08. SZENT ISTVÁN20. Napi ünnep

10 órától köszöntők, kenyérszentelés. Az
ünnepi műsorban közreműködik: Tóth
Ildikó „Fecske”, Farkas Zoltán „Batyu”, a
Poros együttes, Tébláb Néptáncegyüttes
táncosai.

Kőbányai
hírek
XXII/8. 2012. augusztus

Új

A X. kerület közérdekû magazinja

Art10,
a csiszolatlan
gyémánt
Államtitkári látogatás az
esetleges művésztelepen

6.

Zsíros
Tibor

Napközisélményfürdő

Szagmérés
indul!

„Van nekem egy nagy hibám:
szeretem a békességet.
Mindig mindenkit
12.
megvédtem…”

Az ingyenes tábor augusztus
24-ig várja a kőbányai általános
iskolásokat.
10.

Este 9 körül jön a szagfelhő. Attól
kezdve csak zárt ablakoknál
tudunk megmaradni.
8.
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Aktuális

Aktuális
átadták

400 millió

fejlesztés

Új utakon
A Fővárosi Önkormányzat és a
Budapesti Közlekedési Központ
finanszírozásával újították fel az
Újhegyi utat a Gyömrői és a Kozma utca közötti
szakaszon. Dr.
György István
főpolgármester-helyettestől
megtudtuk,
hogy ez kétrétegű, új aszfaltburkolatot,
szegélycserét,
a buszmegállók
helyreállítását,
illetve a Bánya
utcánál két új megálló (201E,
202E) kialakítását és részleges
járdajavítást is jelentett.
A Gergely utcában pedig a Martinovics tér és a Kada utca közötti,
jóval több mint egy kilométeres
szakaszt újították fel. A felső
réteg lemarása után itt egy 8,5
centi vastag burkolatot építettek,
megerősítették a buszmegállókat, kicserélték a szegélyeket,
illetve a Martinovics téri gyalogátkelőhelyet is rendbe hozták.
Újdonság, hogy itt már alkalmazták az úgynevezett kerékpárbarát út kialakítását, illetve
felfestését.

Hűsítő kapuk
A meteorológusok szerint az
idei nyár nem adja könnyen,
pontosabban: tartogat még 40
fokhoz közeli
napokat. Ha
valaki nem
tudja mindennapi dolgait
a reggeli
órákban elintézni, s éppen
az Újhegyi
vagy a Kőrösi
sétány felé
veheti az útját, érdemes átmenni
a Kőbányai Önkormányzat által
felállított két párakapu alatt. Ha
a strandot nem is pótolja a polgármester – a védelmi bizottsági
elnöke – által felállított két kapu,
felfrissülést hozhat a hőségben.

Kovács Róbert polgármester és György István főpolgármesterhelyettes is sokat tett az évtizedek óta aktuális beruházásért

Kevesebbért, gyorsabban
A főváros és a kerület együttműködésének mintapéldája lehet az Új köztemető előtt
megépítendő körforgalom ügye.

Alko-hol?
Noha vannak a kerületnek „kultikus”
járdán ivós helyei, az a helyzet, hogy
Kőbányán alig van utca, ahol nem
fordul elő naponta a közterületi alkoholfogyasztás.
A Liget téren, egy nagy élelmiszerüzlet tövénél elterülő beszélgetőpartnereim – a nagyhangú Laci bától
a csendesen vedelő Erzsikéig – azt
mondták, hogy… – amit nem lehet
leírni. Finomított verzióban: nekik
nincs semmijük, tehát ha a társas
kortyolgatást is el akarják tőlük
venni, akkor rajta.
Kit érdekel?...
Hallottak az új kerületi szabályokról
meg a bírságról. Egyetértenek vele,
mondták, és cinikus vigyor ült az
arcukon… – Nem bántunk mi senkit,
miért akarnak minket bántani? –
kérdezték.
Érdekes reakciót tapasztaltam akkor
is, amikor a járókelők, ott lakók véleményét kérdeztem az utcai piálásról.
Néhányuknak – ahogy meghallották
a témát – páni rémület ült a szemébe, nem látja-e valaki, hogy tőlük
ilyet kérdeztek… A bátor válaszolók
pedig a legradikálisabb megoldásokat említették – alternatíva nélkül.
Pedig a kőbányaiak biztos tudják a jó
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képletet. Ki más, ha ők nem?...
A kerületi viszonyokról megkérdeztük a kőbányai közterület-felügyelők
nemrég kinevezett vezetőjét is. Szabó
Antal több mint két évtizede él Kőbányán – 11 évig a helyi rendőrkapitányság kötelékében is dolgozott –, így
elég nagy helyzet- és helyismerettel
rendelkezik…
– A bejelentésekből is látható, hogy
négy neuralgikus pont van Kőbányán e tekintetben. Az Üllői út 134.,
valamint a Gergely utca 116. környéki
lakók panaszkodnak néha – különösen ilyenkor, nyáron –, hogy az
utcán iszogató, beszélgető emberek
zavarják az éjszakai nyugalmukat. Ez
ellen sajnos egyelőre nem tudunk mit
tenni, mert éjszakai ügyeletünk még
nincs – 12 emberrel a nappali beosztást is nehéz megoldani. A másik két
területen, a Liget téren és az Újhegyi
sétányon sokszor járőrözünk, csak az
elmúlt héten 16 ember ellen indítottunk eljárást. Másik kérdés, hogy
a szociális problémákat nem lehet
rendészeti megoldásokkal orvosolni.
Vagyis a hajléktalanokat figyelmeztetjük, eljárunk velük szemben, ha
„A közterületi alkoholfogyasztás
kérdése legalább annyira kényes
terület, mint a hajléktalanügy.”

Noha sok ellendrukkere volt az
évtizedek óta halasztott projektnek, e számunk megjelenését
követő két és fél hónap múlva új
körforgalmi úton jutnak majd el
az emberek a szeretteikhez, vagy
azokhoz az 56-os áldozatokhoz,
akiket az Új köztemetőben helyeztek örök nyugalomra. A Fővárosi
Önkormányzat által az építésre
meghirdetett közbeszerzési eljárás
eredménye ellen ugyanis senki sem
nyújtott be törvényességi óvást, így
az építkezés már az elmúlt hetekben megindulhatott. A Kőbányai
Önkormányzat – ígérete szerint
– júniusban átadta az építésre
alkalmassá tett terepet a leendő
kivitelezőnek; az egyetlen kérdés
már csak a közbeszerzés volt…
Többek között ez derült ki
azon az ünnepélyes találkozón,
amelyen Dr. György István főpolgármester-helyettes és Kovács
Róbert polgármester aláírták a

„A közterület-felügyelet vezetője úgy véli, nagyban segíti
munkájukat az önkormányzat
nemrég elfogadott, a lakosság nyugalmának biztosítására megalkotott rendelete.”
éppen tetten érjük őket ivás
közben, vagy ha szemetelnek, de
ha csak ülnek és beszélgetnek,
nem tehetünk semmit…
A lakókat ettől még zavarhatja
az a kosz vagy szag, ami ezeket
az embereket körülveszi.

Megéri?

A kőbányai parancsnok elmondta, hogy nincs könnyű dolguk,
ennek ellenére reméli, hogy jelentős közbiztonság-javulás előtt
áll a kerület. Az egyik kollégájukat a napokban éppen a Liget

Szemét, bűz és agresszív, vagy éppen zaklató magatartás kíséri az utcai
alkoholizálást

körforgalom építésére vonatkozó
szerződést.
– A kivitelezővel hetente egyeztetünk, hogy minden zökkenőmentesen menjen, és terveink szerint október elejére befejeződik az
út építése, utána még marad idő a
terület rendezésére is, hogy a forradalom ünnepére már mindenkit
méltó körülmények fogadjanak
– tudtuk meg a főpolgármesterhelyettestől. Dr. György István és
Kovács Róbert azt is elmondták,
hogy az útépítés a tervezettnél
sokkal kevesebbe kerül majd.
Mint ismeretes, az eredeti költségvetésben összesen 600 millió
forint szerepelt erre a beruházásra,
amelynek kétharmadát a főváros,
egyharmadát Kőbánya állja. A
mostani számítások szerint Budapestnek 206, a kerületnek pedig
92 milliós számlát kell majd
kiegyenlítenie, ha a körforgalom
időben elkészül.

téren akarták megverni, ám ez
sem riasztja vissza őket, hogy
gyakrabban ellenőrizzenek.
Szerinte – részben a szabadságolások miatt – most jóval
kevesebb közös ellenőrzést
tudnak tartani a rendőrséggel,
mint amennyire szükség lenne,
de augusztustól aktívabb lesz
az együttműködés, reményei szerint állandó rendőr–
közterület-felügyelő közös
járőrözés is lesz a kerületben.
– Nagyon sokat segít a munkánkban az új helyi rendelet is,
amelyik a közterületi viselkedés
normáit szabályozza. A hajléktalankérdés megoldása ugyan
nem ettől függ, de minden más
esetben támogatja a munkánkat.
Ezután ha egy üzlet előtt 10 méteren belül isznak az emberek,
akkor őket is és az üzlet tulajdonosát is meg lehet büntetni. És
hamar híre megy, ha mondjuk
egy vendéglátóst ilyen szabálysértés miatt megrövidítenek
ötvenezer forinttal. Ez visszatartó erő lesz, az biztos. Ami meg
rajtunk múlik, azt megtesszük.
Én úgy vélem, rendszeres akciókkal, közös fellépéssel egy-két
hónap alatt érezhetően nagyobb
rendet tehetünk Kőbányán.

környezetkímélő,
takarékos lesz
A múlt hónapban megkezdődött a Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde, az Apró Csodák
Óvoda-Bölcsőde és a kőbányai Harmat
Általános Iskola komplex energetikai
felújítása.
A projekt keretében az intézmények épülete teljesen megújul; a hőszigetelés korszerűsítése mellett az épületek új nyílászárókat kapnak, illetve a fűtési rendszerüket
is újra cserélik.

(Szakértői vizsgálatok során kiderült, hogy
a 70-es években épült intézmények állapota nem megfelelő, mindhárom épület
jelentős energiaveszteséggel működik.)
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív Program
támogatási rendszerének keretében a
Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és az Apró
Csodák Óvoda-Bölcsőde korszerűsítésére
több mint 200 millió forintos, a Harmat
Általános Iskola felújítására pedig mintegy
185 millió forintos támogatást ítéltek meg
a Kőbányai Önkormányzata javára.
Radványi Gábor alpolgármester a projekt
nyitórendezvényén elmondta, hogy a
felújítást követően takarékos, biztonságos
energiaellátású, korszerű, környezetkímélő
rendszerrel működő intézmények kezdik
meg a munkát szeptemberben.
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Városháza

Városháza
ajándék

vélemény

testületi ülés

Életmentők
„Nem csodaszer, de segíthet.” Ezzel a rövid
jellemzéssel adta át Kőbánya polgármestere a
kerület két intézményének vásárolt két
életmentő készüléket.
Kovács Róbert elmondta, hogy
több éve keresték már a forrását, miből lehetne megvásárolni a kritikus helyzetbe került
emberek számára szinte egyetlen esélyt jelentő készülékeket,
mígnem adódott egy remek
alkalom. A tavalyi évre másfél
millió forintos jutalmat szavazott
meg a testület Kőbánya vezetőjének, s ezt
fordította
közcélokra a
polgármester. A hetente
mintegy 100
időskorút
megmozKönnyen megközelíthető gató nordic
helyre került a két műszer walking
edzések
beindítására már adott félmillió
forintot a jutalmából, s most a
további egymillióból vásárolták
meg a két életmentő készüléket.
– Mindenképpen az volt a cél,
hogy sűrűn lakott helyen, és
mindenki által ismert, könnyen
megközelíthető intézményben helyezzük el
ezeket a
berendezéseket,
s ezért a
Szivárvány idősotthon és
a Kőrösi
MűveA kezelése egyszerű,
lődési
teljesen automatikus
Központ
lesz a bázis. Mindkét intézmény
24 órán át elérhető, így a mentők
kiérkezéséig valóban életet menthetnek az itt elhelyezett készülékek – mondta a polgármester.
A forgalmazó képviselője szerint
azért is különösen jó választás
volt, hogy ilyen minőségi újraélesztőket vásárolt Kőbánya,
mert egyszerű és magától értetődő a kezelése, illetve a mentősök is ilyet használnak, s ez nagy
előny lehet a vizsgálati eredmények folyamatos kontrolljánál.

Az önkormányzat – sikeres pályázat esetén
– öt iskolának megelőlegezi a beruházások árát

Öt iskola reménykedhet
A kőbányai képviselők már a nyári szünet elején üléseztek. A testület júniusi ülésén
maradt ugyanis néhány fontos pont, ami nem tűrt halasztást, s így július elején rendkívüli ülést tartottak. A megbeszélések egyik legfontosabb kérdése a Társadalmi
Megújulás Operatív Programja körül zajlott – vagyis hogy mennyi TÁMOP-pályázaton
vehetnek részt a kerületi oktatási intézmények úgy, hogy az önkormányzat előfinanszírozni tudja a beruházásokat.
A rendkívüli ülésen
Kovács Róbert polgármester elmondta a
képviselőknek, hogy a
korábban tervezett hat
helyett öt iskola indul
a pályázati pénzekért,
a Széchenyi igazgatója ugyanis levélben
tájékoztatta őket a
visszalépésről.
A kerületi intézmények
közül tehát a Fekete
István, a Janikovszky
Éva, a Kada Mihály, a
Keresztury Dezső és a
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Szent László Általános Iskola vesz részt a TÁMOPpályázaton.
A témával kapcsolatban
Élő Norbert képviselő
sokallta a pályázatíró,
tanácsadó cégnek kifizetett százalékokat, ám az
önkormányzat vezetői
tájékoztatták őt, hogy a
cég közbeszerzésen nyerte
a megbízást, tehát a jelentkezők közül az Aditus
Zrt. adta a legkedvezőbb
ajánlatot. S miután már
egy megkötött szer-

ződésről van szó, azt a
testület döntésével nem
befolyásolhatja, legfeljebb
felkérheti a polgármestert,
hogy kezdjen tárgyalást a
céggel, s – több pályázat
sikere setén – méltányossági alapon próbáljon meg
kedvezményeket elérni.
A képviselők ezt a javaslatot elfogadták.
A vitában a képviselők
többsége egyetértett azzal
az állásponttal is, amely a
sok éve működő pályázati
rendszert leváltaná, illetve

kiváltaná direkt projektfinanszírozással, s ezáltal
megszüntethető lenne a
pályázatíró cégek megbízása, s az intézményekre
fordíthatnák azt a pénzt
is, amelyet e cégek sikerdíja visz el a rendszerből.
A rendkívüli testületi
ülésen az is kiderült, hogy
mivel az iskolák közötti kiegyenlítés volt a kormány
célja az új köznevelési
törvénycsomaggal, Kőbányának nem kedveznek
ezek a törekvések. Vagyis
az oktatás színvonalára az
átlagosnál magasabb támogatást biztosító kerületek
rosszul járnak, így a kőbányai képviselő-testületnek
is tudomásul kellett venni
bizonyos keretszűkítést.
A kerületi intézményekben
ez főleg az úgynevezett

technikai személyzet csökkentését jelenti, a kőbányai
bölcsődékben, óvodákban,
iskolákban összesen több
mint félszáz szakemberrel
kevesebbel folytathatják
a munkát a jövő évtől.
Ez nem feltétlenül jelent
elbocsájtásokat, sok esetben
szerződéses viszonyok felülvizsgálatát hozza a döntés.
Az önkormányzat az iskolákkal egyeztetve dolgozta
ki a kényszerű átalakítás
tervét, s mindenütt csak
olyan mértékben változtatnak, hogy az az oktatás
színvonalát ne befolyásolja
– mondta a polgármester.
Kovács Róbert szerint a
2012/2013-as tanévre az
alapóraszámhoz képest 3
százaléknyi többletóraszámot támogat az önkormányzat.

Ha egy oktatási, kulturális vagy szociális intézmény TÁMOP pályázati forrást nyer, akkor
annak összegét a beruházás befejezéséig a
fenntartónak, vagyis többnyire az önkormányzatnak kell megelőlegeznie. Vagyis:
miközben az Unió gyakran 100 százalékos
finanszírozást biztosít, a befejezésig az önkormányzatnak kell meghiteleznie a forrásokat,
amit aztán visszakap. Ha a pályázaton induló
öt iskola mindegyike nyerne, az önkormányzatnak átmenetileg több százmilliós forrásról
kell gondoskodnia, vagyis a kerületi intézmények ilyen értékben gazdagodnának.

Civilek a pályán
– Azt sajnálom
leginkább, hogy
országos szinten eltűnnek
az oktatásra,
sportra fordítható
pénzek a jelenlegi
pályázati rendszer
Tóth Balázs
miatt. Ez ugyan
valóban nem a mostani kormány
találmánya, de attól még tény, hogy
a konkrétan az intézményeknek
odaadott pénzek jobb hatásfokkal
működnének, és ez sajnos Kőbányára is igaz – ezt mondta Tóth Balázs,
az LMP önkormányzati képviselője
annak a rendkívüli testületi ülésnek
a szünetében, amelyen a képviselők
a TÁMOP-pályázati részvételről
döntöttek.
Tóth Balázs szerint a mostani támogatási, azaz a pályázati rendszer nagyon
rossz, hiszen miközben az önkormányzatok vergődnek, aközben a tanácsadó
és pályázatíró cégek összességében
sok milliárdot vesznek ki a kasszából.
Szerinte sokkal ésszerűbb lenne, ha a
civil mozgalmakra alapoznák az intézmények modernizálásának egy részét
is, és a gyerekeken keresztül érnék el
a szülőket, akik hajlandók lennének
áldozatot hozni azért, hogy a fiatalok
jobb körülmények között tanuljanak,
sportoljanak.
– A kerületben – másokhoz hasonlóan – nekem is nagy szívfájdalmam az

S1 története – folytatta Tóth Balázs.
– Szerintem megújítani kellene,
felvértezni más funkciókkal, nem
lerombolni. Például arra gondolok,
hogy műteremlakásokat, csarnoklakásokat lehetne kialakítani, ezzel
idecsábítva és letelepítve egy fiatal
művészcsapatot. Ennek a területnek
a rehabilitációja sok munkahelyet is
teremtene szerintem.
A képviselő úgy gondolja, a civil
szféra bevonása lenne az egyik lehetséges módja annak, hogy lehetne
viszonylag kis pénzből, gyorsan szebb
Kőbányát építeni…
– Úgy tudom, a kerületben
nagyon sok üres ingatlan van. Ha
ezeknek egy részét a „munkáért
lakhatást” programba bevonnák,
akkor kétszeresen is nyernénk vele.
Például ilyen módon is be lehetne
vonni a civil szervezeteket, illetve
embereket a kerület szépítésébe.
De a dolognak nem kellene itt
megállni, hiszen aki itt lakik, azt
valamilyen módon érdekeltté kéne
tenni, hogy a környezetére, az otthonára is vigyázzon. Ki gondolná,
hogy Kőbánya a fővárosi kerületek
közül az egyik legzöldebb. Ezzel az
adottsággal sokkal jobban kellene
élni. Az Óhegy Fesztivál jó kezdeményezés, de a rákosi rétektől a
Népligetig sokkal több területet és
sokkal hatékonyabban be kellene
vonni az aktív programhelyek közé.

Polgármesteri fogadóóra

Felújítások Kőbányán

Kovács Róbert polgármester néhány hónappal ezelőtt új kezdeményezést
indított útjára, kiemelten fontosnak tartja ugyanis, hogy a kőbányaiak az
önkormányzat munkájáról folyamatosan és hiteles forrásból értesüljenek.
A polgármester a képviselő-testületi üléseket követően nyilvános fogadóórát tart, ezeken tájékoztatja az érdeklődőket az aktuális döntésekről, és
válaszol a résztvevők kérdéseire. A fogadóórákról online közvetítéseket
adnak, amelyek a www.kobanya.hu oldalon érhetők el. A részvétel feltétele
az előzetes bejelentkezés. Egy alkalommal legfeljebb 35 polgár lehet jelen,
közülük az első 15 jelentkező intézhet közérdekű kérdést a polgármesterhez.
A Gyöngyike Óvoda kis lakói teljesen felújított bejárati,
illetve nagyfolyosót vehetnek birtokba ősztől. De önkormányzati forrásból több helyiséget kifestettek, megújult
az olajlábazat, a Kis-pongrác-projekt keretében pedig
teljes tetőcserére kerül sor a következő hónapban.

A Kiskakas Óvodában megújul a
konyha, a vizesblokkok, a tornaterem
is új burkolatot kap, valamint az
óvónők szobáját is megfiatalítják egy
kicsit.

A Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna téri épületében (tagintézményében) a vizesblokkoktól a folyosókig, sőt
a lépcsőházig szinte mindent felújítanak a szakemberek, a
vezetékcsere után új burkolatok is kerülnek a termekbe.

A következő polgármesteri fogadóóra időpontja: augusztus 27., hétfő 17 óra.
Helyszín: Kőbányai Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest, Szent László
tér 29, I. emelet 115., tanácskozóterem. Bejelentkezni a polgarmester@
kobanya.hu email címen vagy a 433-8228, 433-8201 telefonszámon lehet.
Jelige: Első kézből – Nyilvános polgármesteri fogadóóra.
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Ez történt

Ez történt
tábor

Dr. György István rovata

Majdnem ingyen
A Széchenyi István Általános
Iskola nagy aulája és ebédlője
a vakáció alatt is olyan, mintha
folyamatos lenne a tanítás, a
szünidő kezdete óta táborozó
gyerekek népesítik be. Három
sporttábor lakói étkeznek itt
hat héten keresztül. A táborszervezők bérleti díjat fizetnek,
s ezzel a pénzzel támogatja az
önkormányzat a Széchenyiben
10 héten át
működő egyházi tábort,
amelynek
a költsége
így nagyon
kedvező
a szülők számára. Csak az étkezési díjat kell
befizetniük, a tábor gazdag programjának árát a bérleti díjakból
fedezik. Az egyházi tábor lakói
vállalták, hogy kifestik az Újhegyi
lakótelep piros iskolájának két
tornatermi öltözőjét.
Széchenyi

Színezd újra!
A 34 éve kifestett Széchenyi
István Általános Iskola épületének egy szakaszát lefestették –
tudtuk meg Sándor Zoltán Attila
igazgatótól. A munkát egy helyi
roma vállalkozó végezte, akinek
idén ez volt az első lehetősége…
Az iskola vezetője saját munkatársai bevonásával is szépíti az
épületet.
A közelmúltban
anyagköltségen
kifestették
a földszinti
folyosókat
és az aulát
is. Az iskola karbantartójával
négy dekorációs üvegtárlót is készítettek
a sportsikerek díjai számára.
Valamint egy újabb foglalkoztató
helyiséget alakítottak ki egyházi,
korrepetáló, tehetséggondozó
és szabadidős foglalkozások
számára.
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Art10

Art10 projekt néven a
többek között a Halom
utcából is megközelíthető régi sörgyári épületegyüttes, illetve ingatlan
hasznosítását magába
foglaló tervegyüttest
értjük.

Ha a tervek sikerülnek, Kőbánya lehet Budapest egyik
művészeti központja. A régi sörgyári ingatlanokkal kapcsolatos
elképzelésekkel ismerkedett a kulturális államtitkár

A képzőművészet fellegvára is lehet Kőbánya…
„Kőbánya óriási lehetőségeket tartogat mindenki számára. Nemcsak az itt élők, hanem a
főváros, az egész ország profitálhat belőle. Csinálhatunk csodát, de ehhez kormányzati segítségre van szükségünk, egyedül nem megy.”
Ezzel a bevezetővel fogadta Dr. Pap
Sándor alpolgármester a néhány hete
Kőbányán járt L. Simon László kulturális államtitkárt. Radványi Gábortól
megtudtuk, ez a látogatás nemcsak
azért volt fontos, mert a választások óta
a legmagasabb rangú politikussal beszélhetik meg a terveket, hanem mert
egy olyan projektről van szó, amely az
egész kerület életét gyökeresen megváltoztathatja. Az államtitkár látogatását

szorgalmazó, illetve előkészítő György
István főpolgármester-helyettes azt
mondta, az Unió, a kormány és a főváros fejlesztési politikájával is egybevág
ennek a területnek minden adottsága,
és a helyi önkormányzat elképzelése
is, ám egy ekkora programot a főváros
legfeljebb részben koordinálhat, és a
finanszírozás is meghaladja az erejét,
ezért fontos, hogy olyan kormányzati
szakértő lássa ezt a csiszolatlan gyé-

Szétállunk, szétállunk…
Egyedül nem megy… Az önkormányzat hiába költ sokat Kőbánya szépítésére, segítségre van szüksége.
A polgármester a Kőrösi Csoma sétány vállalkozóit kérte együttműködésre.
Az elmúlt évben Kőbánya törekvéseit díjazták
a Virágos Magyarországért mozgalomban,
illetve versenyben.
A kerület idén is pályázik a kitüntető címre,
ebben az évben abban
a kategóriában, amely
egy kiemelt közterületre koncentrál. A képviselők úgy döntöttek,

a felvirágozott Kőrösi
Csoma sétánnyal neveznek. Ezért hívta
konstruktív beszélgetésre az ott működő
vállalkozókat Kovács
Róbert. A polgármester azt mondta; nem
anyagi támogatást
kérnek elsősorban,
hanem ötleteket, illetve
részvételt a sétány

mántot, aki a kormány
fejlesztési elképzeléseibe is
be tudja ágyazni.

„Miben számítanak
rám?”

Az államtitkár kőbányai
látogatása során megnézte
a hajdan, a Dréher család
által épített, mára ipari
műemlékké nyilvánított
épületeket, megismerte
a terület történetét, és
egy hosszabb sétát tett a
kerületi szakértők társaságában az összességében
mintegy 7 kilométeres
pincerendszerben is.
– Nekem nagyon tetszik
ez az építmény, a terület, a
benne rejlő lehetőségek és a
fejlesztési irányok. De miben számítanak rám? – ez
volt a rövid összefoglaló,
illetve kérdés a területbejárást követően. A választ
részben Pap alpolgármester rövid tervismertetése is
tartalmazta.

Az álmok és a tervek

– Ezen a helyen akár holnap el tudunk kezdeni egy
adott művészeti, kulturális szolgáltatást, produkciót, vállalkozást. És minél előbb kezdjük, annál
előbb tudunk pénzt vis�szafordítani az Art10 fejlesztésébe, vagyis ez egy
öngerjesztő folyamat.
A benne rejlő lehetőség
éppoly szerteágazó, mint
amennyi tőkét igényel a
fejlesztés. Egy jó elképzeléssel és kevés pénzzel is
el lehet indítani – például akár holnaptól lehet itt
kertmozi –, de ha merünk
nagyobbat álmodni, akkor
az egy-két milliárdtól akár
a 10-12 milliárdos befektetési összegig remek lehetőséget kínál a terület –
vázolta az alpolgármester.

Érik a gyümölcs…
A szakmai és üzleti
prezentáció után L. Simon László azt mondta,

változatlanul maximálisan támogatja e terület
fejlesztési terveit, de
nagyon fontos, hogy
önfenntartó kulturálisművészeti központot
hozzanak létre, mert a
pénzvivő intézményekből így is túl sok van.
Szerinte akár országos
oktatási, illetve szolgáltató intézményeket is
ide lehetne telepíteni,
ám a nagyobb lépésekkel meg kell várni
a 2014-es esztendőt –
akkortól érkeznek az
ilyen célokat is nagyobb
mértékben támogató
uniós források. Hogy
a tervek addig se csak
álmok maradjanak,
L. Simon a megkapott
szakértői anyag részletes
tanulmányozását ígérte,
és további konzultációkat, hogy az Art10
hasznosítása a kormány,
az önkormányzatok és
főleg a kőbányai emberek érdekét szolgálja.

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

Zavarba hozták a
főpolgármesterhelyettest

Nemrégiben a kőbányai Szent
László Plébánia hittantáboros
gyermekei látogattak el a Városházára, ahol Dr. György István
főpolgármester-helyettes kalauzolta végig őket a Fővárosi Önkormányzat épületében. Megnézték
a dísztermet, ahol a Fővárosi
Közgyűlés ülésezni szokott, röviden megismerkedhettek az épület
történetével, majd jó néhány
kérdésre is választ kaphattak a
városvezetőtől. Szóba került több
fővárosi aktualitás, jórészt a felnőtt kísérőknek köszönhetően a
dunai hajózás, az Alstom szerelvények kérdése, a 4-es metró és
sok egyéb más.

A közelmúltban az Insomnia ügynökség riport-összeállítást készített gazdasági és politikai potentátok bevonásával a kőbányai Art10 néven ismert terület hasznosításáról,
s a közben államtitkárrá kinevezett politikus maximálisan
támogatta a Csajkovszkij park szomszédságában található
hajdani sör-, bor-, tejgyár épületeinek és pincerendszerének művészeti jellegű hasznosítását.

mindennapi megóvásában. Elmondta,
hogy tavaly 3-400 város pályázott a
Virágos Magyarországért díjaira, s
a fővárosi nagydíjat Kőbánya kapta.
Ahhoz, hogy most is esélyesek legyünk, tisztán kell tartani a portákat,
rendszeresen locsolni az elültetett
virágokat, és ízlésesen berendezni
a gondozott kirakatokat – hogy csak
néhányat említsünk az együttműködés területei közül. (A Kőkert munkatársai ugyan folyamatosan dolgoznak e területen is, de a gondos lakók
és vállalkozók apró „beavatkozásait”
nem pótolhatják.)
Száz szónak is egy a vége: a tavalyi
akció során sok helyi lakót sikerült be-

vonni a kerület felvirágoztatásába, s
most is ezt szeretné a polgármester, az önkormányzat. Tény, hogy a
sétányon sok nehezítő körülmén�nyel kell megbirkózni, de a polgármester úgy gondolja, együtt meg
tudjuk csinálni.

A főpolgármester-helyettes
derekasan állta a sarat, sorra
válaszolta meg a kérdéseket,
ám az egyik négyéves kislány
meglehetősen zavarba hozta a
városatyát, mert a kérdésére
nem tudott kapásból válaszolni; a
kislány ugyanis arra volt kíváncsi,
hány „Thomas gőzmozdony” lesz
Budapesten. A Városháza megtekintése után a gyerekek átsétáltak
a Váci utcába, az Új Városházára
is, ahol korábban üléseztek a
képviselők, és ahol napjainkban
az ünnepi közgyűléseket tartják.
www.gyorgyistvandr.fidesz.hu
Kövessen a Facebookon is!
Bejelentkezés fogadóórára:
061-327-1782
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Aktuális

Aktuális
aprók sikere

A Kékvirág
szirmai

Országos művészeti
sikert könyvelhetett
el a közelmúltban a
Kékvirág Óvoda. A Magyar Kézművességért
Alapítvány által kiírt „A
magyar kézművesség
2012” és „A víz világa
– kézműves szemmel”
című kettős tematikájú
pályázaton a legjobbak
közé választotta a zsűri
a Kékvirág nagycsoportos óvodásai által
készített kerámiákat.
Béres Péterné óvodavezetőtől megtudtuk:
a gyerekek esztétikai
neveléséhez kapcsolódónak vélte a pályázatot
– amelyre az interneten
bukkant –, s a nagycsoportosokkal különleges
alkotást készítettek. Az
óvónők által felolvasott
történeteket a gyerekek
a kerámiaműhelyben
dolgozták fel – 22 képben. Amelyekből aztán
– egyszerűen helyhiány miatt – hat alkotás
került a Vajdahunyadvárban rendezett pályázati kiállítás anyagába, és a legnevesebb
kortárs művészek által
is fémjelzett tárlatról készült művészeti
albumba. A kőbányai
óvodások a Kiss Áron
Játéktársaság különdíját is megkapták.

élettér

jogok és táborok

Gyakori szürkület

„A környéken
lakókat zavarja
a bűz és a
légszennyezés.
Mivel az
életükről van
szó, ésszerű
kompromisszumot
várnak.”

Itt valami bűzlik
A Dolomit utcában lakók kérték a polgármester, illetve az önkormányzat segítségét, mert úgy érzik, elviselhetetlen az a szag és a zaj, amiben élnek. Kovács Róbert polgármester és a hatósági iroda munkatársai – Dr. Mózer Éva vezetésével – a közelmúltban találkoztak a lakókkal, s a Dolomit utcában
több ház udvarán is „szag- és zajmintát vettek”.

Szagmérő pályázat

Az ott lakók nyugalmát már régóta zavarja
a szerintük szabálytalanul alacsonyan szálló
repülőgépek zajterhelése is, ám a ferihegyi
repteret üzemeltetők és a felügyelő hatóság – a
tapasztalatok szerint – az utóbbi években sem
volt éppen a legkonstruktívabb, így ez ügyben
még sok egyeztetésre lesz szükség. A vélhetően
a Tauril gumigyárból vagy a területen működő másik három üzemből származó csípős,
kellemetlen szag megszüntetése – remélhetően
– nem vesz igénybe ilyen sok időt. A polgármester javaslatára az önkormányzat pályázatot
ír ki független külső szakértő megbízására, aki
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megméri – többek között – a Dolomit utcai
levegő összetevőit, s ha azok az egészséget,
a közérzetet károsító határérték fölött vannak, akkor az eredmények alapján azonnal a
hatósági jogokat gyakorló Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez fordulnak.
A polgármester gyors és békés megoldást
szeretne, így rövid időn belül a csípős szag
forrásának bemérésére, illetve az összetétel
pontos meghatározására kerül sor, s ha az
értékek azt mutatják, akkor a hatóság megbírságolhatja, valamint újabb környezetvédelmi
beruházásokra kötelezheti a céget.

Nagy lehetőség érettségizetteknek – is…
Nem vettek fel az egyetemre? Ne bánkódj, Kőbányán mindig van még egy esély – nem csak a kőbányaiaknak. Sőt, a
tanulni vágyók számára egyedülálló lehetőség is kínálkozik a Maglódi úton…
– Július végén ugyan sok főiskolára jeAz állam által támogatott főiskolai és
lentkező számára kiderül, hogy most nem
egyetemi hallgatók létszáma mostantól
sikerült megugrani a lécet, de elkeserejelentősen csökken, s – vélhetően – töbdésre semmi ok. Mi szeptemberig, a tanév
ben lesznek, akik az érettségi után nem
kezdéséig tudunk megoldóképletet adni.
tudják azonnal az iskolapadban folytatni az
Ha valaki hozzánk jelentkezik, és nappali
életüket. Legalábbis sokan ezt hiszik… Ám
tagozaton két évet itt tanul, a szakfőiskoa Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szaklai tudáshoz közelítőt kap tőlünk, amivel
képző Iskola olyan lehetőséget nyújt, ami
gyakorlatilag hasonló középvezetői állást
egyedülálló.
találhat az élelmiszeripar területén – s
A kőbányai fiatalok által amúgy is kedezekből a szakemberekből ráadásul most
velt intézmény több szakterületen is indít
hiány is van… Ez azt jelenti, hogy állami
technikusi képzést, amelynek alapfeltétele
támogatással szerezhetnek nálunk húsipaaz érettségi. Ezekről a lehetőségekről
ri, tartósítóipari, erjedésipari (ez üdítőital-,
beszélgettünk Nágl Péter szakmai igazgaszesz-, gyümölcspálinka-, szikvízgyártást
tóhelyettessel.

– Korábban rengeteg kormot engedtek ránk, de a
feleségem addig járt utána,
amíg a hatóság szűrőberendezések felszerelésére
kötelezte a gyárat – mondja
a máig is a helyi érdekeket
védő Tarnócai István.
Majd felesége azért hozzáteszi: – A lányom ablakpárkányáról most is folyton
valami szürkés port törlök
le, és ha a konyhában takarítok, akkor ott is rögtön
fekete lesz a törlő – mert
ott nyitva van az ablak.
Lehet, hogy már cserélni
kellene a szűrőberendezést,
mert attól, hogy egyszer
felszerelték, nem köti meg
a kormot örökre… Arról
nem is beszélve, hogy az
üzem tetőablakai mindig
nyitva vannak, s onnan
néha látható por száll a
környékre…
– Nagyon rossz helyzetben vagyunk. Tizenöt éve
összeraktuk a pénzünket,
meg kölcsönöket vettünk
fel, hogy egy nyugodt,
családi házas, mondhatni
zöldövezetben építkezzünk. A gyár akkor is
itt volt, de a legtávolabbi
pontján folyt a termelés,
és nem volt se szag, se por,
se zaj. Aztán egyszer csak

átköltöztették az üzemet
ide a „kertek alá”, és azóta
nincs nyugodt életünk.
Arról már nem is beszélve,
hogy a környéken sokan
– az átlagosnál sokkal
többen – haltak meg súlyos
daganatos betegségben –
mondja a házigazda.

Zajos, szagos órák
Aztán előkerül a szomszéd
is, a fiatal nőnél ugyancsak
rákos megbetegedést mutattak ki. – Nyilván mondhatják, hogy ez bárkinél
előfordulhat, de szerintem
senki nem vizsgálta még,
hogy az itt kibocsátott
anyagok – ebben a koncentrációban – milyen károsodást okozhatnak. Van,
hogy napközben is nagyon
büdös, erősen csípős, égett
szag terjeng, de este, amikor a kicsiket fürdetjük, be
kell zárni az ablakot a legnagyobb hőségben is, mert

jelent), élelmiszer-minősítő, illetve környezetvédelmi és vízminőségi technikusi
bizonyítványt. Ezen a területen gyakorlatilag az egész országban egyedülálló
oktatást nyújtunk.
A tanulás megkezdéséhez csak az
érettségi bizonyítvány bemutatása, illetve
orvosi vizsgálat szükséges, és a jelentkezők már építhetik is a jövőjüket – tudtuk
meg az igazgatóhelyettestől. A nappali
mellett esti tagozat indítását is fontolgatják, de ez még szeptemberig eldől.
A jelentkezőknek jó hír, hogy az angolt
is magas szinten oktató Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola
részt vesz a Leonardo programban, s
így sokan külföldön, Dániában is szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat.
Ezek mellett a Bercsényiben persze foly-

este 9 körül jön a szagfelhő.
Nem tudom, az üzemben
mi történik akkor, de itt
– különösen, ha olyan a
széljárás – elviselhetetlen a
szag, úgyhogy attól kezdve
csak zárt ajtók, ablakok
mögött lehet megmaradni
– mondja Ónody Zsuzsanna.
A környékbeliektől megtudtam, hogy egyre jobban
zavar mindenkit a repülők hangja is; úgy veszik
észre, az elmúlt évben vagy
inkább hónapokban kicsit
eltolódott a légi folyosó, ám
azt biztosra mondják, hogy
szabálytalanul alacsonyan
szállnak a gépek, különösen a nagy teherszállítók
és fapadosok. Ezzel még
adódik, hogy éjszaka a
gyár szabadban működő
hűtőberendezése is nagyon
zajos.
A Dolomit utca lakói
megértik, hogy a gumigyár
munkahelyeket teremt, és
értéket termel ám nekik
az életükről van szó, így
legalább valamilyen és�szerű kompromisszumot,
korlátozást várnak. Első
lépésként a polgármester
által is megígért műszeres
mérést, illetve szakértőt
várják, aztán a többi
már az eredményeken is
múlik…

nak a már ismert képzési formák: a
hagyományos szakmunkásképzés,
a már végzett szakmunkások érettségire felkészítése, és az érettségit
adó szakközépiskolai képzés is.
Vagyis nemcsak a főiskoláról most
lemaradóknak, hanem „az utolsó
szabad nyarat” átbulizóknak sincs
késő – ha kipihenték a Szigetet,
irány a Bercsényi!...

Pihenőidő
Az emberi jogok, illetve a gyerekjogok
megismerése is fontos kérdés volt az arlói
diákönkormányzati táborban, amelyet Jandó
Ágnes tanárnő szervezett a kőbányai iskolák
diákjai számára.
A négynapos tábor fő témája
egyébként a társadalmi részvétel volt – programszervezési
gyakorlatokkal, a gyerekek
által is alakítható iskolai dokumentumok megismerésével,
illetve közösségépítő játékok
tanulásával egybekötve. Sok
időt töltöttek a pályázatok
írásával, és egy vázlatos gyerekjogi naptárt is készítettek a
gyerekek.

A Kőbányai Önkormányzat
balatonlellei üdülőhelyén tematikus táborokat szerveztek
a kerületi iskolások számára, valamint egyházi és civil
szervezetek is igénybe vették
a vízparti nyaralási lehetőséget. A mintegy 180 férőhelyes
tábor elő- és utószezonban
erdei iskolaként működik, és a
kerületen kívüli iskolák tanulóit
is fogadja.
Balatonalmádiban pedig a
közalkalmazottak, köztisztviselők pihenhettek egyhetes
turnusokban az önkormányzat
támogatásával.

10

Kőbánya

Kőbánya
jeles napok

vakáció

Augusztus
Kisasszony hava
Vasas Szent Péter (aug. 1.) a testi és lelki
betegek patrónusa. Napján tilos
volt a szőlőben dolgozni, mert
lehullnak a szőlőszemek. Ha
esett, bő kukoricatermés lesz.
Donát napján (aug. 7.) a villámlás, a jégeső ellen imádkoztak. A legenda
szerint Donát, a pásztorember
a holdvilág fényénél észrevette, hogy a törökök – elterelve
a Szamost – át akarják vágni
Kolozsvár hegyét. Ő föllármázta
a várost, s a katonák elűzték
a törököt. Faragott
szobra azóta is őrködik
Kolozsvár felett.
Lőrinc (aug. 10.) napját Szent
László tette ünneppé.
A tűzhalált szenvedett
Baleczky I. Katalin szegények, tűzoltók, pékek, cukrászok, könyvtárosok védőszentjének napján
megáll a fák fejlődése. Ha eső
esik, és a keréknyomban megáll
a víz, jó bortermés várható. Ezután le kell szedni a dinnyét, mert
„Lőrinc belepisil”. „Lőrinc napja
ha szép, sok a gyümölcs, és ép!”
Mária (aug. 15.) Nagyboldogasszony
napja, Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe. Felravatalozták a Mária-szobrot, virágokkal,
füvekkel díszítették. A megszentelt növényekből került az épülő
ház alapjába, az új menyecske
ágyába, a bölcsőbe, a koporsóba. A régi székelyek szerint
Mária adott nevet a virágoknak. A
Magyarok Nagyasszonyához keresztény államiságunk kezdetétől
szólnak legszebb népénekeink.
Szent István (aug. 20.) igen következetes
uralkodó volt, terveit vasfegyelemmel hajtotta végre. Szigorú
keresztény alapokra helyezte az
államrendet. Koronáját Boldogasszonynak ajánlotta föl. Szent
Jobbja, melynek tiszteletét az
Aranybulla iktatta törvénybe,
a magyarság szent ereklyéje.
Névnapja Magyarország kiemelt
állami ünnepe.
Bertalan (aug. 24.) köszönti az őszt.
Kezdődik a betakarítás, a szüret,
az őszi szántás-vetés. Ha ekkor
esik az eső, sok jég és korai
havazás várható, ellenben jó lesz
a káposztatermés.
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Aki a táborban megtalálja és leadja társai
elvesztett tárgyait, jutalomcukorkát kap

Napközis-élményfürdő
Noha az iskolákban már elindult a visszaszámlálás, a Kőbányai Önkormányzat napközis táborában
még mindig van hely és idő, hogy a kerületi általános iskolások rengeteg élményt gyűjtsenek.
A Janikovszky Éva Általános Iskola Bánya utcai udvara már négy esztendeje a
nyári szünet idején is kőbányai gyerekek vidám zsivalyától hangos. Az önkormányzat jóvoltából ingyenes (csak
az étkezésért kell az évközi étkezési díjat fizetni) táborban már reggel hét óra
előtt ügyelet van, hogy a munkahelyre
igyekvő szülők is be tudják hozni a
gyermekeiket. A napközis tábor persze

nemcsak nekik segítség, hanem azoknak a
gyerekeknek is nagy ajándék, akik egyébként nem sok programon tudnának részt
venni a vakáció során. Győrffy László, a
Kőrösi Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, hogy rengeteg szórakozási, sportolási lehetőséget szerveznek a
gyerekeknek. Minden héten kirándulás,
uszodalátogatás, előadások, foglalkozások, ugrálóvár, kalandpark, lovaglás

helytörténet

Kőbánya fekete gyémántja
Jókai Fekete gyémántok c. művének cselekménye
az 1860-as években játszódik. A regényben
szereplő személyek egy része, a cselekmény
egyes helyzetei, eseményei valóságos példák,
esetek alapján íródtak. A regényben előforduló
vasútpanama mintája az a valóságos nagyszabású
szédelgés volt, melyben végül Kőbánya is
szerepet kapott.
A csalók olyan, egy újonnan nyitott
kőszénbányához kapcsolódó vasútépítéssel kecsegtették a közvéleményt, ami ígéretük szerint 2O
százalék feletti nyereséget biztosított
volna. A szakemberek ugyan felhívták a figyelmet arra, hogy a nagyon
költséges vasútépítés lehetetlenné
teszi az ígért üzleti terv megvalósí-

tását, mégis, a kisbefektetőkön túl
nagykereskedők, földbirtokosok,
gyártulajdonosok voltak képesek
tetemes összegeket fordítani részvények vásárlására. A „beetetés” nagyszabású volt, kiadványok, látványos
brosúrák, cikkek sokasága volt hivatott meggyőzni minél többeket arról,
hogy pénzüket ne máshová, hanem
ebbe az ígéretes bányanyitási üzletbe
fektessék. Az egyre szaporodó új
befektető pénzéből eleinte biztosítani
tudták az ígért hozamot (és természetesen saját hasznukat!), de ez
csak ideiglenes lehetett. A csökkenő
hozam miatt egyre több részvényes
kezdett gyanakodni. Az ő megnyugtatásukra a már működő vasút Pesttől

hónappal már ismét a Harteszi izgalmassá az iskolások
mat-iskolában tanít.
életét, és a programokat úgy
A tanárnőtől megtudtuk,
szervezték, hogy az se unathogy összesen 9 kollégája
kozzon, aki több hetet tölt el
segíti a munkáa hétköznaponját, no meg egy
ként reggeltől
A napközis tábor
programszervekéső délutánig
augusztus 24-ig várja
ző pedagógus.
tartó napközis
a kőbányai általános
– Általában
táborban.
iskolásokat.
35-40 gyerekA vakáció
kel megyünk el
kezdetétől
a különböző programokra, s
nagyon népszerű táborban
így egy hét alatt mindenkit
(az átlagos létszám 180-200
körül van folyamatosan) azt is legalább egy helyre el tudunk
vinni.
kihasználják, hogy a kerület
különböző iskoláiban dolgozó,
Nonstop homokozó
különböző tárgyakat tanító
szaktanárok vigyáznak a
Mint kiderült, nem a pegyerekekre, s a pedagógusok
dagógusok korlátozzák a
egy része a saját területéről hoz létszámot, hanem a gyerekek
szórakoztató foglalkozásokat a választhatnak az ingyenes (!)
gyerekeknek…
programok közül; van, aki
moziba megy, más az állatIngyenállatkert
kertre kíváncsi, megint mások
a vadasparkot vagy a strandot
– Az iskola utáni első turnus
volt igazán húzos, akkor jóval választják. Vagy maradnak az
iskolaudvaron, és játszanak…
kétszáz fölött volt a létszám,
most például „csak” 174 gye- Találkoztam egy kislánnyal,
aki annyira szeret homokvárat
rekre vigyázunk. A gyerekek
építeni, hogy szinte ebédelni is
közül sokan vannak, akik
alig tudják behívni, két fogás
gyakorlatilag az egész nyarat
közt is folytatná a várépítést.
itt töltik, s egy-két pedagóA mozdíthatóknak a közvetlen
gus is vállalt több turnust,
közelben is akad program –
de a táborvezetők kéthetes
váltásban dolgoznak – mond- tudom meg a több turnust
ta Benkóné Turcsányi Ildikó, végigügyelő Zsóka nénitől –,
a Kőrösi, a Köszi, a tűzoltók,
aki a táborvezetés után egy

a rendőrök, vagyis sok kőbányai intézmény és szervezet
hozzáteszi a maga részét a
gyerekek vakációjához.

Legalább háromszor
– Noha csak pedagógusok
vigyáznak a gyerekekre,
arra ügyelünk, hogy ne
érezzék magukat iskolában. Semmi sem kötelező, csak ajánlunk nekik
lehetőségeket, de a nyár a
pihenésé. Tavaly volt egy
kisdiák, aki történelemből
bukdácsolt, s ő kifejezetten
kérte, hogy segítsek neki,
így mindennap tanultunk
egy kicsit. De nem ez a
jellemző, elvégre vakáció
van – mondta Ildikó, aztán
nekem is programot ajánl:
néhány játékot, amit pedagógusok ötlöttek ki, illetve
készítettek el, s elhozták a
táborozóknak.
Mielőtt kipróbálnám,
még egy fontos kérdés: az
étel… Kiderül: naponta
legalább háromszor esznek,
akik itt vannak. Aznap a
reggeli húskrémes kenyér
volt teával, ebédre a leves
mellé fasírt volt krumplival,
csokival, az ital limonádé, s
az uzsonna is finom lesz –
azt ígérték…

gének időpontját, szénmegrendeléseket
Kőbányáig tartó rövid szakaszán látvákezdtek felvenni… A megannyi humbug a
nyos mozdonypróbát tartottak. Minderre
vállalkozáson már nem segített, a részvéünnepélyes közgyűlés keretében került
nyek gyorsan elértéktelenedtek.
sor, amelyen a 2OO főrészvényes is részt
vehetett, sőt, Kőbányára érve tetőpontjára A sajtó is kezdte kiteregetni a szélhámoskodást, a botrány egyre inkább dagadt,
hágott a közös ünneplés, aminek a helyben készült friss serital megkóstolása volt végül Ferenc József döntése alapján az
állam tüntette el a hatalmas veszteségea csúcspontja. A kőbányai cirkusz hatásos
ket. Döbbenetes, hogy ez a
volt, a kétkedők egy időre
Kőbányára érve tető150 éves történet mennyire
elhallgattak, holott igazuk
pontjára hágott a köfrissnek tűnik Magyarvolt, ezt a kifizetetlen számzös ünneplés, aminek
országon... 
lák sokasága, másrészről
Verbai Lajos
a helyben készült friss
gyanús kifizetések, kezelési
serital megkóstolása
számlák, rendkívüli kiadávolt a csúcspontja.
sok, részvényajándékozások
bizonyították.
A panamázók tudták ezt a
legjobban, ám továbbra is szárnyat igéztek a malacra: arisztokraták üzleti csatlakozását jelentették be, kihirdették a még
meg sem épült vasút avatási ünnepsé-

Szeretem
Kőbányát!
Baleczky I. Katalin

Rovatunkban kerületi emberekről
írunk. Olyanokról, akik a
családjuk, iskoláik, munkájuk
miatt elképzelni sem tudnák az
életüket Kőbánya nélkül. Szabóné
Boros Mária mesélt nekünk.
Hároméves koromban
költöztünk szüleimmel Ungvárról Kőbányára.
Az akkori Alkér
utcában laktunk.
Édesapám a Kőbányai Gyógyszerárugyárban kapott
munkát. A Maglódi
úti általános iskoláBoros Mária
ba jártam. Természetes volt, hogy a „Szent
Lászlóban” tanulok tovább.
Érettségi után két nappal (!)
édesapám hatására már a
gyógyszergyár Injekcióüzemében dolgoztam, majd a
központi analitikai laboratóriumba kerültem. Szakmailag
tovább képeztem magam, a
Petrik Lajos Vegyipari Technikumban újra érettségiztem.
Vegyésztechnikus lettem.
Férjem is kőbányai volt. Kati
és Eszter lányom a Kada
utcai iskolába jártak. Eszter a
kémiatanárnője, Ági néni hatására lett vegyésztechnikus.
Most a Tevában dolgozik.
Kati lányom a Kőrösi kórusában énekel. Nyugdíjba vonulásomig, 37 évig dolgoztam
a Richterben, amelytől azóta
sem szakadtam el. A gyógyszertechnológus Hangay
professzor segítségére voltam/vagyok a laboratóriumi
munkában.
Ezer szállal kötődöm Kőbányához! A Richter segítségével jutottam lakáshoz a Száraz utcai lakótelepen. Most
egy nyugdíjasklub aktív tagja
vagyok, ahol sok a „richteres”.
Szabadidőnket is gyakran
töltjük együtt. A polgármester úr lelkes támogatását is
nagyra becsüljük – ő különösen fontosnak tartja az idős
emberek életkörülményeit,
közösségi életét.
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Sport

Sport
kosárlabda

elismerés

kerékpár

A Darazsak
szeretik a tortát
Csokitortahegyek, éremdombok és örömmámorban úszó
gyermeksereg: ez fogadta azokat a szülőket, érdeklődőket, kosarasokat, akik a közelmúltban részt vettek a
Kőbányai Darazsak tanévzáró, azaz évadzáró
rendezvényén.
A Zrínyi tornatermében szinte mindenkinek
valamilyen érem lógott a nyakában, miután
sor került a Darazsak által szervezett bajnokságok eredményhirdetésére is. A Kőbányai Kenguru Kupában idén 15 csapat indult,
ez a legfiatalabb korosztály (2001-ben vagy
később születettek). A 2011 októbere óta tartó versengésben hét forduló után a Csepel,
a Pannónia DSE és a Kőbányai Darazsak
hármasa vívta a döntőt, amelyet végül ifj.
Hajdu Péter tanítványai, a Darazsak nyertek
nagy csatában, így ők vehették át a megérdemelt vándorkupát. A kupa minden résztvevője, több mint százötven kosaras gyermek
aranyérmet kapott. Ezen kívül csapatonként
egy finom torta volt a jutalma az egész évben
minden mérkőzésen és edzésen kitartóan és
derekasan küzdő gyerekeknek.

A Kőbányai Kenguru Kupa győztesei
Közvetlenül a díjkiosztó előtt – ugyanebben
a korosztályban – megrendezték a kőbányai
általános iskolák diákolimpiáját is, amelyet
Tápai Zsolt edző vezetésével a Start DSE
(Harmat 88. Általános Iskola) nyert a Túri
DSE és a Szt. László DSE előtt.
A korosztályok legjobbjai különdíjban részesültek, valamint ők is megoszthatták tortájukat csapatukkal, hiszen nekik is köszönhették
egyéni díjukat. A kenguru (U11) korosztályban
Szabó Boglárka és Semmelweis Dániel, a
gyermekeknél (U12) Barkó Panni és Rozs
Máté, a serdülőknél (U14) Tatár Lotti és Pflum
Norbert, a kadett (U16) korosztályban Bach
Boglárka és Makay Dániel, a junioroknál (U18)
pedig Horváth Szabolcs kapott különdíjat. Az
év edzője az országos döntőbe jutott és ott
hatodik helyezést elért serdülő (U14) leánycsapat mestere, Jánossy Ervin lett. A díjakat
Edényi László, a KDSE elnökségi tagja és
Nagy István, a Kőbányai Sportközpont munkatársa adta át.

„Mindig úgy gondoltam, ha a szerénység
és az alázat megvan, és hozzá párosul egy
adag akarat, akkor előttünk a világ.“

Budapest díszpolgára
Budapest díszpolgára lett a kőbányai streetballfesztiválok motorja és állandó
vendége. Dr. György István főpolgármester-helyettes javaslatára kapta meg a
főváros legmagasabb elismerését Zsíros Tibor hajdani kőbányai kosaras,
Európa- és világbajnok, a kerületi kosárlabda-utánpótlás mestere.
– Mielőtt bármit kérdezel, elmondom, hogy Budapesten születtem, itt tanultam elemiben, a
Dr. György István főpolgármester-helyettes:
– Zsizsi bácsit a kilencvenes
évek közepe óta ismerem, amióta Kőbányán ő a
streetballesemények szervezésének motorja – Hajdu
Péter mutatott be neki.
Nagyon tisztelem Zsizsi
bácsi sportteljesítményét,
és ezen felül a nagybetűvel
írt embert, akit megismerhettem benne.
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Szent László Gimnáziumban, itt
végeztem a TF-en, csak budapesti egyesületnél játszottam, illetve
dolgoztam… És várjál: 1955-ben
Budapesten – miután megvertük
a szovjeteket – a románokkal
június 19-én játszottuk az Európa-bajnoki döntőt – és őket is
legyőztük. Vagyis ugyanazon a
napon lettem Budapest díszpolgára, mint amelyiken – 57 évvel
ezelőtt – EB-aranyat nyertünk…
Na, ehhez mit szólsz?...

Pályára került
– Mindenféle udvarlás nélkül:
nagyon sokat köszönhetek Kőbá-

nyának. Én talán soha nem
tudok annyit visszaadni
neki, mint amennyit kaptam tőle. Kezdve a szent
lászlós évektől, a kosárlabdától, amely meghatározta
az életemet, a rengeteg barátig, sportbarátig, akikkel
egy utat jártam az elmúlt
50-60 évben. Tizenegy
évesen kezdtem a gimnáziumban kosarazni, és a
sport rengeteg boldog pillanatot okozott nekem. Ezt
az egészet a szüleimnek, a
Jóistennek és Kőbányának
köszönhetem. Gimnazistaként ugyan a műszaki
pálya is vonzott, meg a jog
is, de végül érettségi előtt
kivittek a ’48-as olimpiára.
És innentől ment minden,
mint a karikacsapás…
Nem voltam nagyon
gyors, de Szabó János bácsi
rengeteget javított a dobóés a centertechnikámon. A
labdaérzéket meg a szüleimnek köszönhetem. Nem
voltak jómódúak, ezért
nem tudtak olyan játékot
venni, amilyet szerettek
volna. Rosszabbat meg
nem akartak, ezért szinte
mindig labdát kaptam. Az
olcsó is volt, meg fejlesztett
is – így aztán néhány éves
koromtól én folyamatosan
labdáztam…

100 százalékig
természetes

– Tudod, van nekem egy
nagy hibám: szeretem
a békességet. Mindig

„Mindenféle udvarlás nélkül: nagyon sokat
köszönhetek Kőbányának. Én talán soha nem
tudok annyit visszaadni neki, mint amennyit
kaptam tőle.”

megvédtem mindenkit,
akit valamilyen támadás
– többnyire értelmetlen
támadás – ért. A gyerekek
is ezért szerettek velem
dolgozni. Nálam mindig
béke volt. Mindig úgy
gondoltam, ha a szerénység és az alázat megvan,
és hozzá egy adag akarat,
akkor előttünk a világ…
Én szerencsére mindig azt
csináltam, amit szerettem
csinálni. Másként nem lehetsz benne valamiben 100
százalékig, csak ha nagyon
szereted csinálni.
– Hogy mi jöhet még az
életemben? Nem tudom…
de 78 évesen írtam az első
könyvem, most tartok a
negyediknél, megszerettem
az írást. De nyitott vagyok
mindenre. Viszont nincsenek elérhetetlen vágyaim:
olyan dolgokat tervezek,
amiket meg lehet csinálni.

És utána megcsinálom –
ennyi az egész…

A példakép
példaképe

– Budapest díszpolgárának lenni nagyszerű érzés.
Akikkel ott találkoztam,
olyan élményt adtak,
amihez kevés dolog
fogható. Úgy beszélgettem
a teremben lévő ismert
emberekkel, mintha eltelt
volna 50-60 év az utolsó
találkozásunk óta, de
mindenki félszavakból
megérti a másikat…
Nekem egyedül Teller
Ede bácsi hiányzott abból
a remek társaságból… Aki
91 évesen még aktív atomkutató, s mindezt olyan
szerénységgel műveli, mint
Ede bácsi, az egy jó példakép. Az én példaképem
– mondta a 82 éves Zsíros
Tibor...

Névjegy
Zsíros Tibor
Kosárlabda-szakedző, mesteredző. Kétszeres magyar bajnok,
négyszeres ezüstérmes, kilencszeres bronzérmes, 195 alkalommal volt válogatott. Három
olimpián (1948, 1952, 1960) és
négy Eb-n szerepelt, tagja volt
annak a válogatottnak, amely az 1953-as Eb-n ezüst-,
az 1955-ös (budapesti) Eb-n aranyérmet nyert, 1954ben főiskolai világbajnok.

sakk

Kő-kemény lépések
Az elmúlt hónapban ismét óriási sikert könyvelhettek el a kőbányai sakkozó fiatalok.
A KSC sakkozói több kategóriában is bajnoki címmel tértek haza az ob-ről.
A hosszú partis játszmákban már a tavaszi szünetben
megvoltak a selejtezők, s
innen a 10 legjobb került az
országos döntőbe, ahol 9
napon keresztül körmérkőzéseken döntötték el a helyezések sorsát. Karácsonyi

Gellért a 8, Krstulovic
Alex pedig a 10 év alattiak mezőnyéből tűnt
ki – Alex még jövőre is
ebben a kategóriában
küzd a győzelemért.
Varga Klára év elején
már megnyerte a 20
éven aluliak országos
bajnokságát, most a 18
év alattiak mezőnyében diadalmaskodott.
Ebben a csoportban

kőbányai versenyzők
szerezték a 4–5.
helyet is.
A rapid, vagyis gyorsjátszmás versenyben a
12 év alatti fiúknál győzött Polyik Péter, míg
a 16 év alatti fiúknál
Farkas Richárd ezüstérmes lett, a bronzot
pedig Bódi Tibor hozta
el ugyanebben a kategóriában. A rapidver-

senyzők között Varga
Klára azért nem nyert,
mert itt nem értékelték
külön a lányokat, így az
erős mezőnyben az 5.
helyet hozta el. Csapatban a 18 év alattiak
között bajnoki címet
szereztek a kőbányai
fiatalok, a villámversenyeken pedig hét
további érmet hódított
el a KSC-s legénység.

Bronzérmek
után kórház
Egy baleset mindig rosszkor jön – és az
élsportban benne van a törés esélye… Efféle
közhelyekkel nem lehet elütni azt a
szerencsétlenséget, ami az olimpiai cross
magyar bajnokságon történt: a kőbányai
élmenő Buruczki kulcscsontját törte egy bukás
következtében.
Alig néhány héttel korábban még a
dobogón ünnepelt a kerületi versenyző. Hatalmas kánikula és két bronzérem
– ez volt az elmúlt hónap első versenyhétvégéjének mérlege Buruczki Szilárd,
a Merida Kőbánya Torna Club versenyzője számára. A T-Systems Elimina Tour
váci állomásán és a vasárnapi XIII. Duna
Maratonon
is dobogóra
állhatott
a kerületi
bringás. Tóth
Viktóriától
megtudtuk,
hogy a XIII.
Duna Maraton
elején ugyan
defektet
kapott a kőbányai sportoló,
ennek ellenére
végül a harmadik helyre
küzdötte fel magát Buruczki Szilárd.
A T-Systems Elimina Tourt Halzer Miha
nyerte, a XIII. Duna Maratont pedig
Blazsó Márton.
A bevezetőben említett baleset rövid
krónikája annyi, hogy a pilisvörösvári,
nagyon technikás pályán több
beépített ugratót is le kellett győzni a
versenyzőknek. Buruczki Szilárd – hogy
kellő sebességeket érjen el a felfutásnál
– külön gyakorolt a pályán. Így aztán
meglett a kellő sebesség, sőt, kicsit
túlszaladt a kőbányai versenyző, és
az ugrató után első kerékre érkezett.
A sportágban legveszélyesebbnek
számító bukást szerencsére fejsérülések nélkül, de kulcscsonttöréssel
úszta meg. Így aztán az augusztus
elején sorra kerülő marathon országos
bajnokságon csak nézőként lesz jelen
a kategória eddigi bajnoka, s legkorábban a szeptemberi Mátra-marathon
rajtjánál ülhet nyeregbe.
A pilisvörösvári versenyt egyébként
a két esélyes: Parti András és Benkó
Barbara nyerte.
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Összefogás Kőbányáért

Kerületi lehetőségek
okos jelek

hagyomány és kedvezmény

A Szent László
kódja
A gyorsan terjedő okostelefonokra épít a Szent László
Általános Iskola. Menyhárt
Sándor igazgatótól megtudtuk,
hogy a diákok által előszeretettel
használt készülékek, illetve alkalmazások segítségével úgynevezett QR-kódos iskolareklámot
indított el a kőbányai intézmény.
Az iskola melletti fal festésekor
felmerült, hogy a saját honlapjuk
QR-kódját fessék fel a falra. Így
ha valaki elmegy a a Szent László Általános Iskola előtt, akkor
az erre alkalmas mobiltelefon
lehetővé teszi, hogy azonnal a
honlapjukra klikkeljen. Menyhárt
László szerint ezt a lehetőséget
Kőbánya minden iskolájában
érdemes lenne megtenni, s ily
módon is népszerűsíteni az ott
folyó munkát, illetve programokat.

pályázat

A kőbányaiak
a BNV-t is 500
forintos, rendkívül
kedvezményes árú
belépővel látogathatják október
3-tól 5-ig (szerdától péntekig) 10
és 18 óra között,
október 6-án 10-től
21 óráig, október
7-én, vasárnap pedig 10-től 18 óráig.

Retró BNV
Leírni is fantasztikus érzés,
hogy 2012. október 3-7. között a BNV már 116. alkalommal nyitja meg kapuit.
Az életünkben és a
piacon bekövetkezett változások hatására a vásár
képe sokat változott az
elmúlt években, de a célja
még mindig ugyanaz:
személyes találkozási, bemutatkozási és közvetlen
értékesítési lehetőséget
biztosítani a cégeknek a
nagyközönség előtt.
2012-ben új, letisztult
tematika szerint várják a
kiállítókat és a látogatókat a vásárvárosban.
A tematika megalko-

tásakor azokra a témakörökre koncentráltak,
amelyek a Hungexpo
más kiállításain nem
találhatók meg, így számukra csak a BNV kínál
megjelenési lehetőséget
(pl. divat, ezotéria), vagy
amelyek hagyományosan
a BNV-hez kapcsolódnak (pl. lakberendezés).
A BNV-nek ma már
elengedhetetlen része a
vonzó, közönségcsalogató
program. Az idei évtől
egy-egy témát helyeznek
a középpontba, amely a
kiállítók részvételében és
a programban is főszerepet kap. A sor a BNV
retró kiállítással indul.

Felidézik a régi BNV-k
hangulatát, és bemutatják azokat a cégeket és
termékeket, amelyekhez
sokunknak oly kellemes
emlékei fűződnek. A
programok alapjául szolgáló BNV retró kiállítás
mellett a Hungexpo
felépít egy klasszikus,
búcsúhangulatot idéző
kocsmát, ahol öt napon
át nyitástól zárásig ihat,
ehet, táncolhat és zenére
mulathat a közönség.
A családdal érkezőkre
gondolva ismét megrendezik a tavaly is nagy
sikert aratott Kölyökparádét, és debütál a Video
Games kiállítás is.

Lépéselőny
– Az új NAT is tartalmaz WEB
2.0 használatot és SMS-írási
feladatokat, s a gyerekek által
használt eszközöket az oktatásban is fel lehetne használni,
ezzel is vonzóbbá téve a tanítást
– mondja az igazgató, aki úgy
véli, a QR-kódokat sok közintézmény, műemlék, szolgáltató
egység falára is fel lehetne tenni
– egységes táblákon. Menyhárt
László szerint Kőbánya egy ilyen
programmal, gyors, egységes és
szervezett fellépéssel kezdeményező lehetne.
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A Nemzeti alaptantervbe bekerült a sakk is. Polgár Judit szakmai segítségével kidolgozták a kerettantervet, s
most már önálló tantárgyként is oktatható az iskolákban – ezt tudtuk meg Révész Máriusz országgyűlési és
önkormányzati képviselőtől, a kora gyermekkori sakkoktatás egyik legnagyobb támogatójától.
– Ennél jobb képességfejlesztő eszközt keresve sem talál az ember. Óriási, hogy a gyerekek játékként kezelik, de közben intenzíven
gondolkodnak, és egyre jobb teljesítményt
érnek el minden területen. Nemcsak matematikából erősek, ahogy azt sokan hiszik,
hanem irodalomból, nyelvtanból is jobb
eredményt érnek el azok, akik rendszeresen
sakkoznak.
A kerületben majdnem minden óvodában és az iskolák felében már elindult a sakkoktatás, és az ország legjobb utánpótlás-nevelő egyesülete a
Kőrösiben működik. A KSC sakkszakosztálya most akkreditált pedagógiai
továbbképző programon is dolgozik, s ha ez elkészül, akkor itt képezhetik az
egész ország területéről érkező sakktanárokat.

A legvirágosabb kerület…
… lehet Kőbánya, ha Ön is segít a kerületszépítésben.
A Kőbányai Önkormányzat, illetve a Kőkert munkatársai mindent elkövetnek, hogy valóban virágos jókedvük legyen azoknak, akik Kőbányán élnek, vagy
akár átutaznak. Mi büszkék vagyunk a kerület szépségeire, de úgy gondoljuk, ez még csak a kezdet. Összefogással és kicsit nagyobb akarattal mindenki
számára látható és érezhető változást tudunk elérni a városunkban. Kőbánya szépítése olyan, mint egy mosoly: minimális befektetéssel is sokaknak
okozhatunk örömet. Ön is csatlakozzon, és nyerjen „Tiszta udvar, rendes ház 2012” vagy „Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012” díjat!

Tiszta udvar, rendes ház 2012
A pályázat célja: a társasházakban, a családi
házak portáján és a
környezetükben a rend,
tisztaság kialakítása, a
kerület szépítése, kulturált környezet megvalósítása.

nevét, elérhetőségét, a pályázaton részt vevő ingatlan
címét. A pályázathoz mellékelni kell legalább 1 darab
fényképfelvételt a nevezni
kívánt helyszínről. A pályázatot kérjük 2 példányban
benyújtani.

Pályázni lehet: kerületi
zárt udvaros és egyéb
társasházakra, családi
házakra.

Pályázni jelentkezési adatlap benyújtásával lehet.
Az adatlap személyesen
átvehető a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán,
és az Építés-, Környezet- és
Közlekedéshatósági Csoportnál, valamint letölthető
a www.kobanya.hu honlapról. További információ az
Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportnál
a 4338-383 telefonszámon
kérhető.

Pályázhatnak: magánszemélyek, lakóközösségek, társasházak.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó
magánszemély, illetve
társasház nevét, postacímét, telefonszámát,
e-mail címét, a közösséget képviselő személy

A pályázat kiírásának időpontja: 2012. május 1.
A pályázat benyújtásának
határideje (meghosszabbítva!):
2012. augusztus 21.
A pályázat elbírálásának
határideje:
2012. szeptember 21.
A pályázatokat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el.
A társasházakat, családi
házakat szeptember hónapban előzetesen egyeztetett
időpont szerint keresi fel
a bizottság. A legtisztább,
legrendezettebb családi
házak tulajdonosai, illetve társasházi közösségek
„Tiszta udvar, rendes ház
2012” címben részesül-

nek, erről az épület falára
kihelyezendő táblát, illetve
elismerő oklevelet kapnak. Az értékelés során a
lakóházak előtti és körüli
környezet rendezettségét,
tisztaságát, igényességét,
a saját kialakítású kertek
ötletességet, virágosságát,
társasházak tisztaságát,
kulturáltságát értékeli a
bizottság.
A pályázat benyújtásának
helye: Budapest Főváros
X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (1102 Budapest,
Szent László tér 29.) Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportja.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Tiszta udvar,
rendes ház 2012”

Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012
A pályázat célja: a kulturált, környezetbarát
városkép megjelenítése, a kerület szépítése,
növényekkel történő
díszítése, rendezetté
tétele.
Pályázhatnak: kerületi
közintézmények, intézmények, vállalkozások.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó
intézmény, vállalkozás
nevét, postacímét, az
intézményt, vállalkozást képviselő személy
nevét, elérhetőségét,
telefonszámát, e-mail
címét és a pályázaton
részt vevő ingatlan
címét. A pályázathoz
mellékelni kell legalább
1 darab fényképfelvételt

a nevezni kívánt helyszínről. A pályázatot kérjük 2
példányban benyújtani.
Pályázni jelentkezési
adatlap benyújtásával
lehet. Az adatlap személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és az Építés-,
Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportnál,
valamint letölthető a
www.kobanya.hu honlapról. További információ
az Építés-, Környezetés Közlekedéshatósági
Csoportnál a 4338-383
telefonszámon kérhető.

2012. augusztus 21.
A pályázat elbírálásának
határideje:
2012. szeptember 21.

A pályázat kiírásának
időpontja: 2012. május 1.

A pályázatokat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
bírálja el. Az ingatlanokat
szeptember hónapban
előzetesen egyeztetett
időpont szerint keresi fel
a bizottság. A legtisztább,
legrendezettebb intézmények, vállalkozások
„Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012” címben részesülnek, erről az épület
falára kihelyezendő táblát,
illetve elismerő oklevelet
kapnak.

A pályázat benyújtásának
határideje (meghosszabbítva!):

A bizottság a tiszta,
gondozott, parkosított,
virágos portákat és az

esztétikus, rendezett
összképet értékeli. Az
egyedi, ötletes kertészeti
megoldások, valamint
a környezettudatosság
kiemelt figyelemben
részesül.
A pályázat benyújtásának helye: Budapest
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
(1102 Budapest, Szent
László tér 29.) Építés-,
Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportja.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012”
Kerületfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság
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17

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

kiállítás
Szeptember 5., szerda 18 óra

VÁROSI (KARIKA) TÚRA –

D
 luhopolszky László, Fábry
János, Gaál Tamás (T-Boy),
Teszák Sándor, Török Tivadar karikaturisták kiállításmegnyitója. Városi életképek, emberek egymáshoz
való viszonyáról, problémáiról és örömeiről készült
karikatúrák. Megtekinthető
2012. szeptember 25-ig
H
 elyszín: Kőrösi – Körgaléria (Budapest X. ker.,
Szent László tér 7–14.)

Szeptember 8. – október 4.

A VI. Mesefesztivál illusztrációs pályázatának kiállítása
H
 elyszín: Köszi — Kő-Café
Galéria (Budapest X. ker.,
Előd u. 1.)

tanfolyamok
A Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ,
KÖSZI, KÖSZI-TANUSZODA

A
 z Újhegyi Közösségi Házban, szeptember első hetétől indulnak, a beiratkozások meghirdetések szerint.
Részletes információk az
intézményekben, információs szolgálatoknál és a
www.korosi.org honlapon.

2012. szeptember 1., szombat

MOZDULJ VELÜNK!

G
 yere el, nézd meg a bemutatókat, és próbáld ki a
korosztályodnak és érdeklődési körödnek megfelelő
foglalkozásokat.
Színházterem:
9
 –10 – Kondicionáló torna
– vezeti Herceg Krisztina
okleveles edző.
1
 0–11 – Wado-Kai karate
– vezeti Faragó Tibor (5
danos wado-kai mester).
1
 1–12 – Marcipán-fittnesz – vezeti Cservenyák
Gabriella.
1
 2–13 – Szteppaerobik –
vezeti Herceg Krisztina
okleveles edző.
1
 3–15 – Hatha jóga – vezeti
Békéssi László.
1
 5–16 – Taekwondo – vezetik Szalay Gábor (5 danos

edző) és Békássy Csaba (4
danos edző).
1
 6–17 – Ovisnéptánc –
Sturcz Anna táncpedagógus.
Kistermek:
1
 0–12 – Sakkovi.
9 .30 és 10.15 – Ovibalett – vezeti
Három Edina táncpedagógus.
1
 0–12 és 14.00–17.00 – Fazekas-, keramikuskör.
1
 1 és 11.45 – Apró lábak
tornája – vezeti Meleg
Orsolya óvodapedagógus,
gyógytestnevelő.
1
 5–16 – Bábjáték – vezeti
Vári Ildikó pedagógus,
bábcsoport vezető.
A
 részvétel ingyenes!
Helyszín: Köszi (Budapest
X. ker., Előd u. 1.)

Szeptember 8., szombat 11-15 óra

HOL VOLT, HOL NEM VOLT…
VI. ORSZÁGOS MESEFESZTIVÁL

K
 őrösi Csoma Sándor nyomában a mesék, mondák

útján. A mesefesztiválunk
témája névadónkhoz,
Kőrösi Csoma Sándorhoz
kapcsolódik. Programjaink
olyan eredetmesék köré
fonódnak, amelyek Kőrösi
életének valamely állomásához köthetők. Játékos
formában, a mesék nyelvén
keresztül az általa bejárt
világok keletkezésének
titkát kutatjuk zenével,
tánccal, szavakkal, vizuális
eszközökkel, a gondolatok
erejével.
A mesefesztiválon utazz
velünk Csomakőrösről
Göttingenen, Konstantinápolyon, Egyiptomon át
Tibetbe és Indiába.
1
 3.30 – A meseíró és
illusztrációs pályázatok
eredményhirdetése (KőCafé Galéria)
1
 4.00 – Az én mesém 5. c.
mesekönyv bemutatója, a
megrendelt mesekönyvek
átvétele.

H
 elyszín: Köszi (Budapest X. ker., Előd u. 1.) és
Rottenbiller park

Szeptember 13., csütörtök

EGY LÉPÉS AZ EGÉSZSÉGÉRT

8
 .00–15.30 – Ingyenes
csontritkulásszűrés a
Richter Gedeon Nyrt.
támogatásával
1
 5–17 – Kő-Csont Klub
Helyszín: Köszi (Budapest
X. ker., Előd u. 1.)

rendezvény
Szeptember 15 -16.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI –
ÖRÖKÖLT ÜZENET
2012. szeptember 15. szombat

9
 –17 óráig pincelátogatás
idegenvezetéssel (félóránként). Előzetes regisztráció 2012. szeptember
3-tól: www.kovagyon.hu
1
 0–12 óráig autóbuszos
városnézés Kőbányán.
Ingyenes jegyek átvétele:
2012. szeptember 3-tól a
Kőrösi Információs Szolgálatnál (Budapest X. ker.,
Szent László tér 7–14.)
1
 0–14 óráig Conti-kápolna
megtekintése, idegenvezetés (félóránként)
1
 0–14 óráig Szent Lászlótemplom, toronyjárás és
művészettörténeti előadás
(félóránként)

2012. szeptember 15., szombat 18 óra

PINCESZÍNHÁZ a KÖN-ön
Sziszüphosz

N
 yílt próba egy felvonásban a K2 Színház (a Kaposvári Egyetem színészhallgatóinak) előadásában.
Rendező: Fábián Péter,
Benkó Bence, díszlet:
Benkó Tibor.
J egyár: 1500 Ft, javasolt a
meleg ruha.
H
 elyszín: Kőbányai Pincerendszer, Dréher-kápolna

2012. szeptember 16., vasárnap esti
mise után

Képes előadás Szent Erzsébetről
H
 elyszín: Szent Lászlótemplom.
R
 észletes információk:
www.oroksegnapok.hu,
www.korosi.org
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Nyugdíjasoknak
kézművesek

Pályázati
felhívás!
A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat Idősügyi Tanácsának Kulturális,
Oktatási, Képzési, Hagyományőrző, Média- és
Tájékoztatási Munkacsoportja amatőr kézművespályázatot hirdet nyugdíjasok részére.
A pályázaton minden Kőbányán
lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező nyugdíjas
indulhat, aki kedvet érez arra,
hogy kézművestudását bemutassa – bármilyen témában és
technikával.
Egy pályázó maximum 3 olyan
pályaművel pályázhat, melyet
az Idősügyi Tanács
2009–2010–2011-es pályázatán
nem nyújtott be.
A pályázaton való részvétel
ingyenes.
A pályázatokat az Idősügyi
Tanács Kulturális, Oktatási, Képzési, Hagyományőrző,
Média- és Tájékoztatási Munkacsoportja bírálja el. A legsikeresebb művek alkotói jutalomban részesülnek.
Az alkotások megtekinthetők
lesznek az idősek hónapjában
2012. október 1. és 7. között a
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központban rendezendő kiállításon.
A pályázatok benyújthatók:
2012. augusztus 6. és szeptember 3. között a Polgármesteri
Hivatal Humán Irodájának Szociális és Egészségügyi Csoportjánál (1102 Budapest, Szent
László tér 29. fszt. 33., telefon:
4338-331).
A jelentkezéssel egyidejűleg
lakcímkártya bemutatásával
kell igazolni a pályázó kőbányai
illetőségét.
Kérjük, hogy nevet, születési
időt, lakcímet, telefonszámot
(esetleg e-mail címet), illetve
a mű a címét ne felejtsék a
pályaművekre ráírni!
Kőbányai Idősügyi Tanács
Kulturális, Oktatási, Képzési,
Hagyományőrző,
Média- és Tájékoztatási munkacsoportja

pályázat

KŐBÁNYAI SzENIOR KI MIT TUD
A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Idősügyi Tanácsa a 2012. évben
Szenior ki mit tudot szervez a X. kerületben lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező 55
év feletti korosztály számára.
A rendezvényre bárki jelentkezhet,
aki az alábbi művészeti ágak valamelyikében szeretné bemutatni
tudását.
• Művészeti ágak: irodalom: vers- és
prózamondás.
Zene: szóló hangszer, zenekar,
szóló vagy csoportos ének.
Tánc: szóló, páros vagy tánccsoport.
• Egyéb kategória: pl. bűvészet, paródia, illetve az előbbiekbe be
nem sorolható bemutató.
Egy jelentkező maximum két (2)
kategóriában indulhat.
A műsorszámok időtartama: szóló esetében
3–5 perc, csoport esetén maximum 6 perc.

A selejtező várható időpontja:
2012. október 25.
A jelentkezés határideje: 2012. október 15.
A jelentkezési lapokat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat Humán Irodájának
Szociális és Egészségügyi Csoportjához kell eljuttatni (1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt.
33., telefon: 06 (1) 4338 331).
Egyéni produkcióra való nevezés
esetén a jelentkezéssel egyidejűleg
lakcímkártya bemutatásával kell igazolni a pályázó kőbányai illetőségét.
Szeretettel hívunk és várunk minden jelentkezőt.
Kőbányai Idősügyi Tanács

KŐBÁNYAI SzENIOR KI MIT TUD JELENTKEZÉSI LAP

Alulírott jelentkezem a 2012. évi KŐBÁNYAI SZENIOR KI MIT TUD-ra
Név:

Leánykori név:

Életkor:

Év:

apróhirdetés

állás

Lakcím:
Telefonszám:

Húsboltomba férfi hentest, bolti eladót

E-mail cím:

keresek azonnali belépéssel (Liget Téri
Piac) (06-30) 9890-351

Művészeti ág:
A műsorszám címe:
Időtartama:

Szolgáltatás
(szólószám: 3–5 perc, csoport: 6 perc)

Csoport jelentkezése esetén a csoport neve:
Csoportvezető, művészeti vezető neve:
Lakcíme:
Telefonszáma:
Fellépők száma:
Technikai szükséglet (DVD-lejátszó, magnó, mikrofon, asztal, szék stb.):
Próbalehetőséget igényel-e? (aláhúzással kérjük jelölni) igen

nem

Öltözőt igényel-e? (aláhúzással kérjük jelölni)

nem

Beküldési határidő: 2012. október 15.

festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárt, hangszert,
könyveket, csipkét, bizsukat, kitüntetést,
ékszert, ezüstöket, hagyatékot díjtalan kiszállással! Telefonszám: (06-30) 3089-148.
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól!

E-mail címe:

		

Készpénzért vásárol Katalin bútorokat,

igen

aláírás

A jelentkezési lapokat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Humán Irodájának Szociális és Egészségügyi Csoportjához kell
eljuttatni: 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 33.; telefon: 06 (1) 4338
331. Egyéni produkcióra való nevezés esetén a jelentkezéssel egyidejűleg
lakcímkártya bemutatásával kell igazolni a pályázó kőbányai illetőségét.

Mobil-, fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS, tisztán, precízen –
főleg MOST OLCSÓN! Tel.: (06-30) 4011-029.

Kiadó raktár! Sibrik Miklós út 82-84 sz.
alatti 36 m2-es száraz szuterén helyiség
azonnal kiadó! Érdeklődni lehet: (06-20)
4877-952, (06-1) 2620-768.
KÉMÉNYBÉLELÉS szerelt és turbós kémények
készítése, átépítése, teljes-körű ügyintézéssel. Szabó Balázs: (06-20) 2643-553.
AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-műanyag nyí-

Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi-fűtés szerelés. Csőtörések,
ázások, elhárítása, mosdók, WC tartályok
cseréje. Tel.: 402-4330, (06-20) 4915-089

TÉVÉJAVÍTÁS

HELYSZÍNEN!

Vállaljuk elhanyagolt kertek, udvarok, tel-

VILLAMOSMÉRNÖKI VÉGZETTSÉGGEL, GARANCIÁVAL! ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
GRUNDIG, SAMSUNG, NORDMENDE, PANASONIC, WESTEL, SCHNEIDER, DUAL. TEL.:
(06-20) 5317-638.

kek kitakarítását, konténer rakodását és mindennemű kézi földmunkát. (06-70) 607-1520.

AZONNAL,

Lakásfelújítás, új házak építése (akár kisebb

LÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL. PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-,
GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST,
VILLANYSZERELÉST, KŐMŰVES ÉS ASZTALOS MUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(06-30) 2513-800.

javítások), ingyenes felmérés és árajánlat készítése! Kőműves- , ács-, tetőfedő- munkák,
bádogozás, gipszkartonozás, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, laminált parkettázás, fakivágás, bozótirtás. FÉMBŐL, FÁBÓL BÁRMIT LEGYÁRTUNK: elő-tető, kerítés, gépkocsibeálló,
fedett terasz. Tel: (06-30) 9924-514

vízkőtelenítése, javítása, cseréje 0-24 óráig.
260-7090, (06-30) 2965-590. Rácz Mihály

bútorokat, festményeket, porcelánt, könyveket, iratokat, képeslapot, játékokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Komplett hagyatékot, lomtalanítást és ingyenes értékbecslést vállalunk.
Tel.: (06-30) 2240-419, (06-30) 3648-830,
(06-1) 2605-901, cím: X. Gergely utca 2/B.

lászárók szerelése, passzítása, bukó-nyíló
átalakítás, szigetelés, zárcsere, forgó ablak
szerelése. DÍJTALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő
asztalos Tel: (06-30) 4474-853

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZO-

Villanyszerelés, hibakeresés, villanybojlerek

Tanári diplomával rendelkező régiségkereskedők vesznek kőbányai üzletükbe régi

Számítógépek javítása, helyszínen is,

hétvégén is. Hardver-, szoftvermunkák
garanciával. Demeter Attila Tel.: 256-8680,
(06-30) 9704-870

Ingatlan

Kiadó lakás. Kiadom egy vagy két személy-

nek, XVIII. ker. Lakatostelepi, 1 emeleten
lévő, másfél szobás, összkomfortos, bútorozott lakásomat: 50.000 Ft + rezsi/hó. A
Kőbánya-Kispest állomástól a 182-184-es
busszal 10 perc alatt megközelíthető. Érdeklődni telefonon: 357-2059.
ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK
– KÍNÁLOK. KÉPES AJÁNLATOK : www.

ilonalak.hu TEL: (06-20) 364-4237 HÉTVÉGÉN IS!
Tóalmási 45nm+tetőtér 2+2 félszobás üdülő 250 nm telken 8,2 millió Ft-ért eladó. Tel:
(06-70) 930-7805

Régiség
Korrekt kispesti kereskedő vagyok,

mindennemű antik bútort, órát, festményt, csillárt, egyéb antik tárgyat, régi
szőnyeget, teljes hagyatékot veszek. Ingyen lomtalanítok. Egy órán belül a helyszínen vagyok. Telefon: (06-1) 951-9824

Egyéb
Ónodi utcában, villamos-közeli, VIII. eme-

leti, panorámás, 56 négyzetméteres, felújítandó lakás, külön-bejáratú szobákkal,
ablakos étkezőkonyha, ablakos fürdőszoba,
gardróbbal, parkolással, 7.000.000-ért eladó. Telefonszám: 356-2185.

Eladó ingatlant keresek a X, XIV, XIX. kerületekben. Telefonszám: (06-30) 232-8240
A Méltóságteljes Életért Alapítvány

2011. évben 196.000 Ft mérlegfőösszeggel
és – 91.000 Ft tárgyévi eredménnyel zárta
tevékenységét.

Felelős kiadó: Gonzo Média Szolgáltató Kft. Felelős szerkesztő: Bánsági György Szerkesztőség: 1195 Budapest, Batthyány u. 5.
E-mail: kobanyaihirek@gmail.com Nyomdai előállítás: KMH Print Production Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 24.

Impresszum
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A Magyar Rajzfilm Stúdió az alábbi képzéseket ajánlja:

Eladó ingatlan

Tanuljon szakmát animációs stúdióban!
MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ OKJ-s képzés indul ősszel
Képzési idő: 15 hónap
Képes forgatókönyv készítés! Figuratervezés, mozdulattervezés,
beállítási rajzkészítés, fázisrajzolás, kulcsrajzolás! Rajzfilmtechnikai és animációs technikai ismeretek, számítógépes programok
kezelése! Tel.: 06-1/250-1355, E-mail: clarus-tax@t-online.hu ,
http://www.magyarrajzfilm.hu/mozgokepianimaciokeszito.html

pályázat

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 105/2012. (VI. 19.) és 124/2012. (VII.
5.) határozatai alapján az Önkormányzat értékesíteni kívánja az alábbi ingatlant:
Címe: Budapest X. kerület, Szállás utca 15.
Helyrajzi száma: 38433/2
Ingatlan területe: 611 m2
Kikiáltási ára: 35 000 000 Ft
A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat tulajdonát képezi az 1107 Budapest, Szállás utca 15. szám alatti, 38433/2
helyrajzi számú ingatlan. Az ingatlan területe
611 m2, művelési ága: „kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület”. Az ingatlanon egy darab
lakóépület helyezkedik el, amelyben 5 darab
önkormányzati bérlakás található. A lakások
alacsony komfortfokozatúak, állapotukat
tekintve inkább bontásra, mint felújításra
szorulnak.
Az ingatlan Kőbánya Gyárdűlő városrészén a
Monori utca és a Szállás köz közötti területen helyezkedik el. Az ingatlan közvetlen
környezetében szinte kizárólag kereskedelmi
célú és szolgáltató építmények találhatók.
Az ingatlan Kőbánya regionális városközpontjához közel helyezkedik el. Az ingatlan
megközelítése jó, gépjárművel a Kőbányai út
és a Bihari utca felől is könnyen megközelíthető, tömegközlekedéssel a Szállás utca–Bihari
utca kereszteződésénél megálló villamossal
közelíthető meg.
Az ingatlan övezeti besorolása M-X/V. Ezen
övezetre vonatkozó előírások az alábbiak: a
beépítési mód: oldalhatáron álló, szabadon
álló, legnagyobb megengedett beépítési
mérték: 45%, legnagyobb megengedett
szintterületi mutató: 1,0 m2/m2, legnagyobb megengedett építménymagasság:
7,5 m.
A területre a Budapest X., Szállás köz–Szállás
utca–Bihari utca–Horog utca által határolt
terület Kerületi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló
30/2006. (VI. 16.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott szabályozási terv van hatályban.
Az ingatlanok beépíthetőségével, az azokat
meghatározó építésügyi előírásokkal, az
ingatlanok közművesítettségével kapcsolatos
további információt a Budapest Főváros X.
Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Főépítészi Csoportja ad (telefon:
4338-389).
Az árverés időpontja:
2012. augusztus 29. (szerda) 10 óra

Az árverés helye : Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala. 1102 Budapest, Szent László tér 29. I.
emelet 100. tárgyaló
Az árverésre jelentkezés helye és ideje:
A pályázatra a Budapest X., Szent László tér
29. fszt. 19-es irodában átvehető jelentkezési
lap kitöltésével 2012. augusztus 27-én (hétfő)
18 óráig lehet jelentkezni.
Az árverés közjegyző jelenlétében történik.
Az árverésen való részvétel általános feltételei:
1. személyazonosság igazolása, képviselet
esetén a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő okiratba foglalt
meghatalmazás bemutatása, illetve
annak átadása,
2. igazolás bemutatása arról, hogy az
árverező az ajánlati biztosítékot a kitűzött
árverés időpontját megelőzően [2012.
augusztus 27-én (hétfő) 18 óráig] az
Önkormányzat számlájára átutalta,
3. gazdasági társaság nevében történő
részvétel esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonat vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás,
valamint hatályos aláírási címpéldány
eredetiben történő bemutatása és fénymásolatban történő átadása,
4. az árverező írásbeli nyilatkozata arról,
hogy nincs köztartozása (adó, vám,
társadalombiztosítási járulék és egyéb az
államháztartás alrendszereivel szemben
fennálló fizetési kötelezettsége).
Egyéb feltételek:
1. Az ajánlati biztosíték 2 000 000 Ft, a
biztosíték összege a vételárba beszámít.
2. Az Önkormányzat a nem nyertes árverező
részére az ajánlati biztosíték összegét 5
munkanapon belül a befizető számlájára
a jelentkezési lapon megjelölt számlaszámára visszautalja.
3. Az Önkormányzat tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az ingatlanra a Fővárosi
Önkormányzatnak elővásárlási joga van.
4. Az Önkormányzat az árverés nyertesével
15 munkanapon belül szerződést köt,
amely a Fővárosi Önkormányzat elővásárlási jogáról lemondó nyilatkozat megérkezésével lép hatályba.

5. A pályázat nyertese a licitálás során
elfogadott vételár összegének 30%-át
előlegként köteles befizetni az eladó
részére a szerződés aláírásakor. Az előleg
rendeltetése a bérlők kihelyezéséhez
szükséges forrás biztosítása.
6. Az ingatlan birtokba adása a bérlők
kihelyezésétől függ, amely az eladó
kötelezettsége. Az Önkormányzat az
adásvételi szerződés aláírását követően a
lehető legrövidebb időn belül gondoskodik a bentlakó bérlők kihelyezéséről. Az
Önkormányzat legkésőbb az adásvételi
szerződés aláírását követő 365 nappal lakóktól mentesen, kiürített állapotban adja
birtokba az épületet, illetve az ingatlant a
vevő részére.
7. A vevő az ingatlan teljes vételárát a
kiürítést követően, az Önkormányzat
értesítésétől számított 15 napon belül
köteles megfizetni.
8. Az ingatlan vevő részére történő birtokba
adására a teljes vételár beérkezését követő 5 munkanapon belül kerül sor.
9. Amennyiben a szerződés megkötése az
árverés nyertesének felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg,
az ajánlati biztosítékot elveszti.
10. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy
a nyertes árverező visszalépése esetén az
árverés soron következő helyezettjével
kössön szerződést.
Az árverés eredménytelen, ha
1. az árverezők nem tettek érvényes vételi
ajánlatot,
2. ha az Önkormányzat azt az árverés bármely szakaszában akár indokolás nélkül is
eredménytelennek nyilvánítja,
3. a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel az
Önkormányzat nem köt szerződést.
Az árverési eljárással kapcsolatban további
felvilágosítás a Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában személyesen (Budapest X., Szent
László tér 29. földszint 19., illetve II/205. iroda)
vagy telefonon a (06-1) 4338-133-as és a (061) 4338-175-ös számon kérhető.
Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat

teljes körű hallásszűréssel
várjuk önt és családját!
Bajcsy-ZsilinsZky
kórháZ,
audiológia
1106 Budapest,
Maglódi út 89-91.
iV. eM.

06-1/432-7656

*a készlet erejéig

A
vizsgálat ut
án
ajándékkal
lepjük
meg Önt!*

www.victofon.hu
a
-on is

Animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzés
A Magyar Rajzfilm Kft. 10 hónapos szakmai képzésén megtanulhatja az animációs szakmát.
Államilag elismert bizonyítvány! Rugalmas oktatási időpontok!
Felvételizőknek is ajánljuk!
További információ a http://www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.
html oldalon, ahol megtekintheti a hallgatók munkáit. Tel.: 061/250-1355, e-mail: clarus-tax@t-online.hu
Rajzfilmes tábor Óbudán
egész nyáron
A Magyar Rajzfilm Kft. 5 napos tábort tart a rajzfilmkészítés iránt
érdeklődő gyerekeknek. A résztvevők
elkészíthetik saját rajzfilmjüket,
melyet CD-én hazavihetnek.
További információ (turnusok)
a http://www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html oldalon,
ahol betekinthetnek a gyerekek
munkáiba!
Tel.: 06-1/250-1355,
e-mail: clarus-tax@t-online.hu

AUTÓSMOZI

www.fovarosiautosmozi.hu l Budapest XIX., Nagykőrősi út 162.

Augusztusi moziműsora*
* A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Augusztus 4.
(szombat)

Éjsötét árnyék
(szín. mb. am. vígjáték) (16)

Augusztus 11.
(szombat)

21 Jump Street
– A kopasz osztag
(szín. mb. am. vígjáték) (16)

Augusztus 18.
(szombat)

Barátság extrákkal

Augusztus 25.
(szombat)

Men in Black – Sötét zsaruk 3.
(szín., mb. am. akciófilm) (16)

(szín., mb. am-ang. vígjáték) (16)

Az autósmozi büféje is várja Önt!

w w w. f o v a r o s i a u t o s m o z i . h u
Autósmozi információs vonal: 06 (1) 280-2485

Jegyeket 800 Ft/fő áron a hét minden napján a Fővárosi Autópiacon lehet vásárolni. Kapunyitás:
21.00, vetítés kezdete: 21.30. Az autósmozi hangja az autórádió FM 101,2 frekvenciáján
fogható, de beépített rádióval rendelkező mobiltelefonon sztereó fülhallgató segítségével
(A fülhallgatóját ne felejtse otthon!), vagy az autósmozi külső hangszóróin keresztül is hallható.

Testmozgás

A testedzés előnyei és fontossága
A rendszeres testmozgás fontosságát nem lehet túlhangsúlyozni!
Miért szükséges a rendszeres edzés?
• csúcsformában tartja a
szívet, az ereket
• gyorsítja az anyagcserét
• megelőzi az elhízást, ami
számos betegség előfutára
• meggátolja a magas vérnyomás és a vércukorzavarok, mint például a diabétesz kialakulását
• jó lelki közérzetet biztosít
• segít kimászni a depresszióból, növeli az önbizalmat
Fontos, hogy olyan tevékenységet találj, ami örömöt
okoz, különben nem lesz kedved hosszú távon csinálni.
A szakértők véleménye szerint a többféle mozgás
hatékonyabb.
A szervezet természetes tisztító és védekező rendszerei
jobban működnek, ha valamilyen testmozgást végzel,
és mind testileg, mind lelkileg jobb lesz a közérzeted.
A testmozgás egyik legjobb formája az aerob mozgás,
ami stimulálja a nyirokrendszert, és gyorsabb munkára
készteti a szívet. Ez utóbbi hatásának kétszeres előnye
van: egyrészt több oxigén és tápanyag jut a sejtekbe,
másrészt a mérgező anyagok kiürülése is hatékonyabb.
Mozgás közben megizzadunk, ami segíti a mérgek
távozását a bőrön keresztül. Ezzel egyidejűleg

elégetjük a felesleges zsírokat is, amelyek viszont
a toxikus anyagok legfőbb rejtekhelyei. A mozgás
mentális szinten is érezteti hatását: serkenti egy
morfinszerű anyag, az endorfinok termelését, amelyek fájdalomcsillapítók, stresszoldók, és egyben jó
közérzetet is biztosítanak.
A fizikai aktivitás fokozhatja az alapanyagcserét és a
táplálkozás által kiváltott hőtermelést, vagyis növeli
az energiafelhasználást, segít a negatív energiamérleg
kialakításában, és végeredményben minden eredményes fogyókúra ezen alapszik. A testmozgásban részt
vevő izmok működéséhez szükséges energiát az első
10 percben az izmokban tárolt glikogén, majd 10 és
60 perc között a májban tárolt glikogén lebontása
biztosítja, és csak 1 óránál tovább tartó testmozgás
energiáját szolgáltatják a zsírok lebontása révén
felszabaduló szabad zsírsavak.
Mindebből következően javasolt az alacsonyabb intenzitású (kb. 60-70%-os), hosszan tartó (legalább 60
perces) testedzés, sport, és ha fogyni szeretnénk, akkor
legalább hetente öt alkalommal.
A testedzésre legalkalmasabb helyek az edzőtermek
manapság, ahol megtalálhatod a számos mozgásforma
és edzésmódszer közül a neked legmegfelelőbbet!
Ebben szakképzett edzők segítenek.
(x)

Príma Wellness
1103 Budapest, Gyömrői út 99. Telefon: 30/629-4025 www.primawellness.hu

Szakorvosokat,
egészségügyi
vállalkozásokat

keresünk

örsi magánorvosi
rendelőnkbe.

06-30-921-2418
Kőbányaiak
Kapolcson
A Művészetek Völgyében augusztus 4-én fellép a Parafónia
Zenekar – vendég: Joós Tamás
énekmondó –, a Hobo Klubban
pedig 10 különböző koncertet
szervez Földes László és Póka
Egon.
(A koncerteken Rolling Stones-,
Doors-, Jimi Hendrix-dalok,
Viszockij-versek és a Vadászat
dalai is hallhatók lesznek.)

Új fizikai hatóanyag az érszűkület ellen! Próbálja ki a fájdalommentes Bemer-terápiát!

Érszűkület ellen fájdalommentes terápia!
Sok érszűkületes beteg gondolja úgy, hogy a
panaszai (zsibbadás, görcs stb.) enyhülni fognak,
ha melegszik az időjárás. Sajnos azonban ez nem
így van, mert bár a melegérzet javul, ez nem
jelenti azt, hogy jobb lesz a szervezet vérellátása,
oxigén telítettsége.
Az érszűkület
kialakulása: zavartalan
véráramlás gplakkok
lerakódásagelzáródás
Felmelegedés hatására fokozódik az izzadás, verejtékezés, miközben a szervezetből sok folyadék
áramlik ki. Ennek következtében a vér sűrűsödik,
emelkedik a viszkozitása (belső súrlódása).
A sűrűbb vér pedig a valamelyest (meleg hatására)
kitágult hajszálerekbe nehezebben tud beáramlani. A szív munkája megnő, több energiát használ
el a vérkeringés fenntartására, emelkedik a pulzusszám. Összességében tehát a melegben nem
csökken, hanem nő a szívinfarktus, stroke (agyi
keringési zavar) és egyéb vérkeringési rendellenességek veszélye (pl. trombózis).
A mikrokeringés zavarai egyre fiatalabb korban
akadályozzák a testi-lelki egészség fennmaradását.
Sokszor már 40 éves korban enyhébb panaszo-

kat, fülzúgást, memóriazavart, gyors látásromlást,
merevedési zavart okoz, vagy alattomosan, tünetmentesen van jelen a szervezetben, és csak évek
múlva jelentkezik görcsölő lábszárizmokkal, hideg
végtagokkal, szívtáji szorító fájdalmakkal és csökkenő
járástávolsággal érelmeszesedés formájában.
Fontos! A keringészavar időben történő felismerésével és kezelésével az életkilátások jelentősen javíthatók, megelőzhetőek a későbbi súlyos problémák.
A kialakuló vagy már meglévő érszűkületben szenvedő
betegek számára a szívinfarktus és szélütés (stroke)
kockázata a nagy melegben jelentősen megnő, ezzel
súlyos, életveszélyes állapotot előidézve. Az alsó végtagi
érszűkületben szenvedők családja gyakran megsínyli e
betegséget, a beteget lelkileg is megviseli a fájdalom.
Előzze meg a tragédiát!
Fájdalom- és mellékhatásmentes világújdonsággal
szolgál a X. kerületi
Sonocentrum, amely
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. A kezelések
hatására a szívbetegek terhelhetősége megnő, anginás
panaszaik megszűnnek, járástávolságuk kilométerekre

Sonocentrum Budapest, Üllői út 134.

Bejelentkezés: 1/421-82-98
Pöttyös utcai metrómegállótól 100 m-re Parkolás a Szárnyas utca felől

hosszabbodik, a fekélyek, nem gyógyuló sebek eltűnnek, begyógyulnak. A kezelések a mikrokeringészavarban szenvedők egyéb kísérő betegségeit is
előnyösen befolyásolják, az általános közérzet javul,
nő a teljesítőképesség, javul a memória, a fülzúgás
legtöbb esetben akár meg is szűnhet.
A felmérések szerint a népesség nagy
hányada évi 120 000 Ft értéknél nagyobb
mennyiségű gyógyszert fogyaszt fájdalommentesen kezelhető problémáira. Amennyiben az érszűkület bármely jele fennáll, jelentkezzen nálunk gyors és fájdalommetes vizsgálatra,
(x)
kezelésre! 
„Kezem, lábam már nem hideg, délelőttönkénti fáradékonyságom teljesen elmúlt, azóta sokkal
jobban érzem magam. Külön köszönet a személyzet
hozzáállásáért.˝ Balla Árpád (60)
„Határozottan jobb a közérzetem, sokkal
jobb a teherbírásom, és a járástávolságom is nőtt.
Lábaim úgy megjavultak, hogy 1000 m-t is el tudok
gyalogolni görcsök nélkül.” Baranyai Tibor (69)
„Az éjszakai kínzó görcsök, fájdalmak
teljesen megszűntek, fekélyeim hihetetlen szépen
gyógyulnak. A kezelésekre örömmel járok, csak
ajánlani tudom!˝ Auxner Lajos (71)

Rejtvény

A helyes megfejtéseket a 1195 Budapest, Batthyány u. 5.,
vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre várjuk augusztus
20-ig. Júliusi számunk szerencsés nyertesei: Könyvnyereményt nyert: Nagy Ferencné, Feró Gyuláné. Rajzfilmes
csomagot nyert: Medve Noémi. Uszás oktatást nyert:

Tóth Éva. Autósmozi-jegyet nyert: Vinkler János, Divinszki
Ferencné, Táborosi Attila. A nyerteseket telefonon,
emailben értesítjük. A nyeremények átvehetők a szerkesztőségben, előre egyeztetett időpontban:
06 20 367-7759. Gratulálunk!

