03. Ünnepre
15. készülünk

Ünnepi megemlékezést tart a Kőbányai Önkormányzat március 15-én az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. A Milleneumi
emlékmű előtt 9:30-tól Kovács Róbert
polgármester mond beszédet.

Kőbányai
hírek
XXII/3. 2012. március

Új

A X. kerület közérdekû magazinja

Fejlődik
Kőbánya
Bővül az Árkád
Bevásárlóközpont

12.

Radványi
Gábor

Legyél
bajnok!

Költségvetés
elfogadva

„Úgy vélem, az emberek bizalma
kötelez. Ebben a pozícióban nem
felejthetjük el soha, kiket
8.
kell képviselnünk“

Egészségnevelő programot indít a Danone Kft.
a kerületben tanuló 2.
gyerekek számára.

Megszavazta Kőbánya
képviselő-testülete a 2012. évi
költségvetést.
4.
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Aktuális

Aktuális
Elindult a mintaprojekt

Nagy szakmai egyetértés övezte a LÉLEK-ház
első részlegének átadását február 6-án
Kőbányán. Az ünnepélyes eseményen Kovács
Róbert polgármester mellett megjelent Soltész
Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
szociális, család- és ifjúságügyért felelős
államtitkára, dr. György István főpolgármester
helyettes, Kőbánya országgyűlési képviselője
és dr. Kocsis Máté józsefvárosi polgármester is.
Decemberben csatlakozott Kőbánya a
LÉLEK-programhoz, melynek keretében
kőbányai hajléktalanok számára nyílik lehetőség lakhatásra és a munka világába
való visszatalálásra. Kovács Róbert beszédében hangsúlyozta, a program nem
csupán lakhatást, hanem munkalehetőséget és reményt is jelent azok számára,
akik a társadalom peremére sodródtak.
A program rendkívül gyors elindításhoz
nagy segítség volt a Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma által által nyújtott 90 millió
forintos támogatás, s az önkormányzat
a következő fél évben további 50 milliót
fordít a programra. Soltész Miklós
államtitkár György Istvánnal egyetemben
a társadalom összefogásának fontosságát emelte ki, amely nem maradhat
eredmény nélkül. Az átadó ünnepségen
jelen volt Kocsis Máté, a VIII. kerület polgármestere is, aki kerületükben immáron
a második LÉLEK- ház megnyitásáról számolt be, s kedvező tapasztalatokról adott
hírt. Mint mondta, van olyan résztvevője
a programnak, aki 2 hónap után már
saját lakásba költözhet.

a polgármester levele

egészség

Legyél bajnok!
Elindult Kőbányán a Legyél bajnok! projekt, mely a kerületben több mint két évtizede működő Danone Kft. kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával született. A program játékos keretek között célozza meg a gyermekek egészséges étkezésre és életvitelre, szabadidejük aktív és hasznos eltöltésére nevelését.

elsőkézből

Az Elsőkézből - nyilvános polgármesteri fogadóóra több szempontból is a
képviselő-testületi ülések rendjét fogja
követni. A kérdezz-felelek rész 1-1 perces időkeretben zajlik majd és a helyszín

Gyerekzsivajtól volt
hangos február 20-án a
Kőrösi Csoma Sándor
Kulturális Központ. A
kerület ötödik osztályos
gyerekeinek többsége
először az aulában ismerkedett játékos keretek
között a négy hónapon
keresztül tartó „Legyél
bajnok!”programmal,
aztán később – főként
a lányok örömére – a
színházteremben a
Non Stop együttessel is
találkozhatott, akik a
projekt fő dalát adták elő
az Appril Projekt tánckoreográfiájával kísérve.
Az óriási taps után a
fiatalokat Kiss Beáta, a
Danone külső kapcsolatokért felelős munkatársa, Kovács Róbert
polgármester és Huszár
Linda, a programban a
Danonenal együttműködő GYEP-alapítvány
elnöke köszöntötte. A
beszédek után aztán újra
az énekesek és táncosok vették birtokukba
a színpadot, a gyerekek

legnagyobb örömére. A
délután kiváló hangulatban telt, és ez még csak a
kezdet! Februártól júniusig ugyanis osztályfőnöki
órákon, a Danone-gyár
látogatása során ismerkedhetnek a gyerekek
interaktív módon az

egészséges életmóddal, majd a program
lezárásaként egy vidám
kerületi vetélkedőre is sor fog kerülni,
ahol összemérhetik az
egészséggel kapcsolatos
megszerzett tudásukat
iskolatársaikkal.

fejlesztés

Kovács Róbert polgármester új kezdeményezése
Kovács Róbert polgármester kiemelten
fontosnak tartja, hogy a kőbányai polgárok az önkormányzat munkájáról, a
képviselő-testület döntéseiről folyamatosan és hiteles forrásból értesüljenek. Kőbánya polgármestere ezért a
jövőben minden képviselő-testületi
ülést követően nyilvános fogadóórát
tart, melyek alkalmával tájékoztatja az
érdeklődő polgárokat az önkormányzat
aktuális döntéseiről, továbbá válaszol a
résztvevők közérdekű kérdéseire.

nem lesz más, mint az a hely, ahol az
önkormányzati döntések születnek. A
fogadóórákról online közvetítést adnak,
így azok a polgárok is követhetik az eseményt, akik személyesen nem vesznek
részt.
Az Elsőkézből - nyilvános polgármesteri fogadóórán való részvétel fel-
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tétele az előzetes bejelentkezés!
Egy alkalommal legfeljebb 35
polgár lehet résztvevő, közülük
az első 15 jelentkező intézhet
közérdekű kérdést a polgármesterhez.
Az Elsőkézből - nyilvános
polgármesteri fogadóóra első
időpontja: 2012. március 26.
(hétfő) 17 óra
Helyszín: Kőbányai Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest,
Szent László tér 29. I. emelet 115.
tanácskozó
Bejelentkezés módja: elektronikus
levélben a polgarmester@kobanya.hu
címen, vagy telefonon a 433-8228-as,
illetve a 433-8201-es számon
Jelige: Elsőkézből - Nyilvános polgármesteri fogadóóra

Új torony emelkedett Kőbányán
Január óta folyik a Sportliget területén a termálvíz kutatása érdekében végzett mélyfúrás előkészítése.

Bonyolult feladatokat kellett elvégeznie
a szakembereknek ahhoz, hogy elkezdődhessen a fúrás, ezek közül talán a
legkiemelkedőbb a nagy fúrótorony és
a működéséhez szükséges berendezések
elemenkénti helyszínre szállítása és ös�szeállítása volt. A mennyiségek és a méretek érzékeltetésére csak annyit, hogy
a beszállításhoz huszonkét kamiont
kellett igénybe venni, melyből az első
nap nyolc érkezett meg, két hatalmas
daru kíséretében. Az útvonal kijelölésnél
a lehető legkörültekintőbben próbáltak
eljárni a szakemberek, ennek ellenére
egy csörgőfa kivágását sajnos nem lehetett elkerülni. Természetesen ez csak a
hatóság engedélyével történhetett, akik
előírták a munkavégzés utáni pótlási
kötelezettséget is. A tényleges mélyfúrás

ezek után, február 20-án vette kezdetét.
A munkák haladásával egyre közelebb
kerülnek a szakemberek, és velük együtt
a kerület lakosai is a régóta vágyott
válaszhoz: van-e elegendő mennyiségű
hasznosítható meleg termálvíz Kőbánya
legmélyén?

Tisztelt Kőbányai
Polgárok!
Kedves Olvasók!
A napokban egy hosszú munkafolyamat végére tehettünk pontot,
hiszen a legutóbbi képviselő-testületi ülésen elfogadtuk
önkormányzatunk ez évi
költségvetését. Az előző
hónap jelentős eseményeiről, ahogy az lenni
szokott, jelen számban is
hírt adunk, azonban egyet
közülük itt is szeretnék
kiemelni. Kerületünk egyik meghatározó vállalatával, a Danone Kft.vel sikerült egy igazán mintaértékű
együttműködési projektet elindítani, mely a kőbányai gyermekek
egészséges étkezésre és életvitelre, szabadidejük aktív és hasznos
eltöltésére nevelését célozza, egy
egyedülálló módon megálmodott,
interaktív, játékos oktatási program
segítségével. Mire Önök az újságot kezükben tartják elérkezik a
március, beköszönt az első tavaszi
hónap. Mivel a tavasz mindig a
megújulást is hozza, szeretnék néhány új kezdeményezésről is szólni,
melyeket a közeljövőben indítok
el. Közülük az egyik kimondottan
a kőbányai szépkorúaknak szól
majd, erről a későbbiekben fogunk
részletesebb tájékoztatást adni.
A másikat szeretném kerületünk
valamennyi polgárának figyelmébe
ajánlani! Márciusban elindítom az
Elsőkézből – Nyilvános polgármesteri fogadóórát, melyre szeretettel
várom Önöket minden hónapban, a
képviselő-testületi üléseket követő hétfői napokon. A részleteket
lapunk 2. oldalán találják. Szeretném Önökkel megosztani továbbá,
hogy tárgyalásokat folytatok a
HUNGEXPO Zrt. vezérigazgatójával
arról, miként tudnánk szélesíteni a
kőbányaiak számára járó belépési
kezdvezményeket a vásárváros
saját rendezvényeire. Terveink
szerint, már a következő lapszámban megtalálják majd tárgyalásaink
eredményét! Addig is kívánok Önöknek igazán szép, napsugarakban
gazdag márciusi napokat!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
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Városháza

Városháza
pályázat

Lakáspályázat
nyertesei
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat a tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiről, és a lakások
béréről szóló 68/2008. (XII.20.)
önkormányzati rendelet rendelkezései
szerint 14 db önkormányzati lakás
bérbeadására kiírt nyilvános pályázat
nyerteseinek névsora:
1. Bánya u. 7. fszt. 1.
Rubint Rita
2. Bolgár u. 10. fszt. 15.
Lakatos Margit,
Márton Ervin
3. Cserkesz u. 68. fszt. 9.
Kiss Zsuzsanna
4. Csilla u. 3. C. lh. 4/770/A
Leiner Krisztián,
Puj Nikoletta
5. Gergely u. 62. fszt. 11.
Ináncsi Istvánné,
Ináncsi István
6. Gőzmozdony u. 20. 4/19.
Aszódi István Zsolt,
Tóth Beatrix
7. Harmat u. 7. fszt. 11/A
Zsarnai Zoltán,
Zsarnainé Schull Tünde
8. Harmat u. 156. 9/37.
Vass Ildikó
9. Kozma u. 15. III.II. 2/23.
Mester Gyöngyi,
Mester Richárd
10. Kőér u. 54/A fszt. 3.
Román János
11. Kőrösi Csoma út 13. 3/18.
Kulcsár Miklósné,
Kulcsár Miklós
12. Liget u. 16. fszt. 6.
Budai Ildikó

Segítség 1500 embernek

testületi ülés

A megújuló Kőbánya
költségvetése
Február 23-án tartotta soros ülését Kőbánya
képviselő-testülete. A legfontosabb eredmény a
2012. évi költségvetés elfogadása volt, de a testület döntött a vagyonnyilatkozatok nyilvánossá
tételéről, testvérvárosi együttműködésről, valamint a Rákos-patak és környékének természeti
védelméről is.

Elhunyt Kádár Lukács
Rendhagyó módon kezdődött a testületi ülés Kőbányán, a képviselők egy
perces néma felállással adóztak a nemrég elhunyt, s Kőbányáért nagyon sokat
tevő Gratzl János, Dr. Takács István és
Kádár Lukács emlékének.
Ezen kívül a napirendi pontok előtt
Kovács Róbert polgármester bejelentette, hogy Élő Norbert, korábbi MSZP-s
képviselő kilépett a frakcióból és mostantól a Demokratikus Koalíció színeit
képviseli a testületben. Ezzel együtt
az MSZP frakciója két főre csökkent,
Somlyódi Csaba és dr. Csicsay Claudius
Iván személyében.

hozzászólásában azt emelte ki, hogy a
költségvetés főösszege valamivel több
mint 10%-kal csökkent, így ez mindenképp forráselvonást jelent a kerület
számára. Dr. Pap Sándor válaszában
hangsúlyozta, bár valóban csökken a
főösszeg, a költségvetést úgy alakították ki, hogy a hiányt nem terhelték rá a
lakosságra. Ezeket egyrészt a működési
kiadások csökkentésével pótolják, másrészt az önkormányzati tulajdonban levő
ingatlanok portfólióinak rendezésével.
Révész Máriusz kiemelte, a kerület soha
nem látott mértékben biztosít fedezetet a
fejlesztésekre. A testület végül másfél órás
vita után megszavazta a költségvetést.

Elfogadták a költségvetést

Lakásrendelet-második kör

Elfogadta a testület Kőbánya 2012. évi
költségvetését. A kiadások és bevételek
alakulásáról kisebb vita folyt a képviselők között, Somlyódi Csaba például azt
nehezményezte, hogy olyan iskolákon
hajtanak végre az idei évben komoly
felújításokat, amelyek várhatóan jövőre az
állam kezébe kerülnek. Tokody Marcell

Tárgyalták a képviselők a lakásrendelet módosításának ügyét. Dr. Szabó
Krisztián jegyző, a rendelet beterjesztője
úgy nyilatkozott, a cél az egyszerűsítés,
ugyanakkor a jobb átláthatóság és az
igazságosság. A tárgyalás döntéshozatal
nélkül zárult, a megbeszélést a következő
testületi ülésen folytatják a képviselők.

Nyilvános vagyonnyilatkozatok
Elfogadta a testület Kovács Róbert
polgármester kezdeményezésére azt az
SZMSZ módosítást, amely lehetővé tette
a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvánossá tételét. A kimutatásokat mostantól bárki megtekintheti az önkormányzat
honlapján a www.kobanya.hu-n.
Testvérvárosi együttműködés létrehozásáról döntött a testület Jaroslaw,
lengyel kisvárossal. Kovács Róbert
elmondta, Kőbánya a fővárosban a
lengyel kisebbség egyik bázisa, így
külön öröm, ha a lengyel kapcsolatokat erősíteni tudják a kerületben. Az
együttműködés keretében várhatóan
nem csak kulturális, de a sport és a
gazdaság terén is szorgalmazza a két
település a kapcsolatok szorosabbra
fonását.

Környezetvédelmi döntések
A Maglódi út-Akna utca-Gránátos
utca-Tárna utca-Algyógyi utca által
határolt terület szabályozási tervének
módosításáról döntött a testület.
Ennek értelmében a területen jelenleg
végzett hulladékhasznosítási tevékenységet bővíteni nem lehet, ezért
az itt található vashulladék préseléssel
foglalkozó ERECO Zrt. működését
szerződésben szabályozták.
Az önkormányzat elkötelezett
a Rákos-patak természetvédelmi
értékeinek megőrzésében – a képviselők támogatták a környezetvédelmi bizottság erről megfogalmazott
véleményét. A döntés értelmében a
testület a területre korábban kiírt
fővárosi fejlesztési terveket nem
támogatja, s a civil szférával összefogva kíván küzdeni a Rákos-patak
és környékének zöldterületként való
megmaradásáért.

tájékoztató

A lakásfenntartási támogatásról
2011. augusztus 31-ével a kormány egységes normatív lakástámogatásról döntött, melyet a helyi
önkormányzatoktól lehet igényelni. Az intézkedés célja, hogy az ellátásra jogosultak körét bővitsék.
Ennek érdekében a jogosultsági
értékhatárt központilag 71.250 Ftra emelték.
A törvény rendelkezései alapján
megszűnt a normatív lakásfenn-

tartási támogatás helyi kiegészítésének lehetősége. Ezért a
szociális ellátásokról és a helyi
igazgatásról szóló 1993. évi III.
törvény 140/I. § -a alapján az
önkormányzatok által folyósított
kiegészítő (helyi) lakásfenntartási
támogatást 2012. április 1-től meg
kell szüntetni és minden korábban
folyósított ellátást felül kellett
vizsgálnunk.
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Ezúton tájékoztatom, hogy a
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete keresi a lehetőségét
annak, hogy más támogatási
forma bevezetésével segítséget
nyújtsunk a rászoruló kőbányai
lakosoknak abban, hogy a lakásfenntartási kiadásaikat mérsékeljék, illetve anyagi támogatást
kaphassanak a számláik kifizetéséhez.

Weeber Tibor alpolgármester

A februári rendkívül hideg időjárásra való
tekintettel Kőbánya polgármestere – aki
egyben a Helyi Védelmi Bizottság elnöke is
– melegedő sátor felállításáról intézkedett
Kőbánya városközpontjában, a Liget téren.
Február 1-jétől 13-ig a Liget téren melegedő sátorban húzhatták meg magukat
a fagyos időjárás elől az arra rászorulók.
Az önkéntesek segítségével megvalósult
akció során a sátor a két hét alatt közel
1500 embernek nyújtott menedéket. A
melegedő telepítésében és bontásában a Polgári Védelmi Kirendeltség
munkatársai mellett a Dr. Sztanek Endre Alapítvány önkéntesei és a
Közép-pesti Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület vett részt. A folyamatos üzemeltetést a Baptista Szeretetszolgálat, a Wolf Polgárőrség és a
Vöröskereszt biztosította, a második héten az akcióba a Magyar Termelői Piac is bekapcsolódott, jóvoltukból naponta 10 kg zsíros kenyér is
várta a tea mellett a melegedni vágyókat.
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Ez történt

Ez történt

Ezer bringás
vakond Kőbányán
Február 26-án délelőtt startolt a második
McDonald’s BringaMánia Vakond futam
Kőbányán. A földalatti bringás farsangra közel
ezren látogattak el, ahol az ovisoktól a profikig
mindenki nyeregbe pattanhatott.
Látványos jelmezek, jó hangulat, izgalmas versenyek és nem
mindennapi környezet. Talán így
lehetne pár szóban összefoglalni
azt, ami a kilátogató családokat és
bringásokat fogadta Kőbányán, a
McDonald’s BringaMánia Vakond
futamon. Az immár második
alkalommal megrendezett családi
rendezvényen minden korosztály
megtalálhatta a neki megfelelő
programot, kortól, nemtől és biciklis tudástól függetlenül.
A gyerekeké volt a délelőtt – a
kevésbé rutinos, ám de annál lelkesebb lurkók elragadó jelmezekben és felnőtteket megszégyenítő
versenyszellemmel tekerték végig
az igényeikre alakított távokat.
délelőtt folyamán gazdára talált
egy kerékpár is, amit a szervezők a
rajzpályázat indulói között soroltak ki. A jó hangulat délután sem
hagyott alább, a junior, felnőtt és
master kategóriák versenyzői hangos buzdítást kaptak a szurkoló
közönségtől. A jelmezekre sem lehetett panasza senkinek, hiszen az

farsang

Dr. György István rovata

Báli hangulat a Kroó
György AMI-ban
Az immár hagyománnyá vált rendezvény 2012. február 16-án került megrendezésre a művészetoktatási intézmény zsúfolásig megtelt ideiglenes kialakítású
nagytermében. Az est első felében szóló, kamara- és nagyzenekari produkciók
váltották egymást, a klasszikus és könnyedebb hangvételű műsorszámok előadói minden tanszakot és korosztályt képviseltek.

Nyitószámként a tanárokból alakult
jazz együttes köszöntötte az egybegyűlteket, majd a közönség ízelítőt
hallhatott a Vadnyugat zenéjéből
a Tutta Forza Piccola előadásában.
Az ütősök bemutatkozása és a nagy
létszámú vonószenekar vetítéssel
egybekötött Madagaszkár c. filmzenéje
afrikai tájakra kalauzolta a hallgatóságot. Harmonikások és énekesek is
színes báli repertoárral léptek fel. A

zenés - táncos műsort felváltó tréfás
prózai művek előadásával kiegészült,
többféle művészeti ágat felvonultató
est programsorozatát nagy tetszéssel
fogadta a teltházas közönség. A Tutta
Forza együttes Strauss keringőjének és
polkájának előadása során pedig igazi
báli hangulat kerekedett, a Magyar
Táncművészeti Főiskola hallgatóinak
közreműködésével.
A báli rendezvény közösségformáló
részében lehetőség nyílt a találkozásokra, beszélgetésre a megvendégelés ideje alatt. Az elmaradhatatlan
tombolahúzás sok tanulónak okozott
izgalmas perceket. Az est további
részében az Arbeau Historikus Táncegyüttes színvonalas vendégszereplése különleges és emlékezetes élményt
nyújtott a reneszánsz táncok korhű
megjelenítése során. A II. Zeneiskolai Diákönkormányzati Bált táncház
zárta Széll Rita igazgató vezetésével,
a reneszánsz tánctételek megtanulását tanárokból alakult vonósnégyes
kísérte.

előadás

eseményt egy másik galaxis lakói
is megtisztelték. Farsangról lévén
szó a pálya több pontját a Csillagok
Háborúja szereplői biztosították.
Versenyt kerekeztek többek között
az X-Faktor és a Csillag Születik
sztárjai is. A Média futam versenyzőit a kerékpáros magyar bajnok,
Buruzcki Szilárd vezette fel.
Nem maradtak ki természetesen
a profik sem, elit kategóriában
már nem a buliról szólt a futam,
gyilkos tempót diktáltak a csúszós
kanyargós pályán. Felkészülésnek
is kiválóan beillett a verseny a kerékpáros szezon indulása előtt.

Zsiga föstő Újhegyen festett
Beindult az élet az Újhegyi Közösségi Házban. A decemberi igény felmérések alapján
a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ
munkatársai változatos programsorozatot
állítottak össze tavaszra. Február 18-án, egy
szürke szombat délelőtt Zsiga föstő érkezett a
Közösség Házba, hogy kiszínezze a megjelentek életét. A Tintaló társulás ingyenes gyermek előadásában Töröcsik Eszter és Kolozsi
Angéla mosolyt csalt a gyermekek, és nem
utolsó sorban a szülők arcára is. Aki lemaradt
a mosolygásról, ne aggódjon, március 25-én a
Kezeslábas Babaszínház előadásán ugyanúgy
megteheti.

Kőbánya országgyűlési képviselője (14. evk.), főpolgármester-helyettes

A BKV
finanszírozásáról
forintot sikerült megtakarítanunk,
A 2010-es önkormányzati választások
2012-ben ez az összeg 5 milliárd forint
után leltárt készítettünk a legsúlyolesz, és tudjuk, hogy további megtakasabbnak ítélt problémákról. Minden
rítási lehetőségek is vannak. A problélehetséges fórumon elmondtuk, hogy
ma azonban csak takarékossággal nem
két olyan feladat van, amelynek megoldható meg, az állami támogatások
oldása a jelenlegi jogszabályi és/vagy
nélkül ugyanis összesen 90 milliárd
finanszírozási körülmények között
forint hiányzik a rendszerből, és ezt
meghaladja Budapest mozgásterét és
tetézi a 64 milliárd forintnyi adósságlehetőségeit. Az egyik a 4-es metróállomány. A főváros teljes működési
beruházás, a másik a budapesti
költségvetése mindent beleértve 150
közösségi közlekedés hosszú távon is
milliárd forint, ebből az összesen 154
kiszámítható, „normatív” alapokra
milliárd forintnyi forrásigényű probléhelyezett finanszírozása.
ma nyilvánvalóan nem oldható meg.
2010 decembere óta számos jaA másik a felvett hivaslatot tettünk a
A főváros teljes
telek visszafizetésének
BKV-finanszírozás
lehetséges megolműködési költségvetése problémája. A BKV az
elmúlt 15 évben 113
dásaira. A 2012-es
mindent beleértve
milliárd forint hitelt
költségvetés előké150 milliárd forint, ebből vett fel működésének
szítésekor világossá
vált, hogy az ország a az összesen 154 milliárd finanszírozására, ebből
35 milliárd forintot a
megörökölt pénzügyiMedgyessy kormány
gazdasági helyzetében forintnyi forrásigényű
probléma nyilvánvalóan átvállalt és visszafiés a jelenlegi nemzetett, ezt követően
zetközi válság okozta nem oldható meg.
2003 és 2010 között
makrokörnyezetben
a régi városvezetés 78 milliárd forint
olyan horderejű problémákkal kell a
kormányzatnak és az országnak szem- újabb hitelt vett fel, miközben a BKV
finanszírozására nem kerestek rendbenéznie, amelyek mellett és miatt az
szerelvű megoldást. Az új városvezetés
állam nem tud további pénzügyi terúj hitelt nem vett fel, sőt visszafizetett,
heket vállalni a közösségi közlekedés
a jelenlegi adósságállománya a BKVfinanszírozásához. A probléma abban
nak 64 milliárd forint. Ezekből a
csúcsosodik ki, hogy a Budapesti
hitelekből mintegy 58 milliárd forint
Közlekedési Zrt., illetőleg a közösségi
2012-ben lejár.
közlekedés finanszírozásának múltbeA harmadik a közösségi közlekedés
li, és ebből fakadó jelenbeli, valamint
finanszírozásának hosszú távú megoljövőbeli problémái most egyszerre
dása, amely rendszerelvű hosszú távon
jelentkeznek, megoldhatatlan feladat
kiszámítható új források bevonását
elé állítva Budapest városvezetését.
jelenti. Erre tett a városvezetés 2010
Az elmúlt 20 év örökségeként a
decembere óta több javaslatot, eddig
közösségi közlekedés finanszírozása
sikertelenül.
három területen kiált megoldásért.
Ezeket a főváros vezetése és közgyűAz egyik a folyó finanszírozás pénzlése csak a kormánnyal együtt tudja
ügyi feltételeinek megteremtése. Ez
megoldani. A megoldásokat azonban
20 éve megoldatlan, nincs rendszer2012. március 15-ig meg kell találni,
elvű finanszírozási „lába” a szükséges
mert ezt követően az eseményeket
forrásoknak. Tudjuk, hogy a BKV
nem mi fogjuk irányítani, hanem a
Zrt. átalakításával jelentős összegek
takaríthatók meg; 2011-ben 4 milliárd hitelt nyújtó bankok.
www.gyorgyistvandr.fidesz.hu Kövessen a Facebookon is!
Bejelentkezés fogadóórára: 061-327-1782
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fejlesztés

Támogatás
a Rajkó
zenekarnak
Tízéves születésnapját rendhagyó módon, a
környezetében élők megajándékozásával
ünnepli a hazánk légi közlekedését szervező
és irányító HungaroControl.

A vállalat létrehozott egy olyan
pályázati alapot önkormányzatok számára, amelyből a
helyi közösségeket szolgáló
kezdeményezéseket támogat.
Az első pályázaton 12 program
versenyzett, a legjobbak között
a HungaroControl 11,5 millió
forintot osztott szét.
Kőbánya 700 ezer forintot nyert
el a hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes zenei oktatását
végző Rajkó Zenekar támogatására. Ebből az összegből tizenegy új hangszert, hegedűket,
gitárokat és egy csellót vásárolnak majd, így a jelenlegi 18 főről
29-re bővülhet a zenekar létszáma. A képzési program fejlesztéséhez nélkülözhetetlen hangszervásárlást teljes egészében a
HungaroControl finanszírozza.
„Számunkra a felelősségvállalás
nem csupán szó. Tetteinkkel nap
mint nap bizonyítjuk, hogy az önkormányzatoknak és a lakosoknak is megbízható partnerei vagyunk. Ezért indítottuk el tavaly
a pályázatot, és hirdetjük meg
az idén újra, de már megemelt
keretösszeggel. Támogatásunk
így valóban oda kerül, ahol a legnagyobb szükség van rá” – indokolta a döntést Szepessy Kornél
vezérigazgató.
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Aktuális

Aktuális
díj

Kőbányai a legzöldebb irodaház
A kőbányai székhelyű Docler
Irodaház nyerte el 2011-ben „Az Év
Legzöldebb Irodaháza” díjat.
Az iroda.hu ingatlanpiaci portál
által alapított építészeti elismerésre
több tucat irodaházat jelöltek, a
legzöldebb kategóriára pedig hét
nevezés érkezett. A beérkezett
közönségszavazatok és a szakemberekből álló zsűri döntése alapján
a Docler Irodaház érdemelte ki ezt
az elismerést.
A január végén tartott díjátadó
gálán a szakmai zsűri külön is
méltatta az irodaház környezetét,
egyedi építészeti megoldásait.
A 6500 négyzetméteres zöld
területtel rendelkező Docler
irodaház több, mint 600 dolgozónak nyújt Kőbányán magas szintű
munkahelyi körülményeket, valamint munka utáni kikapcsolódási

interjú

választásokon indultam először, akkor sikertelenül, de
2006-ban már megnyertem
körzetemet ott, ahol addig
csak szocialista jelölt nyert.
Majd a 2010-es választáson
a helyi ismertség mellett az
országos lendület nekem is
újabb mandátumot hozott.
Öt év óta vagyok vezetem a
Fidesz frakciót. A frakcióban
13 kreatív, aktív képviselőtársam munkáját igyekszem
összehangolni közös értékeink mentén. Véleménykülönbségek természetesen
frakción belül voltak,
vannak, és még lesznek is,
de ezeket tudtuk kezelni és
remélem, ez a jövőben is így
lesz.

„Tanárként
nem arra
voltam
kíváncsi, hogy
a diák mit
nem tud és
most sem az
érdekel, hogy
mit, miért
nem lehet
megoldani.
Engem mindig a megoldáshoz vezető
legrövidebb
út érdekel.“

Az emberek
bizalma kötelez
lehetőséget. „Büszkék vagyunk a díjra, több szempontból is.” – árulta el
az újságnak Nemes Tamás, a Docler
Holding kommunikációs és CSR
vezetője. „A kategóriában nevezők
többsége bérlőként használja az irodaházat, mi ezt saját tőkéből, saját
magunknak építettük. A Docler
Irodaház számos környezetkímélő
építészeti megoldással rendelkezik
és ezeken túlmenően is kiemelt
figyelmet fordít a környezettudatosságra. Munkatársaink jelentős része
kerékpárral jár dolgozni, szelektíven
gyűjtjük a hulladékot, óvjuk környezetünket, sportosan élünk. Az irodaházban, illetve a zöldfelületeken
csocsózni, pingpongozni, focizni és
kosárlabdázni is lehet.”
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Az erkölcsi útmutatást a családjából hozta magával, döntéseiben pedig elsősorban a
saját lelkiismeretének igyekszik megfelelni. A munkája mellett leginkább a sport iránt
elkötelezett. Radványi Gáborral, a társadalmi kapcsolatokért és kerületfejlesztési
ügyekért felelős alpolgármesterrel szerteágazó feladatairól és belső indíttatásáról is
beszélgettünk.
Lukasik Zsófia

Milyen indíttatásból
döntött a politikusi pálya
mellett?
Eredetileg történelemorosz szakos tanárként
végeztem az ELTE-n,
utána pedig közgazdász
diplomát szereztem. A
Szent László Általános
Iskolában 17 évet töltöttem el, emellett nyelvtanárként is dolgoztam.
Politikai véleményem

kialakulásában meghatározó volt a családom
múltja, neveltetésem.
Szüleim magyarországi
német, és Felvidékről
áttelepített magyar
családból származnak.
Nagyapám családját a II.
világháború után kitelepítették, egyedül a nagyapám maradt itt önszántából, hazaszeretetből.
Büszke vagyok rájuk,
hogy a vagyonvesztések
és nélkülözések ellenére
egyiküknek sem tudták

megtörni a gerincét a
pártállami rendszerben.
Nevelésük, az otthonról
kapott erkölcsi útmutatás
egyértelműen kijelölték
számomra az utat. A
2002-es elvesztett választások után csatlakoztam
a Fideszhez, mert belső
kényszert éreztem, hogy
helyi szinten tegyek
annak a polgári fejlődésnek a megőrzéséért,
melyet az 1998-2002
közötti időszak hozott. A
2002-es önkormányzati

A mostani ciklusban milyen
feladatok tartoznak alpolgármesterként az Ön irányítás
alá?
2010 októberében Kovács
Róbert polgármester felkérésére alpolgármester lettem.
Munkám szerteágazó. Egyrészt a polgármester
általános helyettese
vagyok, de minden
külső, társadalmi
kapcsolat gondozása,
fejlesztése is a munkám része. Ezek közé
tartozik a rendőrség,
polgárőrség, mezőőrség, a civil szervezetek, testvérvárosok
vagy sportegyesületek, de az egyházak,
alapítványok ügyei
is hozzám tartoznak.
Munkám másik jelentős
részét a pályázati források
felkutatása és gondozása teszi
ki, illetve a környezetvédelem és a kerület hosszú távú
fejlődését szolgáló fejlesztési
ügyek is a rám bízott feladatok körébe tartoznak. Külön
öröm számomra, hogy gyakran tartok állampolgársági
esküket is, ahol megható látni magyarságukat örömmel
és sok esetben könnyekkel
vállaló honfitársainkat.

Milyen fontosabb fejlesztések
várhatóak az idei évben?
Jelenleg a legtöbbet az Új
Köztemető előtti körforgalommal foglalkozom,
melyet a Fővárossal közösen
építünk. A rendezés következtében egy új virágos
csarnokot is kialakítunk.
Folyamatos az egyeztetés a
tervezőkkel, az árusokkal,
sírkövesekkel, a börtön,
a temető képviselőivel. A
rendezés sokaknak jelenlegi
érdekeit sérti. Igyekszem az
ő problémáikat megérteni,
megoldani, ami nem minden
esetben könnyű. Számomra
a ciklus legnagyobb kihívása,
hogy 21. századi állapotokat
alakítsunk itt ki. Célunk
ez év október 23-ra átadni
a körforgalmat, és a ciklus
végéig megépíteni a virágos
csarnokot is.
Remek kezdeményezésnek
tartom, hogy a tavalyi évben
a Zsivaj oviban műfüves,
zárt Ovi-Foci pályát építettünk, ezt a ciklus végéig a

társasági adó adta lehetőségeket kihasználva tíz óvodában
is szeretnénk megvalósítani.
Gyakran betekintek választási ígéreteinkbe, hogy lássam
hogyan haladunk. Ígértük a
Gyakorló utcaiak parkolási
problémáinak megoldását.
Ezt a Fővárossal, dr. György
Istvánnal közösen fontos
feladatnak tartjuk. Haladunk előre. A tanulmánytervek már elkészültek. Az
Árkáddal kötött megálla-

podás alapján 50 új parkoló
is létesül egy éven belül.
Célunk, hogy az itt élők
parkolási problémáit 2014-ig
megoldjuk.
A ciklus elején felmértük,
hogy Kőbányán az embereket legjobban a közbiztonság
érdekli. Ennek javítása érdekében hetente konzultálok
a rendőrséggel és a rendvédelem többi szereplőjével.
Ilyenkor a hozzánk beérkező
lakossági panaszokról adok
tájékoztatást és kérek intézkedést. Azt gondolom, hogy
a közbiztonság javításában az
egyik legfontosabb az, amit
a kerület lakossága érez. A
tavalyi évben kétszer volt
összehangolt közbiztonsági
akció Kőbányán, és idén
is tervezünk hasonlókat. A
térfigyelő kamerák kiépítése
pozitív fogadtatást kapott.
Ahol viszont nincs kamera,
ott nagyobb lett a bűnözői
jelenlét. Éppen ezért – bár
a rendszer működtetése
sok pénzbe kerül – idén az
Üllői út mentén is
tervezzük kamerák
telepítését.
A sok, már futó EU
által támogatott
beruházás mellett
remélem, hogy idén
is több pályázatot
tudunk benyújtani
és nyerni. Lehetőségeinknek és vágyainknak természetesen határt szabnak
a költségvetés keretei. Mi nyitottak
vagyunk az önkormányzati
körön kívüli szervezetekkel
való közös pályázatokra is,
ha azok a kerület számára jól
körülhatárolható előnyökkel
járnak.
Miért fontos Ön számára ez a
munka?
Tíz éve vagyok a közéletben,
kétszer választottak meg
körzetemben. Úgy vélem,
az emberek bizalma kötelez.
Ebben a pozícióban nem

felejthetjük el soha, kiket
kell képviselnünk. Szeretnék mindig elérhető lenni
számukra. A tíz év alatt
megtanultam, hogy egy
időben felvállalt konfliktus
hasznosabb, mint a felelőtlen, teljesíthetetlen ígéret,
mert elégedetlenek mindig vannak. Arra mindig
figyelek, hogy döntéseim
saját lelkiismeretemmel
megegyezőek legyenek,
igazságosak és racionálisak.
A rosszat mindenki hamarabb észreveszi, mint a jót.
A kritikákat jól viseljük, de
elismerő, meleg szavakat is
kapunk. Ezek természetesen jól esnek, hisz emberből
vagyunk. Tanárként nem
arra voltam kíváncsi, hogy
a diák mit nem tud és most
sem az érdekel, hogy mit,
miért nem lehet megoldani.
Engem mindig a megoldáshoz vezető legrövidebb út
érdekel.
Miért Kőbányán végzi ezt a
munkát? Mi köti ide?
Baranya megyében nőttem
fel, de első diplomám megszerzése óta a fővárosban
élek. 1993-ban egy újságban olvasott álláshirdetésre
jöttem Kőbányára, így itt
kezdtem tanítani az akkor
még létező Szent László
34-es Általános iskolában.
Jelenleg annak jogutódjában
tanári munkaviszonyomat
szüneteltetem. Kőbánya
belvárosában, ahol 17 évet
tanítottam, rengeteg embert
ismertem meg.
Kőbánya másképp él a kerületet felszínesen ismerők
tudatában, mint amilyen a
valóságban. A parkok, műemlékek, a pincerendszer,
az ipar, a színes oktatási,
kulturális, és sportélet, az itt
gyökerező 800 ezer fa mindmind olyan értékek, melyek
megóvásának, fejlesztésének,
jobbá tételének érdekében
végzett munka minden nap
örömmel tölt el.

10

Kőbánya

Kőbánya

Szeretem
kőbányát
Rovatunkban kerületi lakosokat szólítunk meg annak kapcsán, miért szeretnek Kőbányán élni. Ez alkalommal Tóth
Attila, egyetemi hallgató mesélt nekünk
szűkebb hazájáról.
Baleczky I. Katalin

A Zsivaj utcai kertes óvodára
és egy bájos óvodás kislányra
– akivel ma is barátok vagyunk
– gondolok most. A mai Zeneiskolában valamikor általános
iskola volt. Szerettem oda járni!
Volt osztályfőnököm, Radványi
tanár úr történelem órái felejthetetlenek. Rajztanárom,
Joli néni felfedezte
tehetségem, rendre rajzversenyeken,
pályázatokon vettem
részt. Büszke vagyok
a Lengyel-magyar
Tóth Attila
rajzversenyen elért
helyezésemre. Tanáraim, az
iskolai légkör szerepet játszottak abban, hogy az építészet
egyre inkább érdekelt. Középiskolába hová is jelentkeztem
volna, mint Kőbányára. A Szent
László Gimnázium rajz tagozata, „AZ” iskola, a barátaim
mind meghatározók életemben. Itt formálódtam emberré!
Rajztanárom, Szabó tanár úr
az életre is nevelt bennünket!
Köszönöm most is Tanár úr! „…
messzeringó gyerekkorom világa…” Kőbánya. Mit tudok érte
tenni, foglalkoztat rendre. A Fehér út környezetének rendezésére kiírt pályázaton I. helyezett
lettem. Végzős hallgató vagyok
az Ybl Miklós Építéstudományi
karon. Kőbányát szerethetővé
teszi a századfordulós műemlék jellegű épületei, a kertváros,
az ipari kultúra hagyatékai. A
kőbányai történelmi belváros
környezetének élhetőbbé tétele
foglalkoztat. A régi társasági
életnek helyt adó intézményeket
lebontották, újbóli visszatelepítése izgat! Hogy miért? Mert itt
élek, szeretem, és az enyém is
Budapest legzöldebb kerülete!

felhívás

interjú

„A költségvetésről szóló
ülések mindig
nagyon
konstruktívan
zajlottak, együtt
gondolkodó,
a kerület
jövőjét középpontba állító
együttműködés
alakult ki.“

Elsőkézből
a költségvetésről
Elfogadta a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete februári ülésén a kerület 2012. évi
költségvetését. A költségvetés tartalmáról Kovács Róbert polgármesterrel beszélgettünk.
Lukasik Zsófia

Hogyan született meg az
idei költségvetés?
A költségvetés elkészítése
talán a legfontosabb dolog
minden önkormányzat
életében, hiszen az ebből
nyert lendület határozza
meg az adott esztendőt,
sőt, kihatásai évekre előre
befolyásolhatnak folyamatokat. Hosszú ideje
jellemző, hogy a költségvetés előkészítését hamar
elkezdjük, a 2012-est
például már tavaly ősszel.
Szerencsére a polgármesteri hivatal pénzügyi főosztályán kialakult egy olyan
jó szakmai stáb, akik
magas szinten tudnak tervezni és nagy odafigyeléssel készítik a költségvetési
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terveket. Többek között
ennek is köszönhető, hogy
stabil, kiegyensúlyozott
gazdálkodást tudunk
folytatni, és most is olyan
költségvetést fogadhattunk el, ami reálisan végrehajtható. Nagyon sokan
részt vettek a készítésében,
intézmények dolgozói,
önkormányzati cégek és
vállalatok vezetői, így az
elkészült tervezet közös
munka, közös gondolkodás eredménye. Az ülések
mindig nagyon konstruktívan zajlottak, együtt
gondolkodó, a kerület
jövőjét a középpontba állító együttműködés alakult
ki. Nagyon jó volt látni,
hogy mindenki kellő
mértéktartással fordult a
keretgazdához, tudva azt,
hogy idén a felosztható

forrás nem növekedett
az előző évekhez képest,
sőt, valamivel kisebb lett.
Ennek a hozzáállásnak
is köszönhető, hogy a
jelenlegi nehéz gazdasági
helyzetben is egy nagyon
előremutató költségvetést
sikerült megalkotnunk.
Milyen alapelvek mentén
folyt a munka?
Az egyik legfontosabb
alapelvünk az volt, hogy
a működési kiadásokat ne
finanszírozzunk hitelből.
Korábban ez hosszú időn
keresztül volt gyakorlat
Kőbányán, aminek a
következménye először
vagyon felélést jelentett,
de előbbutóbb ellehetetlenüléshez vezetett volna.
Fontos alapelv volt az is,
hogy a Kőbányai Ön-

kormányzat alkalmazásában
állók munkahelyeit megőrizzük. Nem zártunk be iskolát,
óvodát, nem szüntettünk meg
munkahelyeket, leépítésekre
sem került sor. Figyeltünk
arra, hogy az alapellátás színvonala ne sérüljön, a kötelezőn
túl vállalt önkéntes feladatainkat ez évben is biztosítani
tudjuk. Bevételeink tekintetében szem előtt tartottuk,
hogy ne rakjunk több terhet a
helyben működő vállalkozásokra, és az itt élőkre. Sőt, az
elmúlt években a kedvezményezettek körét bővítettük is.
Adóbevételt növelni inkább
úgy szeretnénk, hogy feltárjuk
azoknak a körét, akik nem
fizetik a közterheket.
Milyen konkrét eredményeit
emelné ki a költségvetésnek?
Nagy értéknek tartom, hogy
sikerült megőrizni a Cafeteria
rendszert, béren kívüli juttatásként jelenleg havi 10 ezer
forintot tudunk adni dolgozónként, ez éves szinten 380
millió forintot jelent. Továbbra
is biztosítjuk az intézményhálózat számára azokat a plusz
lehetőségeket, melyek segítségével jobb szolgáltatást tudnak
nyújtani. Ilyen az úszásoktatás, a nyári táborok és a nyelvoktatás támogatása, ösztöndíjak, csak hogy egy-két példát
említsek. A szociális ellátásban
sem szűkültek a lehetőségek.
Idén, bár kicsit átstrukturálva,
de többet fordítunk erre a
területre, például, 100 millió
forinttal többet, 280 millió
forintot költünk a gyermekek
ingyenes és kedvezményes intézményi közétkeztetésére. Ez
különösen fontos, hiszen sok
gyermeknek az intézményben
elfogyasztott étkezés az egyetlen a mindennapokban, amely
táplálékot biztosít. Az idősellátás lehetőségei sem szűkültek,
a kedvezményes idősüdültetéstől kezdve a klubrendszerig – amely segítségével az
idősellátásban kedvező módon
tudunk étkezési feltételeket

biztosítani a mindennapokra
– nagyon sokféle támogatást
fenntartunk.
A közcélú foglalkoztatásba
idén több embert szeretnénk
bevonni, annak ellenére, hogy
számunkra kedvezőtlenül változik a támogatás rendszere,
az eddigi 5%-ról 30%-ra nő
az általunk finanszírozott rész,
vagyis csökken az állami szerepvállalás. A rendszert mégis
mindenképp fenn fogjuk
tartani, mert nem segélyt szeretnénk adni a rászorulóknak,
hanem elsősorban munkát.
Soha ennyi felhalmozást
nem terveztünk eddig, mint
az idén. Ezek elsősorban az
intézményhálózatban jelennek
meg, két óvoda, két bölcsőde és három iskola felújítása
szerepel a tervekben. Elindul a
Kis-Pongrác telep megújítása
több mint 1 milliárd forintból, jelentős önkormányzati
önrésszel. Az Új köztemető
előtti körforgalom kapcsolódó beruházásaira pedig
210 millió forintot szánunk.
Emellett továbbra is szerepel
a költségvetési sorokon az
Újhegyi közösségi házra 70
millió forint. Vannak olyan áthúzódó feladataink, amelyeket
szeretnénk idén megvalósítani, ilyen például a nyilvános
illemhelyek létesítése, vagy a
Fővárossal közösen a Gergely
utca – Kőér utcai kereszteződés biztonságosabbá alakítása.
Szeretnénk továbbá Kőbánya
belvárosában a járdaküszöböket lesüllyeszteni, hogy a
kerekesszékesek is szabadon,
akadályok nélkül tudjanak
közlekedni.
A költségvetésről szóló testületi tárgyaláson egyes képviselők
nehezményezték azt, hogy mi
olyan ingatlanokon hajtunk
végre fejlesztést, amelyek
rövidesen az állam tulajdonába kerülnek. Úgy vélem,
nem ez az az álláspont, amit
nekünk követni kell. Ebben
az esetben kőbányai gyerekek,
családok számára fogunk intézményeket felújítani, és nem

hiszem, hogy az államot és
az önkormányzatot szembe
kellene állítani. Ha a felújítás eredményeit az állam
tudja majd kamatoztatni, az
ugyanúgy mindannyiunk
javára történik. Mindenkinek egy célért kell dolgoznia,
hogy a kerület polgárai
minél jobb körülmények között élhessenek, tanuljanak,
dolgozzanak.
Vannak-e a költségvetésnek
olyan területei, ahol csökkennek a ráfordítások?
Őszintén kell beszélni arról,
hogy egyes munkahelyek
megmentése érdekében bizonyos pótlékokat – amelyek
nem kötelezően adandók
voltak – megszüntettünk.
Ezek 1000–2000 forint
nagyságrendűek voltak. Azt
gondolom, hogy ezzel egy
kicsit mindenki hozzátett a
másik ember munkahelyének megmaradásához,
nehezebb helyzetben fontos
az ilyen összefogás is. Arról
is szólni kell, hogy az átadott
pénzeszközök mennyisége
jelentősen csökkent, az
általunk támogatott egyesületek kevesebb pénzt kapnak
tőlünk idén. Nem azért,
mert nem tartjuk fontosnak
a tevékenységüket, egyszerűen idén erre nem tudunk
többet biztosítani. Az viszont
mindenképpen pozitív,
hogy rövid vita után tudtuk
elfogadni a testületi ülésen a
költségvetést, és a szokottnál
még rövidebb volt a módosító javaslatok sora. A 17
milliárdos főösszegű költségvetésből körülbelül 40 millió
forint átcsoportosítására
tettek az ellenzéki képviselők javaslatot. Ez is azt jelzi,
hogy a számok jelentős része
mindenki számára elfogadható volt. Mi, Kőbánya képviselői bízunk abban, hogy
az idei költségvetés a kerület
polgárainak érdekeit fogja
szolgálni. Hiszen mindan�nyian ezért dolgozunk!

Tisztelt
kerületi
Lakosok!
A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi Szervezete tíz helyen ruhagyűjtő
konténereket helyezett ki a
szegény sorsúak megsegítése céljából.
Az adományozott használt
ruhák szétosztásra kerülnek
a rászorulók, a létminimum
határán élő, egészségkárosodott, illetve fogyatékossággal élő emberek, családok
között, vagy szükség esetén
felhasználásra kerülnek
az esetleges természeti
katasztrófákhoz kapcsolódó
problémák enyhítésére.
A konténerek a szelektív
hulladékgyűjtők mellett
találhatók a kerület alábbi
pontjain:

1. Sütöde utca, a Széchenyi
István Magyar-Német Két
Tanítási Nyelvű Általános
Iskola hátsó bejáratánál
2. Sibrik Miklós út – Mádi
utca sarok, a parkolóban
3. Harmat utca – Kada köz
sarok, az általános iskolánál
4. Előd utca 10. szám előtt
5. Halom utca 31. szám alatti
Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthona intézménynél
6. Gyakorló utca 36-38.
számmal szemben
7. Pongrác utca – Szalonka
köz sarok
8. Zágrábi út – Gém utca
sarok
Kérik a lakosságot, hogy a
konténerbe olyan tiszta,
mosott ruhákat helyezzenek
el, amelyet jó szívvel adnak
át másoknak, amelyek még
használatra alkalmasak.
Segítségüket köszönjük.
Magyar Vöröskereszt
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Kőbánya

Kőbánya
jeles napok

interjú

Március
Böjtmás hava

„A most zajló
átalakítással
Magyarország
legnagyobb
bevásárlóközpontjává
válik az Árkád.“

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

Kázmér (március 4.) patkányűző nap.
A középkor embere rettegett a pestist
terjesztőktől. A falusi emberek bevágták, besózták a patkány
hátát, aki visítva menekült
a mezőre maga után csalva a többi patkányt.
Gergely napján (március
12.) a középkortól ismert
gergelyjárás a DunántúBaleczky I. Katalin lon és a palóc vidékeken
maradt fönt legtovább. A
gyerekek ünneplőbe öltözve toborozták az iskoláskorúakat. Az ajándékokat
tanítójuknak és a kántornénak adták.
A búzát, a rozst, a hüvelyeseket e melegváró napon vetették el. Ha Gergely
megrázta szakállát, a dombvidékeken
még sízni is lehetett.
Gertrúd (március 17.) névnapján
fejezték be az asszonyok a fonást,
a szövést. Ilyenkor áldást kértek a
vetésre, a kerti munkára. Gertrúdhoz,
a halottak, az utasok védőszentjéhez
könyörögtek a járvány ellen is.
József (március 19.) kezdetben az arisztokrácia körében volt kedvelt keresztnév. Volt vidék, ahol e napot tartották
tavaszkezdőnek, ott ekkor hajtották ki
először a marhákat a legelőre, másutt
ekkor engedték ki a méhrajokat. A
fokhagymát, krumplit, a kaprot el kellett vetni! József a házasság, a család,
az árvák, a famunkások védőszentje.
Somogyban névünnepén végezték az
ácsok a húsvéti gyónásukat.
Benedek (március 21.) napja a tavaszi
napéjegyenlőség ideje. E napon kezd
zsendülni fű. „Sándor, József, Benedek, zsákkal hozza a meleget.” Úgy
mondták, hogy Szent Péter a hosszú
tél után leküldte Sándort egy nagy
zsák meleggel, vigye azt az embereknek. Ám egy kocsmában kötött
ki. Utána József, majd Benedek jött,
de a zsák kibontatlan maradt. Mátyás
érkezett, aki korbáccsal verte ki őket
a kocsmából. A zsák kiszakadt, csak
úgy dőlt belőle a meleg! Minden jég
megolvadt.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogas�szony napján mézillatú az ég, ekkor
bűneink bocsánatot nyernek. E napon
oltották, szemezték a fákat. Az erről
való oltás bő termést jósolt. Megérkeznek az énekesmadarak, a hal
felveti magát a vízből. Többfelé hitték,
ha az asszony e napon hál az urával,
gyermeket fog szülni.
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Növésben az Árkád
Tavaly október óta felbolydult az élet az Örs Vezér téren, elkezdődött ugyanis az Árkád bevásárlóközpont bővítése a területen. A beruházásról, annak várható előnyeiről, és a jelenlegi
munka esetleges nehézségeiről beszélgettünk Gyalay-Korpos Gyulával, a beruházást irányító ECE Kft. ügyvezető igazgatójával.
Lukasik Zsófia

Kibővül az Árkád épülete. Hol tart az
építkezés, mennyivel lesz nagyobb a bevásárlóközpont ezután?
A beruházás hosszú előkészítés után
kezdődött el. Körülbelül hat és fél évvel
ezelőtt indultak el a tárgyalások a szomszédos telkek tulajdonosaival. Összesen
négy tulajdon volt azon a területen, ahol
a bővítést meg kívántuk valósítani, a
Skála Hongkong és a Shell kút telkei,
valamint egy nagyobb, önkormányzati
tulajdonú terület, illetve egy kisebb,
Fővároshoz tartozó. Ezek nem voltak

könnyű tárgyalások, különösen a Shell
kút tulajdonosaival volt nehéz megállapodni. végül úgy jutottunk velük
dűlőre, hogy telküket megvásároltuk,
de 90 évre használati jogot kaptak
a területre. Körülbelül három évbe
került, míg a négy telek tulajdonosának
mondhattuk magunkat. Persze ez idő
alatt terveztünk is, sikerült jóváhagyatni
a szabályozási tervet kerületi és fővárosi
szinten is, az engedélyezési tervek pedig
2008 tavaszára készültek el. A beruházás összértéke 80 millió euró körül
van, ez az összeg magában foglalja az új
épület kialakítását, a meglévő átépítését,
valamint a környező utak felújítását, a

környezet megszépítését. Az
eredeti Árkád épületét bruttó
20 ezer négyzetméterrel,
vagyis közel 2/5-del fogjuk
növelni, így az összevont épület összesen 67 ezer négyzetméter lesz. A parkolók száma
440 darabbal nőve, összesen
1620-ra fog emelkedni. Ezzel
az átalakítással Magyarország
legnagyobb bevásárlóközpontjává válik az Árkád.
Milyen konkrét változások
lesznek a bevásárlóközpontban
az átépítés következtében?
Meghosszabbítjuk a sétálóutcát, és új üzleteket, szolgáltatásokat hozunk az Árkádba.
A földszinten a Spar áruházat
áthelyezzük, nagyobb lesz és
könnyebben megközelíthető,
az áruval való feltöltése pedig
zárt térben fog történni. Ez
jobb lesz a környéken élőknek
is, hiszen a teherautók ki- és
bepakolása, ami esetleg zavarhatta a lakókat, most házon
belül fog történni. Az új
részben éttermeket is kialakítunk, ezzel is kedvezve az ide
látogatóknak. Ezek mellett
megújul a mostani ételudvarunk is, így aki ezt szerette,
az ezután még jobban fogja
kedvelni. A területen található Shell benzinkutat az
épületbe integráljuk, így
ezentúl is lehet majd itt tankolni, ráadásul még távolabb
kerül a benzinkút behajtója
a saroképülettől, mint eddig.
Mindezen átalakításokat úgy
igyekszünk megvalósítani,

hogy aki ide betér, ne azt
lássa, hogy az épületet utólag
bővítették, hanem egységes
képpel találkozzon mind
építészetileg, mind a bérlők
tekintetében. Különösen
fontos számunkra, és nagy
hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a bérlői kínálat változatos legyen, hogy lefedjük az
igényeket. Olyan funkciókkal
bővítünk, amelyek még pillanatnyilag nem találhatóak
meg az Árkádban. Természetesen a konkurencia megerősödése is hozzájárult az átalakítások elkezdéséhez, hiszen
ahhoz, hogy képesek legyünk
tartani a versenyt, nekünk
is bővülnünk és szépülnünk
kell, még vendégváróbbá kell
alakulnunk.
Kívülről hogy fog kinézni az
épület?
Több tervismertetőt tartottunk a tervezés ideje alatt,
többek között a Gyakorló köz
lakóinak, ahol kiderült, a környéken élők leginkább zöldfelületet szeretnének látni.
Ennek megfelelően az épület
homlokzatát egy különleges
technika segítségével fákkal
fogjuk beültetni. Az épület
falán, hatalmas, kihúzott
fiókra hasonlító vasbeton
szerkezeteket építünk, ezekbe
pedig fákat ültetünk. Így, ha
a szemben lévő ház ablakaiból kinéznek a lakók, ezt
a zöldfelületet fogják látni.
Tervezünk az épület mellett
egy intenzív zöldparkot is. A

Gépmadár utcában építünk
egy másik, 28 férőhelyes
parkolót a környék lakóinak.
Emellett pedig anyagilag
hozzájárulunk az önkormányzat által kialakítandó
parkolórendszerhez is. A Gyakorló köz új burkolatot kap és
a szélén 22 gépkocsi számára
45 fokos beállási lehetőséget
biztosítunk, valamint közműcserét is végzünk az utcában.
Eddig is hozzájárultunk a
Fehér úti bicikliút kialakításához 19 millió forinttal,
és a mi feladatunk lesz az
is, hogy kiépítsük megfelelő
lámpák segítségével a biciklik Kerepesi úton szintben
való áthaladását, valamint a
Füredi utcáig való eljutását.
Emellett további biciklitárolókat építünk az épület
mellett, ezek fedettek lesznek,
itt nyugodtan otthagyhatják
a vásárlók és az erre járók
a kerékpárjaikat. Az épület
tetején a zöldebb környezet
érdekében szintén intenzív
zöld sávokat alakítunk ki, így
akik a környékről a tetőnkre
rálátnak, azok nem csak az
autókat fogják látni, hanem
ezeket a zöld területeket is.
Milyen ütemben halad a
munka? Mikor lehet a már a
kibővített épületben vásárolni?
2011. október első hetében
kezdődtek a munkák, és az a
célunk, hogy idén nyár végére
elkészüljön a szerkezet. Az
új rész reményeink szerint
2013 tavaszán fog megnyitni.

Utána a belső átalakítások
miatt ideiglenes közlekedő
lesz a két épület között, s a
belső munkák befejeztével
2013 októberére várható a
teljes épületegyüttes ünnepélyes átadása.
Hogy viselik az itt élők az
építkezést?
Szerencsére egyelőre nem
okoz túl nagy problémát
a bővítés. Egy témában
azonban gyakran érkezik
be hozzánk panasz, ez a
Gyakorló út felőli hátsó
bejárat nehéz megközelíthetősége. A mostani, gyalogos
híd kialakítása kompromisszumos megoldásként
született, így tudtuk elérni,
hogy ne kelljen lezárni a
hátsó bejáratot az építkezés idejére. Sajnos ugyanis
csak itt tudtunk felvonulási
területet kialakítani a tulajdonunkon. Ez azt jelenti,
hogy vagy a hídon keresztül
jönnek be a vendégek itt
hátul, vagy sehol. Elhiszem, hogy így a közlekedés kényelmetlen a híd
magassága miatt, de erre
az előírások miatt volt szükség. Működő épületként
ugyanis biztosítanunk kell,
hogy tűzoltóautóval végig
megközelíthető legyen az
Árkád. Még egy évig kell
elviselni ezt a kellemetlen
helyzetet, utána viszont
egy megújult, még szebb
környezetben várjuk kedves
vásárlóinkat.

helyismeret

Kirándulás a szabadba
Verbai Lajos

Már este nagy volt a sürgés-forgás. A
színészcsaládok asszonyai és kisasszonyai
ételeket készítettek, élelmiszereket csomagoltak, a férfiak pakoltak. Hajnalban
volt a gyülekező, mert messzire indultak.
A nők és a gyermekek az élelmiszerekkel,
ágyneműkkel, plédekkel, pokrócokkal és
takarókkal, ponyvákkal megrakott szekerekre szálltak, a férfiak gyalog mentek.

Közöttük volt Petőfi is, oldalán egy jókora, pogácsával terhelt tarisznyával…
Hova indult a kompánia? A vándorszínészetnek számukra rég vége lett, hiszen
mindannyian a Nemzeti Színház társulatának tagjai voltak, Petőfi pedig már önmagába nézett és leszámolt teátrista terveivel.
Mire volt akkor ez a nagy készülődés? A
színházban aznap operaelőadások voltak,
az ajándék szünidőre a színészek kirándulást szerveztek Kőbánya mellé, a Rákos-

patak partjára. A korabeli történéseket
Egressy Ákosnak, 1909-ben megjelent
visszaemlékezéseiből ismerhetjük, aki
ekkor kollégista gyermektanúja volt az
eseményeknek. Az ő jegyzetei alapján
követjük továbbra is a fejleményeket.
Megérkezve a Rákos partjára Déryné,
Laborfalvi Róza, Szigligeti Ede és a többiek
a berek legszebb pontját választották ki.
Lepakoltak, a tüzeknek gödröket ástak,
felállították a bográcsokat. Az italos palackokat a földbe rejtették, hogy tartalmukat
hűvösen tartsák. Petőfi hintát szerelt fel
egy faágra és rajta Egressy, Etel nevű

lányát ringatta, vele labdázott, kergetőzött,
cicázott. A többiek, fürödtek, horgásztak,
ürgelyukat öntöttek, heverésztek. Később
galambokat engedtek fel a magasba,
céllövéshez. Petőfi a lelőtt galambokat a
bámészkodó helybeli szegény gyerekek
között osztotta szét. Ebéd után Petőfi
intésére előjöttek a fák mögött elrejtett
cigányzenészek, saját hangszerét mindegyik mesterien kezelte. Sötétedésig
énekelt a széphangú színésztársaság és
velük együtt dalolt a költő is. A gyerekek
és az asszonyok egy része hevenyészett
lepedő-sátrak alá vagy függőágyakban

tért nyugovóra. A többiek a tűz körül
visszafogottan hajnalig énekeltek. Korán
keltek, szedelőzködtek és napkeltére már
mindannyian Pesten voltak. Volt, akit addig
sétáltattak a Lánchídon, míg a szél teljesen
el nem fújta mámorát.
Romantikus, kellemes estét éltek meg
akkor, ott Kőbánya mellett Petőfiék, honnan is tudhatták volna, hogy nem sokkal
később, 1849 áprilisában ugyanezen a
helyen – sok halottat követelő küzdelemben – vívják majd ki honvédtársaik Pest
szabadságát a Kőbánya köré felállított
osztrák tüzérség ellen?
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egymástól
tanulás
Február 21-től 26-ig Kőbánya, Komárom és
Szombathely diák önkormányzati képviselői
részére ifjúsági találkozót szervezett a Kőrösi
Csoma Sándor Kulturális Központ partnereivel,
a Szombathelyi Városi Diákönkormányzattal,
valamint a Komáromi Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesülettel.
A Balatonalmádi Üdülőben a
diákok a képzéssel egybekötött, komoly szakmai munkával
dolgozták végig az öt napot, a
középiskolai diák önkormányzati
képviselő fiataloknak lehetőségük volt egymás tevékenységének megismerésére. Bemutatták egymásnak a helyi ifjúsági
munkát, a kőbányai, illetve városi
diákönkormányzatok működését,
a középiskolai osztályközösségi
programokat. Az egymástól tanulás mellett a diákok találkoztak
önkormányzati szintű döntéselőkészítőkkel és döntéshozókkal, valamint ifjúsággal kapcsolatos foglalkoztatókkal a civil
szférából.
A tanácskozás szoros ütemben
történt, a kevés szabadidőben
pénteken a Szent Imre templomban Szabó János plébános fogadta a fiatalokat, s a látogatás során
kinyitotta a Szent Jobb Kápolnát
is, ahol az ereklyetartókban Szent
István jobbjának, Gizella királyné és Szent Imrének csontszilánkját őrzik. Este Joós Tamás
énekmondó adott műsort, utána
pedig együtt zenélt és énekelt
a diákokkal. Szombaton kitört a
DÖK FACTOR, a komáromiak és
a kőbányaiak hozott műsorral, a
szombathelyiek improvizációval
léptek fel, a produkcióba bevonva
mentorukat Morassi Lászlót.
A szakmai képzés folytatódik
áprilisban a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
rendezésében a művelődési ház
falain belül.

fejlesztés

interjú

„A jó munkaerőnek
köszönhetően
a Vagyonkezelő
az elmúlt évben
hosszú idő után
végre egy kis
eredményt tudott
produkálni.“

Nem áll meg a munka
Szabó Lászlót 2010-ben bízta meg az önkormányzat képviselő-testülete a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. irányításával. A vezérigazgatóval a tavalyi év sikereiről, az idei munkákról, és a kerülethez való személyes kötődéséről beszélgettünk.
Lukasik Zsófia

Milyen évet zárt tavaly
a Vagyonkezelő?
Úgy vélem, a tavalyi év
sikeres volt, a Vagyonkezelő jelentősen átalakult. A hagyományos
tevékenységünk, mint
az önkormányzati tulajdon kezelése és a társasházkezelés, mellett
kaptunk új feladatokat.
Úgy gondolom, hogy
mindent elvégeztünk,
amivel az önkormányzat megbízott minket,
értve ezalatt az orvosi
rendelők, utak, járdák,
vagy éppen az oktatási
intézmények felújítását.
A legnagyobb sikerünk
pedig talán az volt,
hogy minden oktatási
intézményben időben
el lehetett kezdeni a
tanítást, egyetlen egy
helyen sem csúsztunk
meg a határidőkkel, és
mindenhol az eredeti
keretből gazdálkodtuk
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ki a munkálatokat. Reméljük ez az idén is így lesz.
Melyek azok az új feladatok, amik Önökhöz
kerültek?
Az egyik ilyen új feladat
volt 2011-ben a KőbányaGergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Vagyonkezelőbe
való beolvadása, ennek következményeként pedig az
addig a Kft. tulajdonában
levő Gergely utcai hulladéklerakó problémájának
megoldása. Ez a terület egy
régi, rekultivált bányagödör, ami a hagyományosan kőbányai cserép- és
téglaipari tevékenységhez
kötődött. Ennek következményeként sokmillió
köbméter kommunális, és,
bár nem veszélyes, de iparinak számító hulladékkal
töltötték fel. Ezt a területet
az önkormányzat valamikor az 1990-es években
megvásárolta, így magára
vette az ezzel kapcsolatos
feladatokat. Ahhoz, hogy
a jelenlegi építési terüle-

tet újra visszaadhassuk a
nagyközönségnek, el kell
végeznünk néhány halaszthatatlan munkát. Ilyen az
itt található gázlecsapoló
rendszer felújítása, ugyanis
2011-ben az egész területre
vonatkozóan elvégeztünk
egy környezetvédelmi
felülvizsgálatot, és abból
kiderült, hogy a terület a
szerves hulladék lebomlásában nem áll olyan
előrehaladott állapotban,
ahogy kellene. A meglévő,
16 éve épült gázlecsapoló rendszer nem tudta
megfelelően betölteni a
funkcióját az elhasználódott állapota miatt, ennek
felújítása már folyamatban
van. A környezetvédelmi felülvizsgálatnak volt
még egy tanulsága. A
gázlecsapoló rendszert
bővíteni kell. Idén a
pótlólagos gázlecsapoló
rendszer felújítását meg
fogjuk terveztetni, 2013ban pedig megépítjük. A
területen van egy sokak
által „szánkózódombnak”

nevezett 60 ezer köbméteres
bontási törmelék halom is. Az
önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság is igényelte a
domb rekultivációját, ennek
az engedélyezési dokumentációját beadtuk még múlt
évben, így várhatóan idén a
„szánkózódomb” is meg fog
szűnni, és a helyén elkezdhetjük a növénytelepítési munkákat. Ha ennek a programnak a
végére érünk 2013-ban, akkor
átadhatjuk újra a kerületi
lakosoknak a területet. Új
feladatként jelentek meg 2011
áprilisában a korábban az
önkormányzat által végzett
városüzemeltetési munkák is.
Ilyenek az útépítések, útfelújítások, járdaépítések, játszóterek építése és utcanévtáblák
kihelyezése. Hozzánk kerültek
továbbá a különböző önkormányzati beruházások
lebonyolítása is.
Milyen munkák várnak még
idén a Vagyonkezelőre?
Elindult a tervezés az Óhegy
parki katlan beszakadásainak
megszüntetésére. Ez nagy
feladat lesz az idén. Itt is egy
hulladéklerakó volt annak
idején. A probléma ebben
az esetben is abból adódott,
hogy a bomlás során széndioxid, majd a vízzel érintkezve
a szénsav elette a mészkövet,
és mivel a hulladéklerakó
korábban bányaterület volt,
a föld alatt levő nyitott
bányaterek beszakadtak. A
probléma megoldására vonatkozó tervezések folyamatban
vannak, hagyományos bányászati technológiával kívánjuk
megoldani, hogy további beszakadás ne történhessen, ha
ez kész, akkor elbonthatjuk a
jelenleg is álló kerítést.
Sok kisebb feladat is vár
ránk ebben az évben, ezeket
most csak felsorolás szintjén
említem. Izgalmas hír, hogy
a minap elindult a Sportligetben a termálvízkutató fúrás,
aminek várhatóan körülbelül
három hónap múlva lesz

eredménye. Ekkor megtudjuk, hogy van-e meleg víz és
mennyi. Én bízom benne,
hogy találunk. A Vagyonkezelő, ezen belül is a 2011ben alakult Városfejlesztési
Divízió feladata idén a KisPongrác városrehabilitációs
program elindítása, és
végrehajtása. Decemberben aláírtuk a támogatási
szerződést, így márciusban
megindulhatnak a közbeszerzések. Az önkormányzat
pályázati forrásokat nyert
energia hatékony közintézmények felújítására, melyet mi
koordinálunk, ehhez is hozzá
fogunk kezdeni. A felújítás
a Harmat Általános Iskolát,
a Zsivaj utcai bölcsődét és
óvodát, valamint a Gépmadár utcai bölcsődét és óvodát
érinti. Előkészítés alatt áll egy
új bölcsőde építése helyszínének kiválasztása is. A Bánya
utcai iskola átköltözéséhez a
Kápolna utcai iskola felújítására pedig 217 millió forint áll
rendelkezésünkre. Kezdenünk
kell a közbeszerzést, mert
szeptemberben a gyerekek már
a felújított épületben kezdik
a tanévet. A Dreher sörgyár
rehabilitációjára is áldoz a kerület, a Vagyonkezelő megbízást és forrást is kapott ahhoz,
hogy év végéig elkészítsük
azokat a szükséges tanulmányokat, melyek lehetővé teszik,
hogy a feladat finanszírozására
pályázati forrásokhoz juthasson a kerület. Úgy gondolom,
hogy december végéig ennek
is a végére fogunk érni.
A munkája okán sok időt tölt
jelenleg a kerületben. Van-e
Önnek valamilyen személyes

Névjegy
Szabó László
1960-ban született,
végzettsége bányamérnök. Nős, két gyermek
édesapja. Hobbija a
természetjárás.

kötődése Kőbányához?
Gyerekkoromban
Nagykátán laktam, és ha
Budapestre utaztam, itt,
Kőbányán robogott át
a vonat velem. Később,
1983-ban úgy alakult,
hogy megismerkedtem
egy kőbányai lánnyal,
aki a feleségem lett. A
családom egy része tehát
itt lakik Óhegyen. Ha a
munkám során valamilyen helyismereti problémám van, akkor nincs
nehéz dolgom, csak a
feleségemet kell megkérdeznem.
Mennyire áll Önhöz közel
egy ilyen típusú munka,
mint a Vagyonkezelő
irányítása?
Ez egy változatos munka,
nagyon szeretem. Korábbi életemben gyakran
sokmilliárdos állami nagy
projekteken dolgoztam, és
bár azok értékben nagy,
de gyakran a maguk
nemében egyhangú
munkák voltak. Abban,
hogy az ember megépít
50 kilométer autópályát,
nincs semmi változatosság. Egy ilyen bonyolult
kerület, mint Kőbánya,
melynek speciális adottságai vannak más kerületekhez képest, nagyon
változatos munkát ad, az
önkormányzat kezében
levő ingatlanok, és az azokat bérlők is változatossá
teszik a mindennapokat.
Kiváló kollégákat találtam
itt. Jelenleg hetvennyolcan
dolgozunk a Vagyonkezelőben, és amire külön
büszkék vagyunk, hogy a
megnövekedett feladatokat a korábbi létszámmal
tudjuk elvégezni. Ennek a
jó munkaerőnek köszönhetően a Vagyonkezelő az
elmúlt évben pedig hosszú
idő után talán végre egy
szerény kis eredményt is
tudott produkálni.

Készül
a BOSCH
központja
Tavaly októberben került sor
az ünnepélyes alapkőletételre
a Bosch Kft. Gyömrői úti telephelyén, ahol azóta is rendületlenül folyik az építkezés.
Bosch vállalat vezetőivel
néhány hete tárgyalt Kovács Róbert polgármester,
mely során a vállalat vezetői ismertették fejlesztési
koncepciójukat. A tájékoztatásról szólva Kovács
Róbert kijelentette, biztos
abban, hogy a cég kőbányai székhelyén jelenleg is
folyó építkezés Budapest
egyik legnagyobb és legjelentősebb beruházása.

A tárgyalás folyamán
kiderült az is, a vállalat
hosszú távú célja, hogy
Kőbányán teremtse meg
Budapest legattraktívabb
munkahelyét, amely
egyaránt hozzájárul majd
a gazdaság fejlődéséhez,
valamint a városkép fejlesztéséhez. Külön jó hír, hogy
a fejlesztési központ a tervek szerint 1000 mérnök
számára fog munkahelyet
biztosítani.
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felhívás

Mini-pályázat
civil
szervezeteknek
A KMOP-5.1.1/A-092f-2011-0001 jelű, „A kőbányai
Kis-Pongrác lakótelep szociális
városrehabilitációja” című pályázat Programalapja keretében a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 8
témakörben, több mint 44 millió
forintos kerettel ír ki pályázatokat a
2012-es év tavaszán civil szervezetek részére.
Témák:
1. Bűnmegelőzés
2. Ifjúságfejlesztés
3. Tehetséggondozás
4. Számítógép-kezelő tanfolyam
5. Közösségfejlesztés,
6. Munkaerőpiaci reintegráció
segítése
7. Egészségügyi szűrések, felvilágosítás
8. Környezettudatosság
A pályázati felhívások
és jelentkezési lapok letölthetők a
www.kobanya.hu honlapról

Tanulmányi
verseny
kiállítása

koncert

Beindult a Hangár
A Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ programigazgatója Morassi László
még decemberben tett közzé felhívást középiskolás tanulók, diák-, és amatőr
zenekarok számára, hogy profi technikai háttérrel színpadi szerepléshez, koncertszervezési lehetőséghez juthassanak.

vívás

kick-box

Sportos kolléga

Újabb
vívó siker

Ki gondolta volna, hogy a Kőbányai Polgármesteri Hivatal falain belül dolgozik egy többszörös
magyar kick-box bajnok hölgy? Pedig így van. Fenyvesi Márta 2009 óta dolgozik a költségvetési
csoportban, mint költségvetési gazdálkodó tervező és pénzügyi ügyintéző. A sportolóval különleges hobbijáról beszélgettünk.

Szerencsére nem telik el hónap
anélkül, hogy valami örömhírről be
ne számoljunk a Törekvés SE vívó
szakosztályának háza tájáról. Így
történt ez februárban is.

Lukasik Zsófia

Az első csapatok bemutatkozására
február 11-én került sor a KÖSZIben, ahol koncertet adott a ReGenerácio Band, a Flood in the
desert és a Lunchbox. Ahogy azt
a szervezők remélték, az együttesek produkciói nagy sikert arattak.
Viszkok Attila, a program gazdája
elmondta, terveik szerint a Hangár
felhívás

A budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tanulóinak kiállítását tekinthetik meg
az érdeklődők február közepe óta a Kőrösi Csoma
Sándor Kulturális Központ galériájában.

Kedvezmény
kőbányaiaknak

Második alkalommal kapnak
lehetőséget a kisképző tanulói
arra, hogy bemutassák alkotásaikat a Kőrösi falain belül. A tárlat
az iskola tanulmányi versenyének alkotásait tartalmazza, a 13.
évfolyamba járók az első félévben készült saját terveiket és
koncepcióik alapján kivitelezett
munkáikat mutatják be kiállítási keretek közt. Összesen tíz
kategóriában osztottak ki díjakat
a szakmai zsűri döntése alapján.
A verseny fődíját Üveges Mónika
vehette át öt év alatt teljesített
szakmai és művészi munkája
eredményeképpen. A kiállítás
március 7-ig látogatható.

A Kőbányai Önkormányzat
a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodása
keretében minden kőbányai
lakos, aki érvényes lakcímigazolványát felmutatja,
25% kedvezményt kap a
Hungexpo saját kiállításaira,
rendezvényeire szóló belépőjegyek árából. Továbbá,
amennyiben ezeken a kiállításokon Kőbányán bejegyzett székhellyel rendelkező
cég kiállítóként kíván részt
venni, a Hungexpo kedvezményes, egyedi árat alakít ki
számára.

klubként fog működni ezután is, s
koncerteket kéthavi rendszerességgel
szerveznek. Reményei szerint, ha a
zenekarokhoz a saját közönségük is
csatlakozik, akkor rövid időn belül a koncertekre már elővételben
elfogynak az 500 forintos jegyek. A
következő Hangárra április 14-én
kerül sor.
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„21 éve kick-boxozom, Nyergesújfalun
kezdtem el 5 éves koromban.” – árulta el
kérdésünkre Fenyvesi Márta,
a Kőbányai Polgármesteri
Hivatal munkatársa. „Szüleim
vittek el, mert nagyon eleven
voltam. Az edzőm akkor azt
mondta, hogy ha nem sírok,
akkor maradhatok, és mivel
nem sírtam, ott ragadtam.”
A huszonötszörös világkupa
győztes 2002 óta mondhatja
magát magyar válogatottnak,
s azóta az Európa- és világbajnokságokon szinte minden színű érmet
beszerzett már, egyedül a felnőtt világbajnoki aranyérem hiányzik a palettából.
Arra a kérdésre, hogy a kick-box sportágban mi a vonzó egy ilyen fiatal hölgy
számára, Márta elárulta, nagyon félénk
kislány volt, s a kick-box magabiztosságot
adott neki. Határozottabb lett a fellépése,
s a sport kitartásra is ösztönözte, ami a
jelenlegi munkájában is mind nagyon

fontos. „Ez nem csapatsportág, hanem
egyéni, de emellett nagyon jó csapatszellem alakult ki az évek alatt, jó egy
közösséghez tartozni.” Fenyvesi Márta
azt is elárulta, hogy edzőjének, a korábban a KSI-ben is
dolgozó Zrínyi Miklósnak,
aki a magyar kick-box válogatott szövetségi kapitánya is,
nagyon sokat köszönhet.
Az évnek ebben a szakában
még nincsenek versenyek,
jelenleg az alapozó időszak
tart. Egy héten háromszor
van edzés, aminek nem kön�nyű megfelelni a költségvetés
tervezési időszakában. Az első nagyobb
nemzetközi megmérettetés egy világkupa
verseny lesz áprilisban, Ausztriában, ahol
Márta is szeretne elindulni.
S hogy 21 év aktív sportolás után mi
lehet még mindig motiváló? „Bár régóta
motoszkál már a fejemben, hogy abba kéne
hagyni, de az a hiányzó világbajnoki aranyérem még mindig motivál. Jövőre talán lesz
lehetőségem a nyakamba akasztani.”

Pisában rendezték meg
az idei kadet körversenyek utolsó állomását.
A versenyen 124 induló
kezdte meg az as�szókat, a 64 olasz vívó
mellett részt vettek az
orosz, az amerikai és a
francia válogatott tagjai
is a többi nemzet vívói
mellett. Ahogy megszokhattuk, a Törekvés
ezt a körversenyt is
éremmel zárta, ugyanis
Németh András (edzője: Puskás Gábor) megszerezte a bronzérmet!

Óvodások sakkversenye
Rekord létszám volt az idei
óvodások sakkbajnokságán,
több mint 70 óvodás ült
asztalhoz az idei első „igazán
téli” napon. Sok-sok elszánt
szülő és gyerek indult útnak
a nagy hó ellenére is akár
több száz kilométerről,
igazán komoly rangot adva
ezzel a 12 éve elindított
versenynek. A verseny rangját
pedig a Kőrösi Csoma Sándor
Kulturális Központ által nyújtott
kellemes körülmények csak
tovább emelték.
Az ovis korosztályban csoda
lenne, ha mindenki profi lenne,
idén is a „ki nem játszott még
sakkórával” kérdésre több mint

20 kéz lendült a magasba, úgyhogy biztos, hogy az ovisok
egy jelentős része most is ezt a
versenyt választotta első próbának. S remélhetőleg a sok
hasonlóan kezdő ellenfél miatt
az induló sikerélményt is meg
tudták szerezni a folytatáshoz!
A résztvevők közel fele érkezett

kőbányai óvodából, s
a budapesti gyerekek
mellett jöttek résztvevők Szentendréről, Tökről, Tapolcáról, Ajkáról,
Dunaújvárosról, Gödöllőről, Pilisvörösvárról,
Kisújszállásról, Kecskemétről, Keszthelyről,
Kaposvárról, Szegedről,
Debrecenből, Hajdúböszörményből, Győrből, Szombathelyről, Orosházáról!
Akikre Kőbányán büszkék
lehetünk:
Karácsonyi Kata, Sulyok Eszter,
Palczert Hajnalka,
Tóth Nikoletta
Gratulálunk a résztvevőknek!

Öröm a kerületnek, hogy
idén amelyik körversenyen Dósa Dániel (edzője: Beliczay Sándor) és
Németh András (edzője:
Puskás Gábor) elindult, azon a versenyen
legalább egyikük mindig
érmet szerzett. Ezek tudatában nem meglepő,
hogy az 589 versenyzőt
számláló világranglistán
az első helyen Németh
András, míg a másodikon Dósa Dániel áll.
Gratulálunk a fiúknak!
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programok

programok

KIEMELT PROGRAMJAINK
Március 3., szombat 20.00

KULKA JÁNOS - Akarod vagy
nem (lemezbemutató koncert)

Z
 enei vezető: Demkó Gergely- billentyűs hangszerek,
Sipeki Zoltán – gitár. Producer: Orlai Tibor
J egyárak: elővételben 2600
Ft, az előadás napján 3600
Ft, hölgyeknek elővételben
Nőnap alkalmából: 2100 Ft
(A Nőnapi kedvezményes
jegy megváltására csak a
helyszínen van lehetőség.)
H
 elyszín: Kőrösi

Március 11., vasárnap 15.00

Molnár Ferenc:
MARSALL, AZ IBOLYA

k
 ét egyfelvonásos a Görbe
Tükör Színi Társulat előadásában. Nosztalgia Színházbérlet.
A főbb szerepekben: Oszter
Sándor, Kassai Katalin, Kovács
Róbert, Cabello Borbála, Nádházi Péter, Oszter Alexandra.
Rendező: Czeizel Gábor
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Kőbányai Kulturális Központ

Kőbányai Kulturális Központ

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ: Szent László tér 7-14. KÖSZI: Előd utca 1.
Telefon: 260-9959

Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ: Szent László tér 7-14. KÖSZI: Előd utca 1.
Telefon: 260-9959

J egyár: 2000 Ft
H
 elyszín: Kőrösi

Március 18., vasárnap 19.00

PITTI KATALIN
60 év – 60 koncert

d
 al-opera-operett estje
Közreműködik: Sándor Szabolcs zongoraművész
A Liszt Ferenc-díjas
operaénekesnő rendszeresen koncertezik itthon és
külföldön. Pályája elején
operett primadonnaként ismerte meg az egész ország.
J egyárak: elővételben 2000
Ft, a műsor napján 2600 Ft.
H
 elyszín: Kőrösi

Március 17., szombat 19.00

KIYO-KITO TAIKO

e
 lső magyarországi japándob
csoport új műsorának ősbemutatója. Tsukuyomi-Taiko
„Cukujomi Sintó Templom
Éves Fesztiválja”. Vendég
fellépők: Török Tilla: ének,
hegedű, Virányi László és
barátai: ének, Bata Rita: tánc.
Az est támogatója a BudaVital

J egyár: 4600 Ft
H
 elyszín: Kőrösi

Március 30., szombat 20.00

Kistehén koncert

J egyár: 1800 Ft
H
 elyszín: KÖSZI

Gyerekszínház
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányi
Kulturális Központban
(Bp. X. ker. Szent László tér 7-14)
Március 7.,szerda 10.00
– Hétmérföldes Bérlet

Az aranyhal meséje zenés
mesejáték - Trambulin
Színház
J egyár: 750 Ft

Március 7., szerda 14.30
– Hetedhét Bérlet

Mátyás király a csillagok
között - zenés mesejáték Görbe Tükör Színi Társulat
J egyár: 750 Ft

Március 13., kedd 10.00
– Hétszínvirág Bérlet

A várkastély titka
zenés bábjáték
Maszk Bábszínház
J egyár: 750 Ft

Újhegyi Közösségi Házban

(Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 16.)
Március 25., vasárnap 11.00

Kezeslábas babaszínház

H
 onti György Társulatának
előadása. Játszók: Lőrincz
Vera, Dunai Júlia, Szilvási
Dániel. Rendező: Honti
György Jászai Mari-díjas
színész, rendező, drámapedagógus. A Kezeslábas
előadás csecsemőknek és
kisgyermekeknek szól, 0-4
éves korig ajánlott. Házépítés, egerészés és macskazene, a végén közös játék. A
játékidő kb. 40 perc, mely a
25 perces előadásból és az
azt követő közös játékból áll.
J egyár: elővételben és
nagycsaládos kártyával 600
Ft, a program napján 900 Ft
1
 0.00-12.00 KÉZMŰHELY:
Tavaszi textil-varázs

Gyerekprogramok
Március 4., vasárnap 11.00

Kolompos együttes - Jönnek
a huszárok (zenés gyermekműsor)

A
 z 1848-49-es szabadságharc korának hangulatos
bemutatása muzsikaszóval,
verbunkos tánccal, huszároknak öltözött gyermekszereplőkkel, kisdobossal,
zászlóvivővel, katonákat
búcsúztató, fejkendőt
viselő, keszkenővel integető
lányokkal.
J egyár: elővételben és nagycsaládos kártyával 900 Ft, a
program napján 1200 Ft
H
 elyszín: Kőrösi
A
 z előadás után a kézműves
játszóházban: huszártarsoly
készítése 12.00-13.00 (a
Kolompos koncert után)
K
 ÉZMŰHELY: Ünneplő
tavasz: kézműves foglalkozások a Körgalérián: tavaszi
kép és papírvirág készítése,
ünnepi tarsolyok készítése.

A belépés díjtalan.
H
 elyszín: Kőrösi

Március 15., csütörtök 11-15 óráig

MÁRCIUSI IFJAK KALANDJAI

T örténelmi játszóház és kalandpark korhatár nélkül.Izgalmas
ügyességi játékok, táncház,
korabeli kézműves műhely.
Zárás 15 órakor a parkban,
nagyszabású lufi felengedéssel. A belépés díjtalan!
H
 elyszín: KÖSZI

Március 17., szombat 10-17 óra

MALUG TALÁLKOZÓ

A
 MALUG Magyarország
legnagyobb LEGO klubja,
melynek bárki tagja lehet,
csak egy ingyenes regisztráció szükséges a www.
malug.hu oldalon.
H
 elyszín: Kőrösi

Március 30-31, április 1.,

VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS - az 1-es
VILLAMOS KLUB rendezésében

N
 yitva tartás: pénteken 9-19
óráig, szombaton 10-19 óráig,
vasárnap 10-17 óráig

felhívás

A MAGYAR
KÖLTÉSZET
PARKJA
rendezvényen való részvételre

Kőrösi Csoma Sándor

kőbányai Kulturális Központ
www.korosi.org 260-9959

Március 15-i Ünnepség sorozat keretében
INGYENES KONCERT A KŐBÁNYAIAKNAK

Jegyet: az intézmények előre rendelhetnek a korosi@korosi.org e-mail címen,
március 12-ig. Személyesen kőbányai lakcím-, nagycsaládos kártyával-,
közalkalmazotti igazolvánnyal személyesen átvehető.

2012. április 11-én szerdán 11 óra 11 perckor Sebő Ferenc előadóművész és népzenekutató vezetésével a résztvevők egy meghatározott
időben közösen eléneklik József Attila „Rejtelmek” című versét.
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KÖSZI épülete előtti park (Budapest X Kerület, Kőbánya, Előd u. 1.) arra a napra
Magyar Költészet Parkja nevet kapja, ahol a költőkről elnevezett
kis színpadokon 10.00 - 12.00 között amatőr és hivatásos előadók
lépnek fel.
Ezúton is felhívjuk a diákság és a pedagógusok figyelmét, hogy csatlakozzanak a programhoz, a Költészet Napjának Kőbányán való sajátos
módon való megünnepléséhez. Várjuk óvodai és iskolai csoportok,
zeneiskolai növendékek és iskolai énekkarok jelentkezését!
Örömmel vesszük, ha a jelentkezők a rendezvényt megelőzően
megtanulják a verséneket, felkészülnek és akár hangszerkísérettel is
színesítik a produkciót.
József Attila: Rejtelmek c. versmegzenésítés készítője Sebő Ferenc a
youtube.hu portálon megjelentette művet és így minden érdeklődőnek lehetősége adódik arra, hogy azt megtanulja.
Jelentkezni a korosi@korosi.org e-mail címen vagy 260-9959 telefonszámon lehet.

J egyárak: gyerekjegy 500 Ft
(2 éves kortól) felnőtt jegy
700 Ft (18 éves kortól) családi jegy 2200 Ft, csoportos
jegy 400 Ft. (10 főtől)
H
 elyszín: Kőrösi

Március 31., szombat 10.00-12.00

OPTIKAI CSALÓDÁSOK VILÁGA ROBOTMESE III.

T
 udományos matinéra, játszóházba várjuk a kisiskolás
korosztályt. Belépő: 300 Ft
H
 elyszín: Kőrösi

kiállítás
Március 8 - április 1.

Szájhagyomány útján

A
 Balatonlellei Alkotótábor
szakmai dokumentumkiállítása. Az integrált
összművészeti szemlélet
jegyében, a Kőbányai Pedagógiai Hét programjához
kapcsolódó módszertani
kiállítás
H
 elyszín: Kő-Café Galéria,
KÖSZI

Március 20 - április 6.

KépVilágVáros

K
 őbánya Fotóklub kiállítása
H
 elyszín: Kőrösi, Pataky
Galéria

Március 20 - április 17.

Ezüst Malibu

B
 okor Pál kiállítása
H
 elyszín: Kőrösi, Körgaléria

rendezvények
Március 25., vasárnap 10.00-17.00

„EGÉSZSÉG ÉS ÉLETIDŐ” tavaszi
családi egészségnap

t udományos-ismeretterjesztő, egészségvédelmi
előadásokkal.
Belépődíj: 200 Ft (véradóknak, gyermekeknek ingyenes)
Részletes információ: www.
korosi.org, tájékoztatás és
asztalfoglalás: Szigeti Móni,
260-9959, szigeti.monika@
korosi.org. Helyszín: Kőrösi

Március 6-13.

Pedagógiai Napok

S
 zájhagyomány útján
H
 elyszín: Kőrösi
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Rovatcím

Hagyományok Wekerlén

emlékezzünk

Már-már lelkesen várjuk
a tavaszt, hogy madárcsicsergés mellet és a zöld
fák lombja alatt fogyaszthassuk el a kiválasztott
kedvenc ételünket-italunkat. Az étterem megnyitja
a kerthelyiséget, amint
jobbra fordul egy kicsit az
idő.

dr. Takács István

(1931 Kaposvár – 2012 Budapest)
vegyipari gépészmérnök,
Eötvös Loránd-díjas, címzetes egyetemi tanár
Kőbányáért-díj kitüntetettje
(Részletek a temetésen elhangzott gyászbeszédből.)
Olyan embert gyászolunk,
aki családja mellett egész
életét egy vállalatnak, a
Richter Gedeon gyógyszergyárnak szentelte, és egy szakmának, a vegyipari gépészetnek.
Takács István fiatal mérnökként 1957-ben lépett be a Kőbányai
Gyógyszerárugyárba, ő volt a második gépészmérnök az akkor
néhány száz fős üzemben. Feladata lett a megalakuló tervezési
részleg, a szerkesztési osztály megszervezése és vezetése. Nagy
leleményességgel találta meg a legjobb megoldásokat a fejlesztési
igények és a rendelkezésre álló eszközök között, s az évek során
egyre nagyobb tekintélyre és hatáskörre tett szert.
Dr. Takács István pályája során több mint 200 találmányt
jegyzett, amelyek majdnem mindegyikében az ötletadó volt, és
nem társszerző. Ez az időszak, amelyet ő maga később kegyelmi
időszaknak nevezett, kb. a ’80-as évek második feléig tartott,
addigra a kis tervezői részlegből 40 fős Üzemfejlesztési főosztály
lett, amely tervezési és műszaki fejlesztési feladatokkal dolgozott.
Az 1990-es években dr. Takács István munkásságát Eötvös Loránd díjjal ismerték el. Ekkorra energiáinak nagy részét már nem
a műszaki megoldások, hanem a távlati fejlesztési elképzelések
kidolgozása foglalta le. A rendszerváltás idején a vállalati tanács

elnökének választották, itt olyan emberre volt szükség, akinek
tekintélye rendszerfüggetlen, megkérdőjelezhetetlen. Nyugdíjba
vonulása után tanácsadóként dolgozott, hatalmas munkát végzett
a Richter múzeum anyagának összeállításával, a gyár tevékenységének dokumentálásával.
A vezetői hivatást életre szólóan komolyan vette, nyugdíjasként
is gondoskodott az általa kialakított munkahelyi közösség összetartásáról, remek találkozókat szervezett a 35 éves vezetői munkássága alatt irányításával dolgozott összesen kb. 250 embernek.
A vázlatos életrajzán túl a tudás, nyitottság, bizalom szavak
jellemezhetik dr. Takács Istvánt. Vezetői tekintélyéhez nem volt
szüksége eszközökre, elég volt az, hogy nyilvánvalóan ő volt a tájékozottabb, ő kapcsolt gyorsabban, jobb volt a tárgyalási technikája. A szobája ajtaja mindig nyitva volt, munkatársai bármikor
rátörhettek ötleteikkel, gondjukkal, bajukkal.
Íme egy ember, aki választott egy hivatást, választott egy közösséget, abban kiteljesítette magát, elért mindent, amit célul tűzött
ki, kivívta környezete elismerését, szeretetét. A 80. születésnapján
egy utolsó magas kitüntetést vehetett át a Kőbányai Önkormányzattól. Sikeres, gazdag, alkotó életet élt, amilyet csak kevesen
tudnak megélni.
Kedves Főnök, nyugodj békében!

A családközpontú Wekerle
étterem a kedvezményes családi menüt már
nemcsak vasárnap,
hanem egész hétvégén
kínálja, kiegészítve azt a
hagyományok ízével, azaz
„nagymami receptjével”süteményeivel.

generációjával. A folyamatosan bővülő oktatás mára
már 61 tanulót foglalkoztat
, a vendéglátás keretein
belül három szakmában.
Egyre több és jól-képzett
fiatal alapozza meg a jövőjét e falak között.
Egy kis közelmúlti történelem:
• diplomáciai rendezvény,
• február 25. koncert a
presszó részben,
• március 6-án torkos
kedd.

A Torkos keddek folytatódnak - a legközelebbi
esemény március 20-án
lesz megtartva. A vezetőség a vendégszeretet mellett tapasztalattal osztja
meg tudományát a jövő
www.wekerleetterem.hu

apróhirdetés

Szolgáltatás
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil-, fix szúnyogháló, 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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL. PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KŐMŰVES ÉS
ASZTALOS MUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS
GARANCIÁVAL AZONNALRA IS. TEL.: 2022505, 06/30-251-3800
KÉMÉNYBÉLELÉS SZERELT ÉS TURBÓS
KÉMÉNYEK KÉSZÍTÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. SZABÓ BALÁZS: 0620 264 3553.
X. kerületben fa és műanyag AJTÓ,
ABLAK javítást, passzítást vállal
asztalos! Szigetelés, zárcsere, egyedi
bútor gyártása. DÍJTALAN FELMÉRÉS! Hétvégén is! Kiss Ernő Tel: 06-30-447-48-53

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! VILLAMOSMÉRNÖKI VÉGZETTSÉGGEL,
GARANCIÁVAL! ORION, VIDEOTON, ITTNOKIA, GRUNDIG, SAMSUNG, NORDMENDE,
PANASONIC, WESTEL, SCHNEIDER, DUAL.
TEL.: (06-20) 531 7638.

AKÁR KISEBB JAVÍTÁSOK IS: KŐMŰVES
MUNKÁK (FALAZÁS, VAKOLÁS, BETONOZÁS).
ÁCS MUNKÁK -TETŐFEDÉS- BÁDOGOZÁS,
GIPSZKARTONOZÁS, NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE, HŐSZIGETÉS, LAMINÁLT PARKETTÁZÁS,
FAKIVÁGÁS, BOZÓTIRTÁS. TEL.: 06/30-9924514

Számítógépek javítása, helyszínen
is, hétvégén is. Hardver-, szoftvermunkák
garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680,
06/30-970-4870

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.

Autókozmetika, kárpitozás és polírozás.
Teljes körű autóápolás. Tel.: (06-70) 6607561

Duguláselhárítás falbontás nélkül,

víz-, gáz-, központi-fűtés szerelés. Csőtörések, ázások, elhárítása, mosdók, WC-tartályok cseréje. Tel.: 402-4330, (+36-20) 491
5089

Ingatlan

TULAJDONOSTÓL! AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! Óhegy park mellett, Harmat és Szlávy
u. sarkán, 4 emeletes téglaház 4. emeletén, 57 m2-es, 2,5 szobás, gázkonvektoros,
vízórás lakás. Tel.: 06 30 660 8866, http://
ingatlan.com/6079119 I.á.: 9M Ft.
Ingatlanügyek, gyors értékesítés,
bérbeadás, értékbecslés. Biztonságát 10
éves szakmai tapasztalattal garantáljuk.
Telefon: 06/30-232 8240.
XIX. ker. Arany János utcában 1+2 fél

szobás, 59 nm2-es panel lakás eladó. Világos
konyha, zárható pincerész: 9,5 M forint. Tel:
(06-20) 377 0343

Egyéb
Eladó ingatlant keresek a X. XIV. XIX. ke-

rületekben. Telefonszám: 06/30-232 8240

Új kezdő salsa tanfolyam indul április 3-án kedden 18 órakor a KMO-ban a
Kőbánya-Kispesti metró állomás közvetlen
közelében. Órák kedden és csütörtökön. Párt
nem kell hozni, mert párcserével dolgozunk,
táncos előképzettség nem szükséges. Az
oktatás az alapoktól indul. 1500/alk. Vagy
bérlettel 8000 Ft 8 alk, ill. diákoknak 6000 Ft.
Bővebb info a salsacontimba.hu oldalon vagy
a 06-70-201-7278 as telefonszámon.
Tavaszi nagy baba- és gyermekruha vásár, Kőbánya Újhegyen. Széles áruválaszték, arcfestés, lufihajtogató bohóc,
ugrálóvárak, gyermekmegőrzés, kézműves
foglalkozások és sok-sok meglepetés, ajándék vár kicsit és nagyot egyaránt. Belépés
ingyenes! 2012.03.10. 9-13 óra. Széchenyi Ált.
Iskola, 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.

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

Társkereső
Társtaláló Klub diszkrét adatbázissal.
Sokoldalú programsorozatok minden korosztálynak. Tel: (06-20) 378 5550, (06-70)
272.3926.

Impresszum

Felelős kiadó: Gonzo Média Szolgáltató Kft. Fele-

lős szerkesztő: Lukasik Zsófia Lapmenedzser: Dósa Edit Szerkesztőség: 1192 Budapest, Kós Károly tér 6. fsz. 5. Telefon: (+36-1) 357 6471,
Fax: (+36-1) 357 6472, E-mail: kobanyaihirek@kobanya.hu Hirdetésszervezés: 06-20 585 9947 Nyomdai előállítás: KMH Print Production Kft.,
1158 Budapest, Késmárk u. 24. Terjesztő: Info-Transit Kft.

Az Emberbarát Alapítvány hátrányos
helyzetűek támogatásával foglalkozik.

A CIKK Egyesület és a RADAR Ifjúsági
Iroda

Célja az egészségfejlesztés, a drogfogyasztás megelőzése, melyet programok szervezésével, alacsonyküszöbű
szolgáltatások nyújtásával, szenvedélybetegek komplex gondozásával ér el,
Addiktológiai Gondozójában, Alkoholdrogrehabilitációs Intézetében, Átmeneti és Lakóotthonában.

márciusi szabadidős programjai:

Az egészséges életmód, a prevenció,
egészségfejlesztés színtere elsődlegesen a család. Ezért szervezzük meg
a ”Családok fórumát”. A program célja
az érintetlen korosztály aktivizálása,
egészséges, drogmentes életforma
kialakításához szükséges képességek
fejlesztése, közösségi és családi kohézió erősítése. Témák: a család feladatai;
házasság; fókuszban a gyermek. Tervezünk kirándulásokat, szaktanácsadást.
Fórum időpontja: március 22. csütörtök
17 óra, melyre szeretettel várunk kőbányai szülőket.
Címünk: Bp. X. Cserkesz u. 11.
Részletek: www.emberbarat.hu-n

Március 15. Emléktúra
az Isaszegi emlékműhöz.
Találkozó: 9.15-kor a Keleti Pályaudvaron
a lépcsőfeljárónál. Utazás vonattal, a
túra hossza kb. 8 km. A túra során rövid
megemlékezést tartunk, amelynek keretében ismertetjük az 1849-es tavaszi
hadjárat legfontosabb eseményeit.
Március 31. Felfedező túra
A túra célja: a Budapest környéki kék
túra útvonalak bejárása, megismertetése.
Találkozó: 9.00-kor a Széll Kálmán téren,
utazás villamossal a Hűvösvölgy felé.
A túra hossza: 13 km.
A részvétel minden jelentkező
számára ingyenes!
Minden résztvevőt szeretettel várunk,
jelentkezés az edenyi@interware.hu
e-mail címen, vagy a Radar irodában
(Mádi u. 173.) személyesen,
ill. a 260-39-64-es telefonon
hétköznapokon 12.00-20.00 h között.
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Hirdetés

Zila étterem

Lappangó kór az érszűkület
Lappangó kór az alsó végtagi verőérszűkület. Nemzetközi felmérések szerint az 50 év feletti lakosság mintegy 30%-a veszélyeztetett. Egy magyar férfi 17, egy magyar nő 14 évvel él kevesebbet, mint nyugat-európai kortársa. A végtagok ereinek szűkülete vagy elzáródása önmagában
is súlyos egészségügyi-szociális terhet jelent az évente elvégzett kb. 7000 végtagamputáció
következtében. Az érszűkületben szenvedő betegek számára a szívinfarktus és szélütés
(stroke) kockázata is jelentősen megnő, ezzel súlyos életveszélyes állapotot előidézve.
Sok vezető
beosztású
honfitársunk
nem is gondolja, mekkora
veszélynek van
kitéve stresszel
teli mozgásszegény életmódja következtében, hiszen az érszűkület legfőbb rizikófaktorai vannak jelen. Az érelmeszesedés sokszor
már 40 éves korban panaszokat okoz, vagy
alattomosan, tünetmentesen van jelen a
szervezetben és csak évek múlva jelentkezik
görcsölő lábszárizmokkal, hideg végtagokkal, szívtáji szorító fájdalmakkal. Sajnos a cukorbetegség elkerülhetetlen szövődménye a
hajszálerek károsodása, amely sokszor a nem
gyógyuló sebek miatt a beteg végtagját, de
életét is követelheti.
Fontos! Az érszűkület időben történő felismerésével és kezelésével az életkilátások
jelentősen javíthatók. A végtagi érszűkületben szenvedők családja is gyakran
megsínyli e betegséget, a beteget lelkileg
is megviseli a fájdalom. A rokkanttá, vakká
válók jelentős része is ebből a betegségcsoportból került ki.
Az orvostudomány az esetek 20%-ában
műtéti megoldást alkalmaz. Nem kell
rettegniük a műtétektől az érszűkületes
betegeknek, hiszen az új magyar találmány,
a sonoterápa a betegek 85%-ánál eredményes! A gyógymód klinikailag igazolt,
fájdalom- és mellékhatásmentes. A terápia
lényege: az artériákban kialakult érszűkület
vagy elzáródás kezelése a szívösszehúzódással szinkron adagolt alacsony frekvenciájú
hanghullámokkal. Ez a nagyon hatásos
klinikailag igazolt gyógymód lehetővé teszi

mindazok állapotának javítását, akik az eddigi
kezelési módokkal nem tudnak megfelelő
javulást elérni, akiknél nem alkalmazhatóak a
sebészeti eljárások, vagy nem vállalják azt. Az
alsóvégtagi és nyaki érszűkületes, a koszorúérbetegek, a cukorbetegség érszövődményesei,
azaz bármilyen érelmeszesedéses megbetegedésben szenvedők bízhatnak a sonoterápia
eredményességében. Ez az új eljárás kiegészítheti a többi gyógyítási módszert, része lehet
komplex rehabilitációs eljárásnak, de önálló
terápiaként is eredményesen alkalmazható.
A test egészére fejti ki hatását, nincs gyógyszerkölcsönhatás, allergia, de túladagolás sem
lehetséges. Az egész testben tisztítja az ereket,
és olyan irigylésre méltóan eredményes, hogy
már hamisítani is próbálják. A sonoterápia más
eljárással nem helyettesíthető.
A szükség esetén 60 kezelésből álló kúra
eredményeként a járástávolság kilométerekre
hosszabbodik, a lábszárgörcsök megszűnnek, a
végtagok átmelegszenek. A hajszálér keringése
javul, a nem gyógyuló sebek begyógyulnak. A
szívbetegek terhelhetősége megnő, anginás
panaszaik megszűnnek.
Már az első 20 kezelés alatt megkezdődik az
érezhető és műszeresen is mérhető javulás.
Nem csoda, hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről.

Kik a legveszélyeztetettebbek?

é letkora 40 év felett van
dohányzik, vagy dohányzott
cukorbeteg
magas vérnyomása van
érbetegsége, szívinfarktusa,
stroke-ja volt
mozgásszegény, stresszes életmódot
folytat
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Intő jelek!

L ábunkban van a szűkület vagy elzáródás,
ha: lábaink hidegek, fehérek, izmaink
feszülnek és fájnak, esetleg még érzéketlenek is. Gyakori tünet még, hogy pár lépés
után lábszárunk nagyon elfárad, sőt be is
görcsöl. „Súlyosabb esetekben elszíneződést, elhaló lábrészt vagy nem gyógyuló
sebeket okoz az érszűkület” – figyelmeztet
a szakértő. Férfiaknál merevedési zavarok
vagy impotencia is utalhat rá. Vérnyomásméréssel valószínűsíthető az alsó végtagi
érszűkület, ha a kézen és a lábon mért
vérnyomás különbözik.
A nyaki vagy az agyi ereket érinti a betegség, ha: koncentrációzavart, feledékenységet, szédülést, fülzúgást, látászavart,
testünk féloldali zsibbadást vagy mozgászavart észlelünk magunkon.
A szívkoszorúerek betegségénél fáradtságérzetet, megterhelésnél szorító mellkasi
fájdalmat tapasztalhatunk, ezek kisugározhatnak a karra, vagy nyakra.

„Négy infarktusom volt 1984 óta. Anginás
panaszaim azóta is rendszeresen jelentkeznek naponta kétszer is. Nagyon fulladtam, rosszul voltam,
nem bírtam egy utcasarkot sem elmenni, fáradt volt
és görcsölt főleg a jobb lábam. Most a 38. kezelésnél
tartok, és sokkal jobb az általános közérzetem. A
javulást már a 10. kezelés után kezdtem fokozatosan
érezni terhelhetőségem szempontjából. Anginás
panaszom 2 hónapja nem volt. Lábaim úgy megjavultak, hogy 1000 m-t is el tudok gyalogolni görcsök
nélkül.” – Bagi Imréné
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Rejtvény

A rejtvény helyes megfejtését kérjük elküldeni a 1192 Bp., Kós Károly
tér 6. fsz. 5., vagy a kobanyahirek@

A Zila családban hosszú évtizedek óta apáról-fiúra száll a
vendéglátás hivatása. A Gergely utcában található étterem
1973-ban lacikonyhaként indult, az évek alatt folyamatos
bővítések, átalakulások után érte el mai, családias jellegét.
A termek falán látható képekről, és az étlapon olvasható
érdekességekről is rögtön feltűnik a lokálpatriotizmus, a
cél, hogy a kőbányai lakosok is
ugyanúgy magukénak érezzék
a vendéglőt, mint a Zila család
Kőbányát.
A konyha az elvárt házias ízek
mellett, napi ajánlatokkal, és
különleges ételekkel kedveskedik,
így mindenki megtalálja a számára
legfinomabb fogásokat. Tapasztalt és felkészült személyzetünk
vállalja születésnapok, osztálytalálkozók, esküvők, családi és
baráti összejövetelek, megrendezését - akár a vendéglőben
található különtermekben, akár kitelepülő konyhával.
Örömünkre szolgál, hogy rendezvényeink (Borvacsorák,
Szilveszteri mulatság, Karácsonyi estek, stb.) alkalmával
gyarapíthatjuk elégedett vendégeink számát.
A tavasz beköszöntével hangulatos fedett teraszunkon is
várjuk a kikapcsolódni vágyókat, péntek és szombat esténként, valamint vasárnap délelőtt kellemes szalonzene mellet
fogyaszthatják ételeinket, kortyolhatják széles borválasztékunk tételeit. Kerthelyiségünkben kemencében sült ételekkel, bográcsban készített fogásokkal, nyári időszakban
grillezett finomságokkal várjuk, kedves vendégeinket.
Hétfőtől csütörtökig 16 órától zárásig ételeinkből 30% kedvezményt adunk!
Március 8-án vacsora alkalmából nővendégeinket pezsgőkoktéllal köszöntjük.
http://www.facebook.com/zilavendeglo
Tel: +361 261 53 77 l Cím: 1105, Budapest Gergely u. 4. l www.zilavendeglo.hu
kobanya.hu címre. A helyes megfejtők között könyvnyereményeket
és gyermekeknek rajzfilmes

ajándékcsomagokat sorsolunk ki.
Nyerteseinket postán értesítjük!
Beküldési határidő: március 26.

„Miután cukros lettem, és a hajszálerekben
kialakult szűkület eredményeként már járni sem
tudtam, orvos fiam rátalált erre a sonoterápiás klinikára. Már a harmadik kezelés után éreztem a javulást
s azóta újra járok.” – Simon Mihályné
„Kezem, lábam már nem hideg, délelőttönkénti fáradékonyságom teljesen elmúlt, azóta sokkal
jobban érzem magam. Külön köszönet a személyzet
hozzáállásáért.” Balla Árpád

A felmérések szerint a népesség nagy hányada évi 120.000 Ft értéknél nagyobb mennyiségű gyógyszert fogyaszt évente
a sonoterápiával kezelhető problémáira.”
Amennyiben Önnél vagy családtagjánál felmerül az érszűkület
gyanúja, tanácsadásért és bővebb
információért keressen bennünket
bizalommal.

Dr. Schéder Ákos
vezető főorvos

Fontos! Az érszűkület időben történő
felismerésével és kezelésével az
életkilátások jelentősen javíthatók! Jelentkezzen fájdalommentes
thermokamerás állapotfelmérésre!

Sonocentrum
Budapest, Kőbánya, Üllői út 134.
Tel.: 1/431-82-98,
www.sonoterapia.net
A szükség esetén 60 kezelésből
álló kúra eredményeként a járástávolság kilométerekre hosszabbodik, a lábszárgörcsök megszűnnek,
a végtagok átmelegszenek. A

hajszálér keringése javul, a nem
gyógyuló sebek begyógyulnak.
A szívbetegek terhelhetősége
megnő, anginás panaszaik megszűnnek.
Már az első 20 kezelés alatt megkezdődik az érezhető és műszeresen is mérhető javulás. Nem csoda,
hogy a betegek elragadtatással
szólnak az eredményekről. 
(x)

Az februári rejtvényünk szerencsés nyertesei könyvnyereményt nyertek ( a Wekerle étterem jóvoltából): Bíró Imre, Dömötör Géza, Halász Magdolna, Sándor Györgyné.
Rajzfilmes ajándékcsomagot nyertek: Csató Anikó, Richter István. Gratulálunk!

Készpénzre van szüksége?

Mi adunk!

Vegyen fel hitelt autójára!

=
=

Ajánlatunk:

Szabadfelhasználású hitel, gépjárműfedezetre
Miért ezt válassza? Mert:
Biztonságos – autója a tulajdonában marad,
azt korlátozások nélkül használhatja
Gyors – az átfutási idő csupán 2-3 munkanap
Kiszámítható – forintalapú, FIX törlesztőrészlet
Megbízható - partnereink a Merkantil Bank Zrt.
és a Budapest Autófinanszírozási Zrt.

Miért ezt válassza? Mert:
1 millió forint 72 hónapos futamidőre akár már 17.249 Ft havi
törlesztőrészlettől*!
Hívjon minket bizalommal, vagy keressen minket személyesen
a Fővárosi Autópiacon, minden nap, akár hétvégén is!
347-0517 l 06-30-608-0128
hitel1@fap.hu l www.faphitel.hu
*az ajánlat nem minősül hivatalos ajánlattételnek

