
a sikerünkben 
magunkban,

Hinni kell

Új kenyér, Új tanév, Új iskolák,  
új tervek kőbányán

09.
15-16. ÖrÖkség Napjai 

kulturális 

bogsch 
erik

Folytatódik a  
rekonstrukció

kivirágzott  
a sétány

Sok százmilliót költött a kerület. 
Néhány intézményben most kezdik  
a munkát.  

1600 növényt ültettek ki a 
Kőrösire. Megváltozott a 
hangulat.

Kőbányai
hírek

Új

10.

8. 6.

 XXii/9. 2012. szeptember

a X. kerület közérdekû magazinja

„A cél, hogy az emberek 
ne bevásárlóközpontokban  
töltsék az idejüket, 
hanem parkokban!...” 12.

Programok: kaland az Ihász utcai víztorony- 
ban (szombaton a vizet leengedik), pincelá-
togatás, autóbuszos városnézés, séta a Conti 
Kápolnában, toronyjárás a Szent László 
Templomban. Információ:  www.korosi.org 
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Kőbánya több mint 270 millió forintot nyert egy pályázaton az Uniótól arra, hogy megfelelő háttérta-
nulmányok birtokában megterveztesse a Liget tér és a Mázsa tér átalakítását.

összefogás

Az Európai Uniótól nyert pénzt arra 
használja fel a kerület, hogy a fővárossal és 
a BKK-val együtt olyan tanulmányokat, 
illetve terveket készíttet, amelyek a Liget 
tér legélhetőbb, legpraktikusabb és legta-
karékosabb átalakítását, újjáépítését vázolja 
fel. Az elkészítendő részletes megvalósít-
hatósági tanulmányterv célja a fejlesztési 
tervek megalapozása, egységes stratégiába 

foglalása. A tanulmány által előkészített 
intermodális (többféle közlekedési eszközt 
ötvöző, kombináló) csomópont-beruházás 
későbbi megvalósulásától a Mázsa és a Liget 
tér korszerűsödését, funkcióbővülését, a 
kerületközpontot érintő közúti forgalomter-
helés, valamint a zaj- és károsanyag-kibo-
csátás csökkenését, a közösségi közlekedést 
igénybe vevők számának növekedését várja 

A Liget téri viszonyok nemcsak az itt lakók életét keserítik 
meg. Az európai támogatás megérkezett, már csak európai 
körülmények kellenek

viszont szomorú, hogy Budapest 
mértani középpontjától néhány 
méterre, Kőbánya városkapujánál 
ilyen térrel találkoznak a naponta 
erre utazók vagy a közelben lakók. 
– Remélem, hogy ezzel a teljes 
egészében az Unió által támogatott 
tervezéssel olyan folyamat indul 
el, amellyel nemcsak Kőbánya, 
hanem Budapest és az egész ország 
nyer – mondta a polgármester.

A BKK vezérigazgatója is méltat-
lannak, a szocializmus itt maradt 
kövületének tartotta a Kőbánya 
alsó vasútállomást és a Liget teret a 
mostani formájában. 

– Itt túl sok az aszfalt, feles-
legesen sok útpálya szolgálja a 
BKV-buszok közlekedését. Amikor 
ezt ide kitalálták, még más volt 
a forgalom és a közízlés is. Most 
ezt meg kell változtatni, és olyan 
átszállási körülményeket teremteni 
az embereknek, amilyenek Euró-
pában elvárhatók. Lehet, hogy az 
autóbuszaink most még nem a leg-
újabbak, de ha az utazás és átszál-
lás körülményeit megváltoztatjuk, 
akkor az emberek is szívesebben 
utaznak a BKV járatain.

Ez a 271 millió csak a kezdet...

A szürke árnyAlAtAi
Szemetelés, kutyaürülékkel 
szennyezés, közterületi alkohol 
fogyasztás,  az ingatlanokhoz tartozó 
területek elhanyagolása, gyomo-
sodása – ezek a leggyakoribb 
szabálysértések a kerületben.   

A kis listát a közterület-
felügyelet munkatársaitól 
kaptam, amikor elkísér-
tem őket egy hétköznapi 
„bevetésre”.

A bátor
– Naponta 10-12 bejelen-
tést kapunk a legkülön-
bözőbb ügyekben. Sokan 
a hajléktalanok miatt 
szólnak, hogy tegyünk 
már valamit, mert isznak, 
szemetelnek, hangos-
kodnak; ahova leülnek, 
a környéken nem lehet 
megmaradni – mondja 
Béla, miközben beülünk 
a járőrkocsiba. Kint is 

nagy a hőség, hát még a 
kis furgonban… Ők már 
megszokták, én meg 
megedződöm. Igaz ez az 
intézkedések hangulatá-
ra is. Az egyik Liget téri 
üzlet oldalánál kortyolgat 
„Sanyi, a bátor”. Noha 50 
kilónál még a borosüve-
gekkel együtt sem több, 
nemrég rátámadt a köz-
területesekre, aztán pedig 
az intézkedő rendőrökre 
is. Feljelentették, de ez 
körülbelül ennyit ért… 
Most megint igazoltatják; 
szemetelt, iszik a közte-
rületen. Ismét agresszív a 
fellépés, de most megúsz-
szuk a „visszacsapást”.

A férgeK
Amíg a következő Liget 
téri hajléktalanduóig a kis 
utat megtesszük, István 
mesél egy „páciensükről”. 

tilosban, vagy forgalommal 
szemben parkolás. Aztán né-
hány gazos utcarész felelősét 
szeretnénk kideríteni,l de 
ahogy ők mpndják: internet 
ide. vagy oda, ez egy nehéz 
feladat... Jóllehet a szabá-
lyok alkalmazása mellett is 
a lehető legrugalmasabbak, 
gyakran záporoznak rá-
juk a nyomdafestéket nem 
tűrő, fenyegető mondatok. 
„Megszoktuk” – mondják, de 
szerintem ezt nem lehet meg-
szokni. A hőséget igen, de ezt 
nem… Gondolom, önökkel is 
előfordult már, hogy például 
egy gyorshajtás után a rend-
őröket szidják az esetleges 
büntetésért, véletlenül sem a 
jobb lábunkban, a fejünkben 
keressük a hibát… 
Mi lenne, ha a szabályokat 
betartató, a rendért dolgozó 
közterületesek megúsznák a 
legközelebbi szidalmakat, s 
legalább néhányan önkritikát 
gyakorolnának? Hátha sikerül…

A hajléktalanokkal szem-
beni hatósági fellépések 
hosszú távú eredménye a 
nullához közelít. Amíg nem 
gondozzák ki a rászoruló-
kat, nem kerülnek átmeneti 
szállásra, rengeteg szabály-
sértési eljárás indul ellenük. 
Volt rá példa, hogy a soha ki 
nem fizetett bírságokból sok 
százezres tételt gyűjtött va-
laki. Emiatt télen lecsukták, 
a rács mögött átvészelte a 
hideget, de tavasszal minden 
kezdődött elölről…

közlekedés

A Kőrösi Csoma Sán-
dor úton és a Kőbányai 
út–Könyves Kálmán 
körút kereszteződésé-

ben augusztus közepén 
zajlott villamospálya-
karbantartási munkák 
a jövőre induló átfogó 
felújításig biztosítják 
a „minimális” felté-
teleket. A beruházás 
során a 3-as érintett 
pályaszakasza teljes 
körűen megújul 2014-
ig. A projekt keretében 
teljes infrastruktú-
ra-cserére kerül sor, 
jelentősen növekszik 
az utazási sebesség, 
akadálymentesítik a 
megállókat. 

Előjáték TiszTelT Kőbányai PolgároK! 
Kedves olvasóK!
Előző levelemet a nyári szabadságra készülve írtam 
és még gondolatban sem egyszerű összegezni, 
mennyi minden történt az azóta eltelt néhány hét-
ben kerületünkben. Kőbánya épül, szépül, fejlődik, 
soha nem látott mértékben folynak fejlesztések 
egyidejűleg számos 
helyszínen. Né-
hányat ezek közül 
szeretnék most 
ismertetni.
Teljesen megújítot-
tuk és megszépítet-
tük a Kőrösi Csoma 
Sándor sétányt. 
Gyönyörű pázsit 
és újonnan telepített 
virágok díszítik a növényszigeteket. Az Újhegyi 
sétányon és környezetében a balesetveszélyes 
lépcsőket építettünk át.
Felújítottuk önkormányzatunk hosszú ideje haszno-
sítatlan Fokos utca 5-7. szám alatt lévő irodaépületét, 
az ingatlan a jövőben az ÁNTSZ Budapest X-XVII-
XVIII. Kerületi Intézetének székhelye lesz.
Hat óvodában végeztünk és végzünk felújításokat, 
melyek eredményei az új vízesblokkok, burkolatok, 
de van ahol a konyha, van ahol az aula, illetve a 
kapu szépült meg. 
Több mint kettőszáz millió forintból újítottuk fel 
teljeskörűen a Kápolna téri iskolaépületeket a 
Janikovszky Éva Általános Iskola számára. Elfogult-
ság nélkül állíthatom, hogy fővárosi viszonylatban 
is az egyik legszebb és legkorszerűbb iskolával büsz-
kélkedhetünk.
Pályázati támogatást nyertünk el a Harmat Általá-
nos Iskola, valamint a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák 
Bölcsőde hő- és tetőszigetelésére, valamint nyílászá-
róinak cseréjére, fűtési rendszerének korszerűsítésé-
re. A munkálatok közel háromszáz millió forintból 
valósulnak meg. 
Több mint 20 éve szerepelt a mindenkori önkor-
mányzat napirendjén az Új köztemető előtti körfor-
galmi csomópont kialakítása, korábban eredmény 
nélkül. Önkormányzatunk a Fővárosi Önkormány-
zattal közös beruházásban elkezdte a körforgalom 
és a kapcsolódó utak, járdák építését.
Végül szeretnék egy napokban szerzett élményről is 
beszámolni. Az Óhegy park alatt húzódó pincében 
jártam, ahol önkormányzatunk veszélyelhárítási 
munkálatokat végeztet. Célunk, hogy mielőbb 
megnyithassuk a hosszú ideje elzárt területet és tel-
jes biztonsággal bocsáthassuk a kőbányai polgárok, 
családok rendelkezésére.
Aktualitásainkról a www.facebook.com/
kovacsrobertpolgarmester oldalon is olvashat! Szép 
és örömteli szeptemberi napokat kívánok Önöknek! 

  Kovács róbert
 Kőbánya polgármestere

a polgármester levele

a kerület, az összekapcsolt közleke-
dési módokat igénybe vevő utasok 
pedig utazási időt takaríthatnak 
meg. 

– Ez a 271 millió forint csak a 
kezdet, hiszen a tervezés után jön 
a megvalósítás, az átépítés, ami 
több milliárd forintba kerül. Volt 
már erre példa a szomszédos XVII. 
kerületben, ahol egy hasonló te-
rületből remek közösségi teret ala-
kítottak ki, ugyancsak milliárdos 
értékben – mondta dr. György Ist-
ván a közelmúltban a Liget téren 
összegyűlt kőbányaiak és újságírók 
előtt. A főpolgármester-helyettes 
méltatta a Budapesti Közlekedési 
Központ szakmai szerepét, mond-
ván: a 2010-ig regnáló városvezetés 
szégyenletesen kevés EU-s pályá-
zati forrást gyűjtött be, ám a BKK 
mint szakmai kompetencia-köz-
pont alig kétéves fennállása óta 50 
milliárdos összeggel gyarapította a 
fővárosi projektek forrásait. 

– Ha átnéznek a Liget tér sétány 
felőli oldalára, ott már látják a 
megújulás első jeleit, a kis zöld 
szigeteket, a virágba borított sétá-
lóutcát – folytatta Kovács Róbert. 
Kőbánya polgármestere szerint az 

VigyázzAnAk!
Információink szerint 
a kerületben sajnos 
ismét elszaporodott az 
ékszerrablások száma. 
Az Örs vezér tértől a 
Mázsa térig közleke-
dő villamosjáratokon 
fordult elő többször 
is, hogy főleg idős 
emberek, illetve nők 
nyakából vagy kezéről 
letépték a nyakláncot, 
karkötőt. Utazáskor 
érdemes a ruha alatt 
viselni az értékeiket, 
illetve különösen figyel-
jenek a villamos ajtajá-
nak nyitásakor, illetve 
zárásakor a közelben 
tartózkodó, gyanúsan 
viselkedő fiúkra, férfi-
akra. 

– Ha nem láttál még élő 
halottat, akkor mi talál-
tunk egyet nemrég…  
A Doba utcában élt, ha 
azt annak lehet nevezni, 
és már bocsánat, de élve 
rothadt az a hajléktalan.  
A saját ürülékében feküdt, 
férgek járkáltak a testé-
ben. Az iszonyatos szag és 
állapot miatt senki nem 
mert a közelébe menni, 
senki nem csinált vele 
semmit, aztán mi – há-
nyingerrel dacolva – oda-
mentünk hozzá, és kór-
házba is vitettük.  
Az orvosoktól tudjuk, hogy 
két tucat fertőző beteg-
sége volt… És ha nem is 
ilyenekkel, de hasonlókkal 
nap mint nap kapcsolatba 
kerülünk.

HátHA…
A kerületi járőrözés kö-
vetkező állomásai olyan 
utcák voltak, ahol sok a 
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vélemény

CiVilek A pályán
„Elégedett is va-
gyok, meg nem 
is” – így kezdte a 
beszélgetést Élő 
Norbert. A Demok-
ratikus Koalíció 
képviselője szerint 
az országos politi-
zálásban is példaér-
tékű lenne az, ahogy 

a kőbányai testület meghallgatja, 
sőt időnként el is fogadja, beépíti 
rendeleteibe az ellenzéki képvi-
selők véleményét. Élő Norbert 
azt sajnálja, hogy a költségvetés 
készítésénél viszont nem igazán 
vették figyelembe javaslataikat, 
szerinte így kerülhetett a bevé-
telek tervezésébe a megvalósít-
hatatlanul nagy értéket képviselő 
ingatlaneladás is. 
– Az új rendszer viszont jó, vagyis 
hogy nem januárban vagy febru-
árban kapkodnak az önkormány-
zatok, hanem már előző ősszel ki 
kell dolgozniuk a következő évre 
vonatkozó költségvetést. Az em-
berekkel közvetlen kapcsolatban 
lévő önkormányzatoknak sokkal 
előbbre kell tervezni. Sőt, nem-
csak egy évre, hanem hosszabb 
távra is kellene tervezni, fejlesz-
tési koncepciók kellenének – ami 
szerintem hiányzik Kőbányán. 
Pontosabban a komplex gondolko-
dást hiányolom: ott van az S1 pro-
jekt, az Új köztemető körforgalma, 
a Mázsa téri tervek vagy a Sport-
liget... Ezeknek egyes részleteivel 

foglalkoznak Kőbánya vezetői, 
de hogy hogyan lehet összefűzni 
a részleteket, kihasználni ezek 
együttes előnyét, azt nem látom 
a tervekben, előterjesztésekben. 
Az elemzések, hatástanulmányok 
hiányoznak, úgy érzem, gyakran 
történnek ad hoc intézkedések. 
Élő Norbert úgy véli, ilyen gazda-
sági helyzetben különösen fon-
tosak a megalapozott döntések. 
Ennek egyik bizonyítékaként említi 
a jövő év elején megvalósuló isko-
laátadást, amelynek során az ön-
kormányzatoktól állami kezelésbe 
kerülnek az oktatási intézmények. 
– Szerintem ez ügyben is különö-
sen fontosak a háttér-információk, 
szakértői anyagok, hiszen már a 
költségvetés tervezésénél tudni 
kellene, hogyan érinti mindez 
támogatásokat, a fenntartási költ-
ségeket, a segélyrendszert. Lehet, 
hogy ezt máshol sem tudják, de mi 
sem… 
– Amit másként csinálnék? A civil 
szervezetek támogatása. Az vitat-
hatatlan, hogy Kőbányán az átlag-
hoz képest sokat adnak a civilek-
nek, de szerintem ezt az összeget 
lehetne növelni, és az elosztást is 
lehetne jobban csinálni. A nyilvá-
nosság témaköréhez tartozik az is, 
hogy a közbeszerzéseket sem ár-
tana máshogy meghirdetni. Vagyis 
a meghívásos kiírások helyett nyílt 
pályázatokat kiírni – szerintem 
ez sem vinne el sokkal több időt, 
pénzt viszont nyerhetnénk vele.

élő Norbert

A nyári pihenő után megtartott első képviselő-testületi ülésen több oktatási intézmény 
kapott új vezetőt, s a képviselők több intézmény, illetve civil szervezet beszámolóját is 
elfogadták.

testületi ülés 

Az utolsó testületi 
ülés ünnepi pillana-
tokkal kezdődött. 
Az augusztus 20-a 
alkalmából jelentős 
állami kitüntetést, 
tisztikeresztet kapott 
Póka Egont, a Kő-
bányai Zenei Stúdió 
vezetőjét köszöntötte 
a képviselők nevében 
Kovács Róbert polgár-
mester, majd gratulált 
a Bárczy-díjat kapott 
Edényi Lászlónak, a 
kőbányai gyerekekért, 
civil szervezetekért és 

elismerés

kitüntEtték 
pókA egont 
A Kőbányai Zenei Stúdió igazgatója 
tisztikeresztet kapott. 
Augusztus 20-a alkalmából a 
tudomány és a kultúra jeles hazai 
képviselőit tüntette ki az emberi 
erőforrások minisztere Magyar-
ország köztársasági elnökének 
megbízásából. Balog Zoltán a 
Szépművészeti Múzeum Barokk 
csarnokában adta át a kitüntetést 
a magyar rockzene kiválóságának, 
a Hobo Blues Band és a P. Mobil 
basszusgitárosá-
nak. Ugyancsak 
tisztikeresztet 
kapott Révész 
Sándor, a Piramis 
együttes éneke-
se, aki korábban 
három évig élt 
a Kis-Pongrác-
telepen. 
Póka Egont az augusztusi tes-
tületi ülésen a képviselők nevé-
ben köszöntötte Kovács Róbert 
polgármester. 

Békés volt a hangulat. De a következő testületi ülésen már a 
költségvetésről is több szó esik... 

Második félidő

polgármesteri fogAdóórA
Kovács Róbert polgármester 2012-ben új kezdeményezést indított útjára. Ki-
emelten fontosnak tartja, 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, amely a www.kobanya.
hu  oldalon érhetők el. A részvétel feltétele az előzetes bejelentkezés. Egy 
alkalommal legfelejbb 35 polgár lehet jelen, közülük az első 15 jelentkező 
intézhet közérdekű kérdést a polgármesterhez. A következő polgármesteri 
fogadóóra időpontja: augusztus 27., hétfő, 17 óra. 

Helyszín: Kőbányai Polgármesteri Hivatal, 1102, Budapest, Szent László tér 
29, I. emelet, 115. tanácskozó terem. Bejelentkezés módja: polgarmester@
kobanya.hu címen, vagy telefonon a 433  - 8228, 433 – 8201 számon. Jelige: 
Elsőkézből – Nyilvános polgármesteri fogadóóra.

a diákönkormányzatokért 
is nagy erőket mozgósító 
igazgatónak, a Zrínyi 
Miklós Gimnázium veze-
tőjének is. 

Herczeg Istvánné lesz 
a Gépmadár Óvoda új 
vezetője. A kulturális bi-
zottság tagjai és a testület 
minden képviselője rá 
szavazott. A Gyermekek 
Háza Óvodát – hasonló 
támogatottság mel-
lett – Szigethyné Mezei 
Gabriella vezeti mos-
tantól. A Fekete István 
Általános Iskola korábbi 

igazgatója, Kun András 
a közelmúltban beadott 
már egy pályázatot, hogy 
iskolavezetői kinevezését 
megerősítse. Ez akkor 
nem sikerült, ám most a 
nevelőtestület szakmai 
támogatásával összeállí-
tott pályázatával sikerült 
megőriznie vezetői pozí-
cióját Franczizi Adrienne-
nel szemben. Olyannyira, 
hogy az iskola TÁMOP-
os pályázati anyagot is 
készített – s a legjobb 
esetben akár 120 milliós 
összeget költhet fejlesz-

tésre. A Kőbányai Nevelési Tanácsadó 
vezetéséért jelentős versengés indult, s 
a fej fej melletti küzdelemből Bátorné 
Páhok Zita került ki győztesen. 

A testületi ülésen szóba került a költ-
ségvetés is, amelyet – a megváltozott 
rendelkezések értelmében – még idén 
meg kell tárgyalni, illetve el kell fogad-
ni a képviselőknek. Vagyis a 2013-as 
tervezetet már a következő hónapban 
megvitathatja a kőbányai testület. Az 
idei tervek teljesüléséről, pontosabban 
egy félmilliárdos, ingatlaneladásból 
származó bevétel sorsáról érdeklődött 
Élő Norbert képviselő. Kérdésére, 
miszerint „nincs-e ok az izgalomra”, 
dr. Pap Sándor alpolgármester röviden 
csak annyit mondott: nincs. Később 
persze elhangzott a részletes indoklás, 
ám a lényeg, hogy az ingatlanbevéte-
lek nehezen tervezhetőek, de nem kell 
attól félni, hogy a bevétel elmaradása 
miatt máshonnan kellene elvonni 
jelentős összegeket. 

A polgármester arról is tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy jelentős 
előrelépés történt a Rákos-vidék 
védetté nyilvánításának menetében. 
A kőbányai önkormányzat néhány 
külső szakértő bevonásával alig fél 
év alatt eljutott oda, ahova – hasonló 
ügyekben – több év alatt sem lehet: 
szeptember elején a szakhatóság a 
kőbányai vezetőkkel együtt bejárást, 
illetve felmérést tart a terepen. A 
képviselők tavasszal döntöttek arról, 
hogy kezdeményezik a Rákos-patak 
környékének, illetve a felsőrákosi 
rétek egy részének természetvédelmi 
védettség alá vételét.

Boroshordók A 
körforgAlomBAn

Új színnel gazdagodott az óhegyi körforgalom 
forgalomtól elzárt területe.  

A Csősz-
torony 
melletti 
közlekedési 
csomópont 
közepé-

be kis fahordók és szőlőtőkék 
kerültek. Kovács Róbert azt 
szeretné, ha Kőbánya több kör-
forgalmának közepére is olyan 
tárgyak, növények, „természeti 
képek” kerülnének, amelyek 
emlékeztetnek az adott terület 
múltjára, identitására. A polgár-
mester kezdeményezése a Kőkert 
munkatársainak szakértelmét 
felhasználva minimális ráfordítás-
sal megvalósítható, ugyanakkor 
olyan hagyományőrző színekkel 
gazdagítja a kerületet, amelyek az 
itt lakóknak és az átutazóknak is 
szemléletformálóként, hangulat-
javítóként vagy egyszerűen kedves 
emlékként szolgálhatnak.

veszélyelhárítás

Betömik
Jó ütemben halad az 
Óhegy park üregrend-
szerének feltárása és a 
veszélyes járatok feltölté-
se. A bányászati mun-
kákat végző Geoda Kft. 
közbeszerzési eljárás után 
kapta a meglehetősen 
speciális feladatot, hogy 
a hajdani bányajáratokat 
biztonságossá tegye, 
vagy teljesen feltöltse az 
időjárás viszontagságainak 
is ellenálló anyaggal. A kő-
bányai önkormányzat által 
finanszírozott, 90 millió 

forint értékű munka során 
felmérik az üregrendszer 
eddig megközelíthetetlen 
járatait is, illetve ahol lehet, 
támfallal biztosítják, a többi 
üreget pedig tömedékelik, 
feltöltik szilárd anyaggal. A 
bányászok munkáját nehe-
zítik a mérges gázok (dioxid, 
monoxidok), amelyek a 
járatok egy részében a múlt 
rendszerben idehordott 
kommunális szemét bom-
lása nyomán keletkeznek. 
A Geoda várhatóan ősszel 
be is fejezi a munkákat, 
s azután a kőbányaiak 
számára megnyithatják 

az Óhegy park most még 
lezárt területét. (Következő 
számunkban nagy riportot 
olvashatnak a „lenti világ-
ban” tett látogatásunkról.)

Új épülEtbEn az ántSz
Várhatóan szeptem-
ber elején a Fokos 
utcába költözik a 
kerületi tiszti orvosi 
szolgálat. A kőbá-
nyai önkormányzat 
20 millió forintos 
támogatást adott 
ahhoz, hogy a Gamesz 
korábbi, Fokos utcai 
épületét felújítsák, és 
alkalmassá tegyék az 
ÁNTSZ működésére. 
Az új ingatlan hasz-
nálatbavételével sok pénzt spórol a szolgálat, 
ugyanis a XVII. és a XVIII. kerületi ÁNTSZ is 
ebbe az épületbe költözik. 
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Sok száz millió forintot költött az önkormányzat a 
kerületi óvodákra és iskolákra. Terveik szerint a 
rekonstrukció sorozat jövőre is folytatódik

Aktuális   Aktuális   

Dr. György István rovata
Kőbánya országgyűlési 
képviselője (14. evk.), 
főpolgármester-helyettes

www.gyorgyistvandr.fidesz.hu  
 Kövessen a Facebookon is!

Bejelentkezés fogadóórára: 061-327-1782

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés Budapesten
Gondolt már arra, mennyivel kényelmesebb 
volna, ha a szelektíven gyűjtött háztartási 
hulladékot nem kellene a gyűjtőszigetekre 
vinnie, hanem házhoz jönne érte a Fővárosi 
Közterület-fenntartó (FKF)? Hamarosan 
mindez megvalósulhat, hiszen közel 4,4 
milliárd forintos uniós támogatást nyert el a 
Fővárosi Önkormányzat a Budapest egé-
szén bevezetni kívánt házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtő rendszer kiépítéséhez. Az Új 
Széchenyi Terv Környezet és Energia Ope-
ratív Programjának keretében támogatott 
projekt megvalósítása 2013 első félévében 
kezdődhet meg.
Budapesten jelenleg több mint 900 gyűjtő-
szigeten van lehetőség a hulladék szelektív 
elhelyezésére, házhoz menő gyűjtés pedig 
mintaprojektek keretein belül négy kerületben 
működik. Ahhoz, hogy az EU azon célkitűzés-
éhez, amely szerint 2020-ig átlagosan 50%-ra 
kell növelni a háztartási hulladék újrahaszno-
sítását, a szigetes rendszer fejlesztése nem 
elég, ezért a házhoz menő rendszer beveze-
tése mellett döntöttünk, amely költségeinek 
85%-át uniós forrásból sikerül biztosítani. 
Az új rendszerben a papír, a műanyag és a 
fém lesz szelektíven gyűjtve. Mivel utóbbiból 
kevés gyűlik össze a háztartásokban, a mű-
anyaggal együtt lehet majd elhelyezni, és az 
elszállítás után szétválasztják a válogatómű-
ben. A gyűjtéshez a meglévő hulladékgyűjtők 
(kukák) mellett a társasházas övezetekben 2 
db 240 literes, míg a családi házas részeken 
2 db 120 literes edényt biztosít majd a köz-
terület-fenntartó. A városias és a lakótelepi 
övezetekben hetente, a kertvárosi részeken 
havonta, míg a vegyes övezetekben kéthetente 
fogják a szelektív hulladékot elszállítani.  
A házhoz menő gyűjtés bevezetésével meg-
szűnnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, 
csak az üveget lehet majd ilyen konténe-
rekben gyűjteni. Ezeket azonban jellemzően 
üvegvisszaváltók közelében fogják elhelyezni, 
és a rengeteg rossz tapasztalat miatt kaloda 
fogja megvédeni attól, hogy felborogassák. 
A projekt részeként a tervek szerint új, 
környezetbarát üzemanyaggal működő 
gyűjtőautókat is vásárol a főváros, az autók 
telephelyét pedig a jelenlegi elképzelések 
szerint Kőbányán, a Fehér közben találha-
tó telephelyen fogjuk kialakítani. Jelenleg 
erről zajlanak az egyeztetések. 

Újra újba
Kőbányán az elmúlt évtizedekben még nem volt ilyen mértékű és 
értékű felújítási program a különböző intézményekben – főleg 
óvodákban és iskolákban –, mint amilyen a mostani, szeptemberi 
tanévkezdést megelőzi – ezzel jellemezte a polgármester azt a 
kerületi rekonstrukciósorozatot, amely összességében milliárdos 
nagyságrendű volt. 

is lehet, ám csak egyszerű tény, 
hogy az említett két intézmény-
ben – vélhetően a vakáció és a 
várható felújítás izgalmában – 
elfelejtették elraktározni a játékok 
és taneszközök egy részét, s azok 
bizony a tatarozás összes negatív 
jelét magukon viselték. Óvatosan 
jegyzem meg, hogy a pályázatot 
megnyert építési vállalkozók-
ban, netán a beosztottjaikban is 
lehetett volna annyi jóérzés, hogy 
a por prédájaként kint felejtett 
eszközöket letakarják vagy védett 
helyre vigyék… – A szerk.) 

A Janikovszky Éva Általános 
Iskola Kápolna téri épületében ta-
nuló gyerekek új iskolát kaptak az 
új tanévre. A régi, patinás iskolát 
szinte a téglákig lecsupaszították, 
teljes gépészeti és burkolatcserét 
hajtottak végre, a tetőt is le-
cserélték, mint ahogy az iskola 
udvarának egy részét új díszkővel 
burkolták. Itt a vezetékek, a bur-
kolatok, a szaniterek, az iskolabú-
torok sem maradtak érintetlenül, 
s a kőbányai önkormányzat 
összesen 217 millió forintot 
költött az iskola helyrehozatalára. 
Cserébe a korábban itt tanuló 50, 

rekonstrukció

Kovács Róbert és dr. 
Szabó Krisztián augusz-
tus végén is megnézték a 
legnagyobb beruházások 
helyszínét, hogy megbizo-
nyosodjanak, a tanév szep-
tember elején mindenütt 
zavartalanul elkezdődhet, 
vagy a felújítási munkák 
miatt még néhány napos 

és a Bánya utcai iskola helyett 
ide járó mintegy 400 diák olyan 
körülmények között tanulhat, 
amelyeket mindenképpen az 
„európai” jelzővel illenék illetni.

Kiskakas Óvoda: burkolat és vizes-
blokkok felújítása – 4,5 millió forint
A balesetveszélyes betonburkolat 
helyett új térkő burkolat, a tornaszobá-
ban új sport-PVC padlóburkolat készült, 
valamint a tornaszoba melletti vizes-
blokk, a dajkák vizesblokkja, egy konyhai 
helyiség és a konyhai 
WC teljes felújítása (új 
gépészeti csővezeté-
kek, új szaniterek, új 
csempeburkolatok, 
festés) készült el.
Gézengúz Óvoda: 
burkolatfelújítás – 2,2 millió forint
A tornaszobában új sport-PVC, vala-
mint egy csoportszobában és egy 
öltözőhelyiségben új PVC padlóburko-
lat, továbbá egy csoportszobában új 
lambériaburkolat készült, és megtörtént 
a helyiség tisztasági festése.
Aprók Háza Óvoda: vizesblokk-felújítás, 
térkő burkolat – 6,2 millió forint
Két vizesblokk teljes felújítása (új 
gépészeti csővezetékek, új szaniterek, 

új csempeburkolatok, festés, új WC-el-
választó panelek) készült el, valamint az 
udvari járdaburkolat a korábbi évben 
elkezdett felújításának folytatásaként 130 
m2 új térkő burkolat került lerakásra.
Csupa Csoda Óvoda: konyhafelújítás – 
2,9 millió forint

Az intézmény földszinti kony-
hahelyiségeinek teljes felújítá-
sa (új gépészeti csővezetékek, 
új szaniterek, új csempeburko-
latok, festés, nyílászárócsere) 
készült el.
Gyöngyike Óvoda: aula 

felújítása – 3,2 millió forint
Az intézmény aulájának teljes felújítása 
(új padlóburkolat, festés) készült el.
Idősek Klubja (Salgótarjáni út 47.): tetőfel-
újítás – 13,5 millió forint
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő: 
női-férfi zuhanyzók felújítása, ötjáratú 
szelepek cseréje,
rendszer átalakítása – 10,8 millió forint
Az aránytalanul sok meghibásodást 
küszöbölik ki a homokszűrők átalakí-

tásával. A jelenleg üzemelő női-férfi 
zuhanyzók – már koruknál fogva is 
– nehezen javíthatók, sok meghibá-
sodás jelentkezett az elmúlt időben, a 
pincefödém több helyen átázott. Ezért 
a korábbi lefolyóvezetékeket kicserélték, 
mint ahogy a nyomóvezetékeket is. 
Ezenkívül részlegesen felújításra került a 
zuhanyzók padló-, illetve oldalfalburko-
lata, új zuhanyelválasztó panelek és új 
szaniterek kerültek beépítésre.
Kroó György Zene- és Képzőművé-
szeti Iskola: belső nyílászárók cseréje 
– 2,5 millió forint
Az épület belső ajtóinak rossz állapota 
miatt több helyen szükséges volt azok-
nak cseréje. Összesen 9 új ajtót vettek, 
melyek közül 4 hangszigetelt. 
Harmat Általános Iskola: belső felújítási 
munkák – 5,7 millió forint
Az Európai Unió támogatásával meg-
valósuló energia-korszerűsítési munka 
kiegészítéseként teljesen felújították az 
intézmény két alagsori tantermét, részle-
gesen pedig további három tantermet, 

RéSzlEgES vagy tEljES fElÚjítáSok kőbányán: valamint a tornatermi öltözőket is 
helyrehozták. 
Gyermekek Háza Óvoda: 
kapucsere és térkő burkolat – 2,2 
millió forint
Az utcai bejárati kapuk cseréjére 
került sor, valamint a régi, rossz 
állapotú udvari járda helyett új 
térkő burkolat készült.
Kápolna Téri Általános Iskola: 
felújítás – 217 millió forint
Az A és B épület belső felújítása, a 
két épület tetőfelújítása, valamint 
az udvar részleges felújítása kivite-
li terveinek elkészítését követően 
választották ki a kivitelezőket, s a 
kezdeti csúszások ellenére időben 
átadták az új iskolát. 
Harmat Általános Iskola: hom-
lokzati hőszigetelés, homlokzati 
nyílászárók cseréje, tetőszigetelés 
és fűtési rendszer korszerűsítése 
(KEOP) – 172 millió forint 
A befejezés szeptember közepére 
várható.
Zsivaj Óvoda és Apró Csodák 
Bölcsőde: homlokzati hőszi-

getelés, homlokzati nyílászárók 
cseréje, tetőszigetelés és fűtési 
rendszer korszerűsítése (KEOP) – 
99 millió forint
A kivitelezési munka – részben a 
nyílt közbeszerzési eljárás miatt – ki-
csit később kezdődött, de szep-
tember 24-ig befejeződik. Az óvoda 
és bölcsőde addig is működik, a 
kivitelezés a munkaterületek teljes 
körbekerítésével folytatódik, a zajo-
sabb munkavégzés pedig a délutáni 
csendes pihenők alatt szünetel.

Előkészítés alatt álló munka: 
Gépmadár Óvoda és Fecskefészek 
Bölcsőde: homlokzati hőszigetelés, 
homlokzati nyílászárók cseréje, 
tetőszigetelés és fűtési rendszer 
korszerűsítése (KEOP) – 136 millió 
forint. (A kivitelezés új közbeszerzési 
eljárás kiírása miatt később kezdő-
dik – remélhetően az intézmény fo-
lyamatos működésének fenntartása 
és kismértékű zavarása mellett.)

takarítás, rendrakás vár a pe-
dagógusokra és a gyerekekre. 

A felújítások sorában 
először az uniós pénzből – 
összesen mintegy 205 millió 
forintból – renovált Fecske-
fészek Bölcsődébe és az Apró 
Csodák Óvodába látogatott 
el a polgármester és a jegyző. 
Itt teljes energiatakarékossági 
beruházást hajtottak végre: a 
falak külső és belső hőszige-
telésétől kezdve az új fűtőtes-
tek felszerelésén keresztül a 
nyílászárók cseréjéig. 

A Harmat Általános 
Iskolában a nyílászárókat 
cserélték ki, a falakra itt is 18 
centiméter vastag hőszigetelő 
burkolat került, valamint 

gépészeti felújításra és három 
tanterem megfiatalítására is 
sor került. Ebben az iskolá-
ban több mint két évtizede 
egy ideiglenes épületben 
is zajlott az oktatás; most, 
az új tantermek átadásával 
minden diák és pedagógus 
megfelelő körülmények 
közé került. (Noha egy ilyen 
örömteli összeállítás esetében 
sokak számára ünneprontás 

Augusztus végi állványok...  
De elkészültek! 

budapest egyik legszebb iskolája

A Kápolna téri iskolán is kicsrélték  
a tetőt

állványok és tablók „békés“ 
szomszédsága
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leállósáv

kiseBB tempóBAn
A fővárosi kerületek polgármesteri 
hivatalaiban már több éve igazgatási 
szünetet tartanak a nyári hónapokban. 
Kőbányán most volt először…  

Az új dolgok megszokást kíván-
nak, volt olyan kerület, ahol 4 
éven keresztül záporoztak a pa-
naszok a hivatal nyári leállásával 
kapcsolatban. Kőbányán ehhez 
képest simán zajlott a beveze-
tés – az itt élő emberek sokkal 
megértőbbek, együttműködőb-
bek. Ezt az információt erősítette 
meg dr. Szabó Krisztián jegyző is, 
amikor az úgynevezett igazgatási 
szünet okairól és tapasztalatairól 
érdeklődtünk.
– Egy kormányrendelet értelmé-
ben az államigazgatásban dolgo-
zók számára igazgatási szünetet 
írnak elő, s ehhez alkalmazkodva 
az önkormányzatok is hasonlót 
alkalmaznak. Ez egy fura ellent-
mondás, amit nehéz feloldani, 
hogy az emberek általában nyáron 
mennek szabadságra, s olyan-
kor próbálják elintézni a hivatali 
dolgaik nagy részét is. Emiatt 
jelentősen megnő a forgalom, 
ugyanakkor a hivatalban, okmány-
irodában dolgozók is szeretnének 
szabadságot kivenni, a családi 
nyaralásokat ők is ebben az idő-
ben tudják megoldani. Korábban 
Kőbányán nem tartottunk igazga-
tási szünetet, de a környező kerü-
letekből – ahol ezt már korábban 
bevezették – ide jöttek az emberek 
az okmányirodába, s az itteni 
forgalom még nagyobb lett. Így a 
munkatársaink egy része egysze-
rűen nem tudott nyaralni. Ezért 
most – a környező kerületekkel 
összehangolva – mi is tartottunk 
igazgatási szünetet, de a legfonto-
sabb ügyek intézésére folyamato-
san lehetőséget biztosítottunk. Az 
tény, hogy a hivatal két hétig zárva 
volt, de a közeli kerületek okmány-
irodáiban minden sürgős ügyet el 
tudott intézni, akinek ilyen akadt. 
A többi kerületi ügyet – ha kicsit 
lassabban is – ugyancsak meg 
lehetett oldani. Tehát senki nem 
maradt egyedül a problémájával, 
legfeljebb kicsit nagyobb türe-
lemre volt szükség. A kőbányaiak 
többsége megértette a helyzetet, 
köszönjük a segítségüket.

A legvirágosabb sétány
Ha jártak már arra, akkor látták; ha nem, akkor érdemes elmenni oda és megnézni, mert ilyen lehet az 
egész kerület, ha vigyáznak rá… 

az újjászületett Kőrösi 
Csoma sétányt. Elmond-
ták, hogy kijavították 
a burkolatokat, letisz-
tították a szegélyeket, 
kicserélték, pontosabban 
pótolták az ivókutakat 
(rövid idő alatt hármat is 
elloptak!), és felújították 
a szemétgyűjtőket. Azt is 
megtudtam tőlük, hogy 
ugyan a Virágos Magyar-
ország pályázat volt az 
egyik dolog, ami lendü-
letet adott a munkának, 
ám ha valamilyen okból 
ott elmaradna a nagy 
eredmény, a kőbányaiak 
akkor is nyertek, mert 
ezzel a munkával olyan 
környezetet, hangulatot 
sikerült teremteni, ami 
sok emberben jó érzé-
seket kelt – persze ha 
vigyáznak rá.

A Kőkert munkatársai 
– mintegy 17-18 alkal-
mazottjuk vett részt a 

hangulatjavítók

A Kőrösi Csoma sétány a város egyik leg-
virágosabb, legzöldebb, leghangulatosabb, 
legimpozánsabb része lett. Lehetne még 
folytatni a „leg-”-jelzőket, de azt úgysem 
lehet leírni, hogy a korábbi szemetes, néhol 
hajléktalanok által lelakott sarkokból, 
zugokból, kopár felületekből milyen para-
dicsomi állapotokat varázsoltak a Kőkert 
szakemberei. 

Az emberek hozzászoktak, hogy szám-
adatokkal kápráztassák el őket, ha egy-egy 
nagy ügyről számolnak be nekik. Nos, a 
sétányon ugyan nem a méret a lényeg, de 
így is van mivel büszkélkedni: a 3600 négy-
zetméteres felület, amit a Kőkert néhány 
hónap alatt rendbe hozott, önmagáért be-

szél. 1400 négyzetmétert füvesítettek, 1600 
növényt ültettek ki, ebből 251 cserje és 200 
örökzöld. Kilenc kazettában alakítottak ki 
virágos szigetet, és 250 zsák murvát hasz-
náltak fel a zöldfelület „körbekerítéséhez”. 

Az igazgatótól, Hancz Sándortól és két 
munkatársától, Bunkóczi Lászlóné Ágitól 
és Rácz Imrétől tudtam meg ezeket az 
adatokat, amikor néhány napja végigjártuk 

Noha a tanév elkezdődött, nem 
mindegy, hogy a gyerekek milyen 
élményeket kapnak az elején…

A kőbányai önkormány-
zat erdei iskolája szó-
rakoztatóan közvetíti a 
tudást.
– A miénk nem egy 
hagyományosnak 
mondható erdei iskola, 
és ez adja a szépségét. 
Balatonlellén, az önkor-
mányzat táborhelyén a 
gyerekek nem erdőben 
laknak egy hétig. Termé-
szetes környezetben van 

MindEnkit váR ERdő, MEző

A kertészek és segítőik megtették a magukét. Néhány, a sétányon működő 
üzlet előterét sem ártana rendbe tenni

parkosításban – nagyon 
büszkék az eredmény-
re, és óvják, locsolják, 
szemétmentesítik min-
dennap. Nemcsak az 
értékek megőrzése végett 
– hiszen legalább hat-
millió forintba került a 
szépítés –, hanem a jóér-
zésű emberek hangulata 
miatt is. Már a munkák 
alatt is rendre megkeres-
ték a munkatársaikat, 
és dicsérték a félig kész 
sétányt, s ez a kertészke-
dőknek nagyon jólesett. 
Ők is abban bíznak, hogy 
ami tetszik az emberek-
nek, azt nem rongálják, 
illetve vigyáznak rá. 
Abban bíznak…

nordic walking

társAsági 
tornA

A közös edzéseken 
való részvétel in-
gyenes, a szükséges 

sporteszközt Kovács Róbert 
polgármester biztosítja. Mint 
minden sporthoz, a NORDIC 
WALKING-hoz is kényelmes 
öltözet és cipő szükséges. A 
foglalkozások időpontja és 
helyszíne: Keddi napokon 
délelőtt 10 órától az Újhegyi 
Sportligetben – gyülekező: 
9.45-től az Újhegyi Uszoda 
bejárata előtt. Csütörtöki 
napokon délelőtt 10 órától az 
Óhegy parkban  – gyülekező: 
9.45-től a Csősztorony előtt.
A szervezők szeretettel 
várnak minden kőbányai 
nyugdíjast, aki kész arra, 
hogy kellemes foglalkozás 
keretében, jó társaságban, 
a szabad levegőn tegyen 
lépéseket egészsége meg-
őrzéséért. A szakedzők ve-
zetésével zajló foglalkozások 
lehetőséget adnak ismerke-
désre, beszélgetésre, sportos 
társasági élet kialakítására is. 
Kőbányai NORDIC WALKING 
– jól járnak vele!

A Kőrösi sétány felmérése és a tervezés márciusban 
indult, májusban kezdődtek az előkészületek, és végül 
két hónap alatt alakította ki a Kőkert a ma is látható zöld 
sétányt.

A sétány elejéről a korábban odaültetett, 
nehezen rendben tartható és átláthatatlan 
cserjéket kiszedték a kertészek, és ezzel kinyi-
tották a Kőrösi Csoma sétányt. Ha most arra 
sétálnak, akár az Éles sarokig ellátnak. 

Szerkesztői véle-
mény: Lapzártánk 
idején – egy-két 
héttel a parkosítás 
után – már néhány 
erre járó vagy éppen 
itt lakó „ember” adott 
a jó érzésnek. A lakók 
közül páran a vadona-
túj gyepszőnyegre do-
bálják az ablakukból 
a csikket, szemetet, 
míg az erre korzózó 
„kultúremberek” a 
kutyájuknak találtak 
nyilvános WC-t a friss 
zöldben, vagy éppen 
virágokat, bokrokat 
(!) téptek ki unott 
perceikben. Kérem az 
olvasókat, ha ilyet lát-
nak, akár összefogás-
sal, de fékezzék meg a 
primitív park-, illetve 
sétányrongálókat. 
Noha a szemetelést és 
a rongálást tízezrek-
kel büntethetnék, 
gyakran a határozott, 
kollektív fellépés 
eredményesebb. 

április végétől minden kedden 
és csütörtökön NorDIC 
WALKINg (sígyaloglás) foglal-
kozást tartanak a Kőbányai 
nyugdíjasok részére.

a lakóhelyük, de minden-
nap utaznak, mást látnak, 
másról tanulnak. Látják a 
Kis-Balatont, Rád-pusz-
tát, a környező hegyeket, 
erdőket, ott élő vadászok 
mutatják be az állatvilágot 
és az erdei életet, helyi 
mesteremberektől leshetik 
el ősi szakmák kis titkait, 
és még sorolhatnám. Az a 
lényeg, hogy az a 4-5 nap, 
amíg ott vannak a gyere-
kek, hasznosan és kelle-
mesen telik el. 
Így ajánlotta a kőbányai 
iskolák, illetve tanárok 

figyelmébe a kerület erdei 
iskoláját Győrffy László, a 
Kőrösi igazgatóhelyettese. 
A 2012–13-as munkatervbe 
még bőven belefér, és az 

ellátás jóval olcsóbb, mint 
más helyeken, mert az 
önkormányzat támogatá-
sával nagyon kedvezmé-
nyes az ellátás. A körülbe-
lül 180 fős táborban szinte 
mindenre van lehetőség, 
ami ilyenkor szóba jöhet: 
hagyományőrzés, kenyér-
sütés, kézműves-foglal-
kozások, vagy ügyességi 
versenyek, sportolás. Az 
ellátás remek, a színvona-
lat pedig jól jellemzi, hogy 
a lellei erdei iskola és 
program a legjelentősebb 
szakmai szövetség minő-
sítését is megkapta.

terelőúton

közlEkEdéS a köztEMEtőnél

Gyors tempóban folyik 
a körforgalom-építés 
az Új köztemető előtt. 
A fővárosi és a kőbá-
nyai önkormányzat 
beruházásában épülő, 
a tervezettnél sokkal 
olcsóbban megvalósuló 
körforgalom munkála-
tai a második ütemhez 
értek, s emiatt a Sírkert 
út Kozma utca felé eső 
torkolatát és a Koz-
ma utcának a temető 
főbejáratához vezető 
részét lezárták. Ez több 

autóbusz menetrendjé-
ben és útvonalában is 
változást hozott.
A Jászberényi út irányá-
ban ismét eredeti útvo-
nalukon közlekednek a 
68-as, a 201E, a 202E 
és a 968-as autóbusz-
ok, ezért Új köztemető 
megállójuk visszakerül 
az eredeti helyére. A Kis-
pest irányába közlekedő 
buszok Új köztemető 
elnevezésű megállóját 
– októberig – 80 méter-
rel hátrébb helyezték. 

Ugyancsak módosított 
útvonalon közlekednek 
a 95-ös autóbuszok is. 
Az építési munkák miatt 
a temető főbejáratán 
csak befelé, a kettes 
kapun pedig csak kifelé 
közlekedhetnek azok, 
akik autóval érkeznek a 
temetőbe. 

Izgalmas utazások, csodálatos 
látnivalók, helyi szakértők 
várnak a gyerekekre

ezt talán nem lopják el...
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szimpózium az államalapítás ünnepén

gyáR állott, 
MoSt kőhaloM
Címmel nyílik kiállítás a Kőrösi Csoma 
Kőbányai Kulturális Központban szeptember 
28-án. 

Az október 19-ig megtekinthető 
tárlat egy nagyszabású, kőbányai 
kezdeményezésű modell létre-
hozásának bevezetője, hiszen – a 
tervek szerint – 2013 tavaszán 
rendezik meg A helyi érték, 
avagy a társadalmi tér értelme-
zései elnevezésű szimpóziumot. 
Az országos szimpózium arra 
keres választ, hogy mi is az a 
dolog, amelyet mi városnak, 
városrésznek, kerületnek, végső 
soron és tágabb értelemben ott-
honunknak, egyfajta társadalmi 
szövetnek nevezünk. Kik és ho-
gyan tehetik ezt a helyet lakha-
tóbbá, jobbá? Ehhez a munkához 
a szervezők segítségül hívnak 
szociológusokat, várostervező-
ket, közgondolkodókat, egyetemi 
hallgatókat és művészeket.
A mostani kiállítás résztve-
vői: Aknay János Kossuth-díjas 
festőművész, Arnóti András 
festőművész, Győrffy Sándor 
festőművész, Kecskés András 
festőművész, Kéri Mihály festő-
művész, Lonovics László festő-
művész, Orosz István Kossuth-
díjas grafikusművész, Romvári 
János festőművész, Sz. Varga 
Ágnes Kabó grafikusművész, 
Zsemlye Ildikó Munkácsy-díjas 
szobrászművész.
A művészek olyan munkákkal 
készülnek a kiállításra, amelyek 
a fentebb leírt tartalmat szaba-
don és sokrétűen értelmezik, 
jelenítik meg. Ezzel egyidejűleg 
papírra vetik azokat a gondola-
tokat, amelyekkel kiegészítik a 
művészi eszközeik által megjele-
nített nézeteiket. A szöveg meg-
jelenik a kiállítási katalógusban 
és a kiállítótérben is.

„ezer évvel ezelőtt volt egy király, aki népéből nemzetet, a Kárpát-medencéből országot 
épített és hazát teremtett, a Magyar Királyságot az európai nagyhatalmak sorába emelte. 
Nem volt kicsi a feladat. A miénk sem az. A külső és belső körülmények mindennek 
mondhatóak, csak kedvezőnek nem, mégis nap mint nap azért kell dolgoznunk, hogy az 
ezer évvel ezelőtt épített ország szekerét a kátyúból kimozdítsuk, hogy a tisztességes 
munkával tisztességes megélhetést biztosítsunk mindenkinek, aki a magyar földet tekinti 
hazájának, és annak, aki itt akar élni, boldogulni.”

Légiparádé és tűzijáték nélkül is lehet jókedvűen ünnepelni. Azok 
a kőbányaiak, akik augusztus 20-án eljöttek a Magyar Oltárhoz, 
ehettek a megszentelt új kenyérből is

Többek közt ezt mondta dr. György 
István főpolgármester-helyettes, 
országgyűlési képviselő Kőbányán, a 
Magyar Oltár előtt tartott augusztus 

20-i megemlékezésen.  A városvezető 
államalapító királyunk érdemeit mél-
tatta, majd sorra vette, miként alakult 
a történelem során Szent István, az új 

Van feladat bőven

BeCsöngettek
A polgármester szerint a polgármesterség is 
hatalmas feladat, de pedagógusként úgy érzi, 
nincs ahhoz fogható, mint amikor a vakáció 
végén összejön a tantestület, és elindítanak egy 
új tanévet. 

Bizonyára sokan ismerik azt a mo-
solyt, amelyet politikusok, vezetők 
arcán látni, amelyet illemből, vagy 
a gondok elleplezése céljából 
ültetnek az orcájukra. Kovács 
Róbert szeme egészen másként 
csillogott a kőbányai tanévnyitó 
igazgatói értekezleten. 
– Ahogy készültem erre a ta-
lálkozóra, visszagondoltam a 
pedagóguspályámra, illetve a 
példaképeimre is, és millió törté-
net eszembe jutott. Emlékszem 
például Margit nénire, aki föld-
rajz–történelem szakos tanárnő 

volt, és azt mondta, hogy „Robi, te 
biztos, hogy tanár leszel; földrajz–
történelem szakos tanár”. Részben 
igaza lett, a földrajz bejött… 
Ezzel a személyes emlékkel kezdte 
az ünnepi tanévnyitót a polgár-
mester. Aztán rövid bevezető után 
köszöntötte a kerület legtapasztal-
tabb tanítóit, tanárait, a díszokle-
veles pedagógusokat.
Az elismerések átadása után 

„Egyszerűen megváltozott 
az életünk, amióta nincs 
velünk; óriási űrt hagyott 
maga után” – ezt mondta 
Grandjeanné Diószegi Sárá-
ról volt barátnője, klubtársa, 
az Újhegyi Nyugdíjasklub 
elnöke. Hajdan Lőrincz 
Ernőné és az égi világba 
távozott Sára asszony 
alapították a klubot, ahol a 
tagoknak most nemcsak a 
csapat egyik motorja, örök 
szervezője hiányzik, hanem 
az a rengeteg finomság, 
amivel hétről hétre megör-
vendeztette őket. Diószegi 
Sára évtizedekig dolgozott 
társadalmi munkában, 
segített, akinek lehetett. 76. 
évében elfogyott a földi erő, 
mostantól odaföntről segít 
annak, aki kéri... 

elment  
a SEgítő

Aranydiplomát kapott:  
Blaha Márta és Kiss Margit 
Gyémántdiplomát kapott: Balogh 
Imréné, Bozó Ferencné, Kováts 
Ferencné, Győry Pálné, Szilágyi 
Ákosné, Tábori Józsefné
Rubindiplomát adtak dr. Juhász 
Antalnénak
Vasdiplomát kapott: Borodi Tiborné, 
Schmidt Antalné és Benkő Györgyné

A vasdiplomás Benkő Györgyné már 1948-ban 
tanította a kőbányai gyerekeket. 
– A Kerepesi 67.-ben kezdtem, ott dolgoztam 
öt évet a barakkiskolában. Azóta persze már 
elbontották a barakkokat… Aztán következett a 
Keresztúri úti iskola – ott 36 és fél évet (!) taní-
tottam –, utána az Üllői úton, a Janikovszkyban 
volt még 13 és fél évem. Én nem tudtam meg-
lenni soha a gyerekek és a tanítás nélkül. Ha 
tehetem, néha még ma is meglátogatom az Üllői 
úti iskolámat; ott is mindenki nagyon szeretett, 
és csodálatos érzés, hogy ma is örülnek neki, ha 
visszamegyek… 

abban, hogy ma az országban 
nincs elég munkalehetőség, 
és keveseknek adatik meg az 
esély becsületes munkából 
megélni. 

A beszédet fohásszal foly-
tatta, amelyben kérte Mária 
közbenjárását érdekünkben. 
„Merítsünk erőt Szent István 
hagyatékából!” – mondta dr. 
György István.

Végül – vallásra és gondol-
kodásra való tekintet nélkül 
– mindenkitől összefogást 
kért, hogy kimozdíthassuk 
az ország szekerét a kátyú-
ból, és egy régi, de új, élhető 

országot építsünk. Megerő-
sítette: az élhető Magyar-
országért folytatott kemény 
munka akkor hozza meg 
a gyümölcsét, ha hiszünk 
magunkban, hiszünk az 
összefogás erejében, és hi-
szünk az országunkban. 

Az ünnepi beszédet köve-
tően az egyházak képvise-
lői, Balogh Attila atya és 
Benkóczy Péter evangélikus 
lelkipásztor áldotta meg 
az ünneplőket, az orszá-
got, és megszentelték az új 
kenyeret. 

Az ünneplést Farkas 
Zoltán „Batyu” és Tóth 
Ildikó „Fecske” néptán-
cosok Poros zenekar által 
kísért táncprogramja zárta, 
amelybe a jelenlévők is 
becsatlakoztak. Végül 
Balogh atya megszegte és 
szétosztotta a megszentelt 
új kenyeret. 

tanévkezdés

kenyér, az államiság, illet-
ve az alkotmány ünnepe, s 
augusztus 20-a üzenetére is 
választ keresett. Mint ahogy 
arra is, mi értelme volt az 
elmúlt két évtized gyöt-
relmének és fáradságának, 
hiszen 2010-re egy háború 
pusztítása utánihoz hason-
ló gazdasági körülmények 
voltak jellemzők Magyaror-
szágon. Dr. György István 
szerint érthetetlen, hogy az 
Európai Unióban az egyenlő 
elbírálást, az igazságosság 
elvét megelőzi a bankárok 
érdekeinek kiszolgálása. 
Úgy érzi, igazságtalanul 
avatkoznak bele az ország 
belügyeibe, csak mert a 
hazai pénzügyi vezetők nem 
követték a hamis elveket. 
A főpolgármester-helyettes 
sajnálatosnak nevezte, hogy 
amíg Európa szinte minden 
nemzete megkapta a nagy-
hatalmi tévedések korrekció-
jaként a neki járó történelmi 
igazságszolgáltatást, addig 
Magyarország ebben sem 
részesült. Az összefüggéseket 
vizsgálva ezeknek a ténye-
zőknek jelentős szerepe van 

kezdődött érdemi munka 
során a polgármester 
szembesítette az intéz-
ményvezetőket az idei 
tanév kihívásaival. Azzal, 
hogy a sokszorosan, 
újra és újra módosított 
köznevelési törvény még 
alakulóban van, és az 

bert a bizonytalanságok 
említése mellett a pozitív 
tényekről is beszámolt: 
Kőbánya oktatási intéz-
ményeinek nagy része 
megújul a tanév kezdeté-
re, vagy legkésőbb szep-
tember közepéig. S ettől 
kezdve jobb körülmények 
között folyik az oktatás, 
és olcsóbb lesz az üze-
meltetés is. 
A polgármester végül 
abban kérte az iskolák 
segítségét, hogy a kerü-
letben élő idős emberek 
számítógépes, illetve 
internetes oktatásában 
működjenek közre, mert 
a jelentkezésekből kitű-
nik: több száz nyugdíjas 
tanulna, hogy olcsóbban 
és könnyebben tarthassa 
a kapcsolatot a család-
jával.

értelmezésével vannak 
problémák. És azzal, 
hogy minden iskolának 
meg kell oldania legalább 
három évfolyam napi 
testnevelésóráját, még 
ha ebben kapnak is némi 
támogatást az önkor-
mányzattól… Kovács Ró-

Pedagógusöröm: a vasdiplomás 
benkő györgyné és Kovács 
róbert polgármester

megemlékezés
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gondolatok

otthon éS itthon
Baleczky I. katalIn

Az augusztus 20-i ünnepségen 
megszegett új kenyér szeletéből 
csipegetek. Friss, puha, ízletes. 
Még fülemben cseng a Poros 
együttes muzsikája. Kezemben 
az atyától kapott három szál 
búzakalász. Most Kőbányán 
finom a kenyér, de gyerekko-

romban máshol volt az 
otthon. Magam előtt 
látom a szuhai tarlót, a 
kipergett búzaszeme-
ket szedegető libanyá-
jat. Hallom a csábító 
legényeket, az incsel-
kedő lányok nevetését. 

A cséplőgép már nem zakatol. 
A kemencékbe bevetve az új 
kenyér, és mi, gyerekek várjuk, 
hogy kisüljön a finom vakarék.
Egy régi augusztus 20. jut 
eszembe. Nagyapám katolikus 
kántor volt Mátranovákon. Csok-
rot kötöttünk a kertünk legszebb 
virágaiból, aztán siettettük a 
zakatoló vonatot, de az sosem 
hallgatott ránk, pöfögött a moz-
dony a maga tempójában…
Nem felejtem a nagymamámat 
hófehér kötényében, a konyhá-
ban terjengő illatokat, a csábító 
süteményes tálakat, a kútban 
hűtött ízletes görögdinnyét.
Én sietve mentem a temp-
lomba, ugyanis nagyapa már 
az orgonánál ült. Várta, hogy 
segítsek fújtatni, hogy együtt 
szólaltassuk meg a hangokat. 
Csodaszépen énekelte: „Isten, 
hazánkért térdelünk elődbe, / 
Rút bűneinket jóságoddal född 
be, / Szent magyaroknak tiszta 
lelkét nézzed, / Érdemét idéz-
zed…” Mindig áhítattal néztem, 
de sosem kérdeztem meg, miért 
telt meg a szeme olykor könnyel. 
Később, felnőttként tudtam meg 
szüleimtől a Szent István-nap 
igaz történetét…
A szökőkúthoz érve apróságok 
csacsogása, éneke, tánclépései je-
lezték – magukkal hozva az ünnep 
hangulatát –, hogy itthon vagyok, 
Kőbányán. A lélekemelő ünnepi 
köszöntő, a fohászként szóló záró-
mondatok kísérnek haza.
„Isten óvja Magyarországot! 
Isten óvja Budapestet! Isten óvja 
Kőbányát!”

Az ember azt gondolná, aki annyi állami és szakmai ki-
tüntetést kapott, mint bogsch erik, annak egy kerületi 
elismerés csak egy a sorban… De az ember tévedne, 
mert a richter elnök-vezérigazgatóját őszinte büszke-
ség tölti el, hogy Kőbánya díszpolgára lett.

díszpolgár

– Nagyon jólesett az, hogy a kőbá-
nyaiak befogadtak, mi több, díszpol-
gárrá fogadtak. Az egész ünnepség, 
a hangulat és a méltatás megható és 
örömteli volt, olyan, amelyet telje-
sen átlengett a Richter szellemisége. 
Külön örülök, hogy a világcégünk 
alapítójának munkáját is elismerte 

Bogsch Erik egy céges-családi rendezvényen. Nem csak a 
munkatársai tisztelik a halk szavú vezetőt...

gyon nagy erőt adott a csa-
ládom segítsége és türelme. 
Az, hogy a feleségem teljesen 
kézben tartotta az otthoni 
dolgainkat, a gyermekeim 
életét (hármuk közül kettő 
egyetemista, egy középis-
kolás), és rengeteget segített 
nekem is. Önmagában az 
óriási dolog, ha valaki meg-
érti, hogy ha lelkiismeretesen 
végzem a munkám, akkor ez 
egy szinte 24 órás beosztás, 
ami mellett nem jut idő ba-
rátokra, társasági életre, sok 
közös programra. 

Bogsch Erik elmondta, 
hogy azért a jelentősebb 
családi összejöveteleken 
mindig ott van, hetente 
egyszer-kétszer lejár teniszez-
ni (mert kell a kondíció…), 
és van hangversenybérlete is. 
De ennél sokkal többre nem 
futja, a hetvenes évek óta az 
élete nagy részét Kőbányán 
tölti. A munkahelyén…

– Vannak-e kedvelt helyei 
Kőbányán?

– Jól ismerem a kerületet, 
és mondhat bárki bármit, 
szeretem is ezt a helyet. 
Korábban egy picit több 
időm volt, és akkor előfor-
dult, hogy egy-egy meg-
beszélés előtt, vagy éppen 
hogy kiszellőztessem a fejem, 

ÉLET-mű

1906 óta kőbányán gyáRt
Magyarországon a XIX. 
században a 
gyógyszereket még a 
gyógyszertárakban 
keverték, vagy külföldi 
készítményeket árultak. 
richter gedeon azonban 
rájött – és ebben az elsők 
között volt –, hogy nálunk 
is eljött az ideje az 

üzemszerű, nagy tételben történő, tudatos 
kutatási programokon alapuló 
gyógyszergyártásnak. Jó példát külföldi útjain 
látott eleget. gyógyszerészdiplomájának 
megszerzését követően angol, német, olasz és 
francia patikákban dolgozott, gyűjtötte 
tapasztalatait, ismerte meg a világ legkorszerűbb 
gyógyszergyártóit. 

 VerBaI lajos 

Hazatérve először maga is gyógy-
szertárat alapított, de már a gyógy-
szerészeti laboratóriumában is 
szakított a hagyományokkal. Jelen-
tőset újított, ugyanis míg a többiek 
kizárólag növényekből állították elő 
készítményeik alapanyagait, ő már 
akkor felhasznált állati szervekből 
nyert hatóanyagokat a termékeiben. 
Ezt annak idején a világ más helyein 
is csak nagyon kevesen tették! Ily 
módon állította elő első, nemzetközi 
sikereket is elért vérnyomásnövelő 
gyógyszerét. Az általa akkor és ott 
kikísérletezett hatóanyagot még 
ma is alkalmazzák a hasonló típusú 

medicinákban. 1906 na-
gyon fontos év volt Richter 
Gedeon pályáján, de azzá 
vált kerületünk életében is. 
Ekkor építette fel ugyanis 
az első korszerű hazai 
gyógyszergyárat, és mind-
ezt Kőbányán tette. Egy 
évtized sem kellett ahhoz, 
hogy számos saját szaba-

Baleczky I. katalIn

Sorozatunkban olyan embereket 
mutatunk be, akik életük ezer szálával 
kötődtek, kötődnek a kerületünkhöz. 
Most Hajdú János mesél.

„Kőbányán születtem, mi-
ként nagyapám is, aki kádár 
és cipész volt. Édesanyám is 
itt látta meg a napvilágot, ő 
vendéglátós volt, 
az azóta megszűnt 
Makk Hetesben 
dolgozott. 
A Halom utcai 
bölcsőde, a Füzér 
utcai óvoda után a 
Szent László Álta-
lános Iskolába iratkoztam be. 
Barátaim a volt iskolatársaim. 
Gyakran elevenítjük föl még az 
óvodás élményeinket is. Szíve-
sen emlékszem György István 
tanár úrra, aki az élővilágot és a 
testnevelést tanította. 
Közbevetőleg megemlítem, 
hogy gyermekkoromban, 
amikor néha meglátogattam 
anyukámat, én még láttam 
a munka után kulturáltan 
poharazó, a frissen csapolt 
Kőbányait kortyolgató em-
bereket, amint jókat beszél-
getve vezették le a munka 
fáradalmait.
Visszatérve az életemre: 
hamar elvesztettük édes-
apámat, s az általános iskola 
befejezése után dolgoznom 
kellett, mint ahogy a bátyám 
is tette. Sosem felejtem el az 
első munkahelyemet: lovász 
voltam a lóversenypályán. Az-
tán vállalkozóknál dolgoztam. 
Többféle szakmát kitanultam: 
voltam ács, kőműves, villany-
szerelő. Szeretek dolgozni, 
nem szaladok el a munka 
elől! Rövid vidéki tartózkodás 
után a szívem visszahúzott 
Kőbányára. Ide köt a múltam. 
Szeretem a családomat és a 
szülőföldemet! Lokálpatrióta 
vagyok. Itt élek a kerület 
szívében. Fiam most volt 8. 
osztályos a régi iskolámban, 
a Szent Lászlóban. Az ő erei-
ben is kőbányai vér csorog.”

szeretem 
kőbányát!

Hajdú János

a kerület, s így az egész vállalatnak, az 
eddigi munkánknak szólt az elismerés. 

– Amikor 1992-ben elvállaltam a 
Richter vezetését, az volt a legfontosabb 
szempont, hogy a cégnek is jó legyen 
ez a döntés, de a családom se legyen 
kárvallottja. Többé-kevésbé sikerült 
megvalósítani a tervem, és ehhez na-

elmentem egy-egy hosszabb 
sétára. Így néhány év alatt 
bejártam az egész kerületet, 
és vannak kedvenc részeim 
– de nem illene bármelyiket 
is kiemelni, mert mindegyik 

résznek megvan a maga 
varázsa, szellemisége. 

– Mit változtatna meg a 
kerületben?

– Ha úgy érti, mit csinál-
nék itt másként, akkor erre 
azért nem tudnék korrekt 
választ adni, mert ez nem 
az én szakterületem. Mint 
itt „lakó” ember, minél 
több zöld területet – kul-
turált, karbantartott zöld 
területet – hoznék létre, 
mert az mindenkinek a 
kedvét befolyásolja. Az 
lenne a cél – szerintem 
–, hogy az ember ne 
bevásárlócentrumokban 
töltse az idejét, hanem 
parkokban, zöld területe-
ken mozogjon, sportoljon, 
másokkal együtt legyen. 

helytörténet

Baleczky I. Katalin

névjEgy
Bogsch Erik
65 éves, három gyermek 
édesapja, 20 éve a Richter 
Gedeon Nyrt. elnök-vezér-
igazgatója. 
Kitüntetései: Eötvös-díj, 
Magyar Köztársasági 
Érdemrend kiskeresztje, 
Széchenyi-díj, Heller Far-
kas-díj, Az Év Üzletembere 
(2005), Gábor Dénes-díj, 
Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje, 
Kőbánya díszpolgára.

– Az életemben mindig alaptétel volt, hogy 
mindenki egyenlő, és hogy az ember mindenütt 
segítsen, ahol lehetősége van erre: a családban, 
a munkahelyén és minden olyan közösségben, 
amihez köze van. Ezt a szemléletet – szerencsé-
re – a cégnél is sikerült megvalósítani, minden 
vezető kollégám hasonlóan gondolkodik, vagyis 
az emberekkel való törődés a Richternél nem 
csak a szlogenekben valósul meg. Ide a belépő – 
a szakmai tudás mellett – az emberi érték, illetve 
a korrekt értékrend… De nem kell ezt túlragozni. 
Nálunk szerencsére mindenkit zavar a gátlásta-
lanság, az önzés, az etikátlan törtetés. Ennyi…

dalommal rendelkezzen. 
Sajátján kívül kerületünk 
hírnevét is gyarapította, de 
már akkor is nagyon fon-
tos volt, hogy emellett ren-
geteg, a környéken lakó, a 
kerületben élő embernek 
adott munkát, jelentős 
adót fizetett, folyamato-
san rendezte környezetét. 
A cég gyorsan fejlődött, 
külföldön leányvállalatokat 
hozott létre, külképvise-
leteket nyitott, kereskedői 
hálózatot működtetett. 
Ezt a sikertörténetet egyik 
napról a másikra változ-
tatta tragédiává a nyilas 
hatalomátvétel: Richter 
Gedeont 1944. december 
30-án a Dunába lőtték a 
nyilasok. 

A háborús veszteségeket 
kiheverő gyár – a sokszor 
és sűrűn változó kö-
rülmények által meg-
határozott lehetőségek 
függvényében – mindig 
igyekezett a richteri 
szellemben fejlődni. A cég 
a mai napig meghatározó 
nagyvállalata Kőbányá-
nak, az országnak és a 
kontinensnek. 
Richter Gedeon 140 éve 
született.
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ElőkéSzítő  
foglAlkozások 
A dArAzsAknál
Szeretettel várunk szeptember 
3-ától minden 2000 és 2005 
között született fiút és leányt 
előkészítő foglalkozásainkon. 
Az edzések hétfőn, kedden és 
csütörtökön 17.00-tól lesznek 
a Szent László Gimnáziumban 
(1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. 
út 28.). Érdeklődni lehet a hely-
színen, illetve ifj. Hajdu Péter 
edzőnél (30/961-4881). Termé-
szetesen az idősebbeket is szíve-
sen látjuk. Infók: www.darazsak.
hu, darazsak@darazsak.hu.

Lesz-e arany vagy ezüst, illetve bronz? és ha igen, ki nyeri? ezeket a kér-
déseket a londoni olimpia után is sokan felteszik. Hiszen most kezdődik az 
olimpia második félideje, a paralimpikonok küzdelme a brit fővárosban.

paralimpia

Ugyanezek a kérdések foglalkoztatják 
a Törekvés SE sportolóit is – élükön 
Szekeres Pállal, aki aktív sportpályafu-
tása mellett a sportügyekkel foglalko-
zó helyettes államtitkári feladatokat is 
ellátja. A Törekvés kőbányai edző-
csarnokában látogattuk meg a magyar 
vívóválogatottat, néhány órával 

A vívók szerint a kínaiakat nem lehet legyőzni, és a dobogós 
helyekre is nagyon erős ellenfelek jelentkeztek. De a magyar 
csapat megpróbálja. És nem csak a polgármesteri jókivánságok 
miatt voltak optimisták... 

Gyöngyi Eb-t nyert, Juhász 
Veronika is Európa-bajnok, 
a vívók csapatkapitánya, 
Szekeres Pál pedig az egyetlen 
ember a földkerekségen, aki 
olimpián és paralimpián egy-
aránt állt már a dobogón. 

Tőle tudtuk meg, 
hogy Varsóban egy 
világkupaversenyen még 
ott volt néhány sportoló, de 
aztán jött a tatai edzőtábor, 
és az indulás előtti utolsó 
héten mindenki maga készült 
– aszerint, hogy mire volt 
szüksége, fizikai, technikai 
vagy lelki erősítésre. 

– A felkészülésünk teljesen 
olyan volt, mint az olimpiko-
noknál, edzés délelőtt, edzés 
délután, s egyre nagyobb 
bizakodás… Azt azért tudni 
kell rólunk, hogy nekünk nem 
cél az olimpia, hanem eszköz. 
Nekünk a cél a győzelem – 

Hajrá, magyarok!

fEkEtéRől a fEhéRRE…
Segítséget kér Magyarország egyik 
legeredményesebb utánpótlás-nevelő 
sakkszakosztálya.

A Kőbánya SC (KSC) sakkszakosz-
tályának versenyzői idén 4 országos 
bajnoki címet szereztek a hagyomá-
nyos időbeosztású versenyen (U20 
és U18 lány, U10 és U8 fiú), a rapid 
országos versenyen 1 arany- (U12 
fiú), 1 ezüst- és 1 bronzérmet gyűj-
töttek, és a schnell országos döntőn 
is 8 érmet szereztek, amiből 5 volt 
arany (Varga Klára a 18 év alatti fiúk 
[!] kategóriájában nyert). Az egyik 
tanítványuk, Krstulovic Alex tavaly 
Európa-bajnoki címet szerzett U8-as 
korosztályban, ezért FIDE-mesteri 

címet kapott, amivel ő lett minden 
idők legfiatalabb magyar FIDE-
mestere. 
A KSC sakkszakosztálya tavaly ala-
kult, amikor a kőbányai önkormányzat 
átvette és tovább működtette az MTK 
patinás, ám pénzügyi összeomlás szé-
lén álló szakosztályát. Az önkormány-
zat ingyenes edzéslehetőséget és 1 
millió forintos támogatást biztosított, 
ám – éppen a jó eredményeknek 
köszönhetően – jelentősen megnöve-
kedtek a költségek, a fiatal országos 
bajnokok például indulhatnak Eb-n és 
vb-n, ám ehhez a Magyar Sakkszövet-
ség és a szülők teherviselő képessége 
is kevés. Az egyesületbe 60-70 gyerek 
jár edzésre, de számuk fokozatosan 

emelkedik. Ettől függet-
lenül ősszel felnőttklubot 
szeretnének indítani, és 
több gyereket neveznének a 
budapesti csapatbajnokság-
okba is. A KSC sakkszak-
osztályán kívül nincs még 
egy hely, ahol ilyen szakmai 
munka folyna, ahol a 45-50 
gyermekkel egyszerre 3-4 
edző foglalkozik. 
Ám a rengeteg munka, 
az önként vállalt szakmai 

Komoly sérülése ellenére is 
mindössze egy hónapot hagyott ki 
buruczki Szilárd, aki a XI. Mátra 
Maratonon tért vissza a verseny-
zők közé. 

A Merida Kőbánya TC 
versenyzője, az előző év 
maratonbajnoka idén 
már biztosan nem tudja 
megvédeni címét – kulcs-
csonttörése után először 
áll most rajthoz –, de a 
versenyen szeretne minél 
jobb formában lenni, ezért 
már egy hete a Mátra 
erdei útjain készül. 
– Mindig nagy örömmel 
térek vissza a Mátrába, ez 
a legjobb montis edző-
terep itthon. Sajnos még 
nem vagyok százszázalé-
kos a korábbi sérülésem 
miatt. Sokat kell edzenem 
a vállizmokra, hogy olyan 
biztonságosan tudjam 
irányítani a bringát, mint 
régen. Már nagyon hiány-
zik a versenyzés, nem volt 
könnyű kibírni négy hetet 
mozgás nélkül – mondta 
a bajnok.

BuruCzki  
iSMét  
nyeregBen 

Londonba indulásuk előtt. A Törekvés 
csarnokában edző vívók annyi érmet 
gyűjtöttek eddig, hogy két vitrin is kevés 
lenne, ha egy helyen szeretnénk meg-
mutatni őket a nagyközönségnek. Hogy 
csak néhányat említsünk: Krajnyák 
Zsuzsa kétszeres világ-, illetve Európa-
bajnok, Pálfi Judit világbajnok, Dani 

mondta határozottan Szekeres 
Pál, s aztán esélyeket is latol-
gatott. Szerinte most Krajnyák 
Zsuzsának van legnagyobb 
esélye győzelemre vagy vala-
melyik dobogós hely meg-
szerzésére. A MOB (Magyar 
Olimpiai Bizottság) elméleti 
elvárása három érem lenne a 
magyar paralimpikonoktól, 
de tudva azt, hogy ők az 
éremesélyeket harmadolják 
az előzetes mérlegeléskor, 
ennél akár fényesebb sikert 
is elkönyvelhetnek – többek 
között a vívók jóvoltából. Más 
kérdés, hogy egy olimpián 
vagy paralimpián már a leg-
jobb nyolc közé jutás mekkora 
dicsőség, mennyi munka van 
mögötte, s milyen kemény 
ellenfeleket kell legyőzni a 
legelső selejtező mérkőzések 
alkalmával is. 

– A vívókat is A és B 
kategóriába sorolják, a sérülés 
mértékétől függően – mondja 

Szekeres Pál. – Nálunk a hi-
ányzó lábmunkát a törzzsel 
kell pótolni, az előre-hátra 
hajlásokkal, a kitérésekkel, 
és itt is a gyorsaság, a figye-
lem, az erő és a technika 
együttese a döntő. 

sakk

Az idei, londoni paralimpiára 33 versenyző 
szerzett kvótát. 2008-ban is ennyien utaztak Pe-
kingbe. A magyar sportolók közül a vívók vívták ki 
legtöbben a részvétel jogát – öten az UTE-ból, és 
hárman a Töriből: Dani Gyöngyi, Juhász Veronika, 
Krajnyák Zsuzsa, Pálfi Judit, Juhász Tamás, Mató 
Gyula, Osváth Richárd és természetesen Szeke-
res Pál.

A Törekvés Sport-
egyesület Vívó- és 
Kerekesszékes 
Vívószakosztályának 
vezetőedzője Beliczay 
Sándor. A kőbányai 
egyesület paralimpiai 
csapattagjai: Mató 
Gyula, Osváth Richárd 
és Szekeres Pál.

Jó ELőJEL 
Egy éve aranyérmet 
nyert a Krajnyák 
Zsuzsanna, Juhász 
Veronika, Dani 
Gyöngyi, Pálfi Judit 
összeállítású ma-
gyar párbajtőrcsapat 
a sheffieldi kerekes 
székes vívó-Európa-
bajnokságon.

dArAzsAk 
kupA 2012

2012. 09. 07., péntek
 16.45   Kőbányai Darazsak – 

Csata DSE
 18.30 SBS Ostrava – BK Levice

2012. 09. 08., szombat
 15.00   Csata DSE – SBS 

Ostrava
 16.45   BK Levice – Kőbányai 

Darazsak

2012. 09. 09., vasárnap 
 9.30   BK Levice – Csata Dse
 11.15   Kőbányai Darazsak –   

SBS Ostrava
13.00 Eredményhirdetés

támogatás csak akkor 
hozza meg a gyümölcsét, 
ha valamennyi anyagi 
támogatás is segíti a 
növekvő költségek finan-
szírozását. 
A KSC sakkszakosztályá-
nak tagjai és vezetőjük, 
Krizsány László nemzet-
közi nagymester támoga-
tókat keres a szakosztály 
munkájához. Ahhoz, hogy 
ne a kis bajnokok megtar-
tása vagy más, módosabb 
egyesülethez engedése 
legyen a fő kérdés, hanem 
a Kőbányának és kőbányai 
gyerekeknek örömet és 
sikert hozó sakkoktatásra 
és versenyekre lehessen 
koncentrálni. 
A KSC sakkozói a nevüket, 

a megjelenés lehetőségét 
kínálják cserébe, s hosszú 
távú kapcsolat reményé-
ben akár névadó szpon-
zori együttműködést is 
vállalnak, vagy tudásukat 
szívesen megmutatják a 
támogató cégek rendez-
vényein. 
A KSC tehetséges 
sakkozópalántái és 
edzőik nevében kérjük a 
Kőbányai Hírek olvasóit, 
a kerületi vállalkozókat, 
támogassák a kultúrá-
nak és a sportnak ezt a 
nemes ügyét. 
A KSC sakkszakosztá-
lyának elérhetőségei: 
Krizsány László +36 70 
522 6777; sakk.jatek@
gmail.com.

Nemzetközi U14 leány-kosárlabdatorna a 
Zrínyi Miklós gimnázium tornacsarnokában, 
2012. szeptember 7–9-ig.

kerékpár
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Tájékoztatjuk tisz-
telt ügyfeleinket, 
hogy az Okmány-
iroda 2012. szep-
tember 24-ével 
új helyre költö-
zik. Címe: 1105 
Budapest, Havas 
Ignác u. 1. 

A költözés miatt 
2012. szeptember 
17-23. között az 
ügyfélfogadás 
szünetel. A kész 
okmányok át-
vételére 2012. szeptember 17-én és 18-án a szokott 
ügyfélfogadási időben, valamint 19-én 13 óráig van 
lehetőség az ügyfélszolgálaton. (Budapest X. Szent 
László tér 2-4.)
2012. szeptember 24-én (hétfőn) 12.30-tól az új he-
lyen várjuk kedves ügyfeleinket.
A tájékozódás megkönnyítése érdekében az új ok-
mányiroda helye a térképvázlaton található.
Türelmüket és megértésüket köszönjük.

dr. Szabó KriSztián 
Jegyző

ProgramajánlóProgramajánló

SZíNHáZ
Szeptember 30., vasárnap 15 óra 
NoSZtALgIA SZíNHáZbérLet
gyUrKovICS tIbor: NAgyvIZIt

  Egy magyar klasszikus két 
részben. A Száguldó Orfe-
um gondozásában az Újpesti 
Színház előadása. Szereplők: 
Harsányi Gábor, Ivancsics Ilona, 
Dózsa László, Nyári István, 
Dóka Andrea, Rusz Milán, Lippai 
László, Agárdi László, Bata Á. 
János. Rendező: Dózsa László 
A komédia ereje abban rejlik, 
hogy emberi esendőségünkön 
túl egész világunkat, annak 
pszichológiailag is jellemezhető 
mozgásait mutatja be. Maga 
a nagyvizit tulajdonképpen 
csak egy aprócska részlete a 
műnek, a darab egésze maga 
egy nagyvizit, diagnózist állítva 
fel emberségről, gyarlóságról, 
egyszerűségről és hősiességről. 
Jegyár: 2000 Ft.  
Helyszín: KŐRÖSI

gyereKreNDeZvéNyeK
Szeptember 8., szombat 11–15 óra
HoL voLt, HoL NeM voLt… 
orSZágoS MeSefeSZtIváL

  Kőrösi Csoma Sándor nyomá-
ban a mesék, mondák útján 
 13.30  A meseíró és illusztráci-
ós pályázatok eredményhirde-
tése (KŐ-CAFÉ GALÉRIA) 
14.00  Az én mesém 5. c. mese-
könyv bemutatója, a megrendelt 
mesekönyvek átvétele. 
Helyszín: KÖSZI és Rottenbiller 
park

Szeptember 30., vasárnap 10–13 óra
KoLoMPoS-táNCHáZ – SZÜretI 
JátSZÓHáZZAL

  10–12.30-ig kézműves-foglalko-
zások az ősz jegyében, játszóház 
ügyességi játékokkal 
11–12 óra: KOLOMPOS-TÁNCHÁZ 
Jegyár: 800 Ft (3 év alatti gyer-
mek belépője ingyenes) 
Helyszín: KÖSZI 

október 7., vasárnap 11 óra
AZ ALMA egyÜtteS gyerMeK-
KoNCertJe 

  a Családi egészségnap és zöld-
turmix-fesztivál keretében. 

10–12 óra Autóbuszos város-
nézés Kőbányán. Ingyenes je-
gyek átvétele 2012. szeptem-
ber 3-tól a Kőrösi információs 
szolgálatnál (Budapest X. 
ker., Szent László tér 7–14.) 
10–14 óra A Conti-kápolna 
megtekintése, idegenvezetés 
(félóránként) 
10–14 óra Szent László-
templom: toronyjárás és 
művészettörténeti előadás 
(félóránként) 
Szeptember 16., vasárnap, az 
esti mise után képes előadás 
Szent Erzsébetről. 
Helyszín: Szent László-temp-
lom. 
Részletes információk:  
www.oroksegnapok.hu,  
www.korosi.org

tANfoLyAMoK

  A Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ-
ban, a Kösziben, Köszi-
tanuszodában és az Újhegyi 
Közösségi Házban szeptem-
ber első hetétől indulnak a 
beiratkozások a meghirdeté-

A koncert után ajándék Shrek 
turmix a gyermekeknek! 
Jegyár: elővételben, kőbányai 
nagycsaládos kártyával  
1000 Ft, a program  
napján 1400 Ft. 
Helyszín: KŐRÖSI 

ZeNe, táNC
Szeptember 9., 23., október 28., 
vasárnap 16.00–20.00
vASárNAPI táNCPArtI

  Játszik: Somogyi Károly 
Jegyár: 600 Ft 
Helyszín: KŐRÖSI 

Szeptember 22., szombat 19 óra
orgoNA- éS troMbItAHANg-
verSeNy

  Helyszín: Szent László-temp-
lom

sek szerint. Részletes infor-
mációk az intézményekben, 
információs szolgálatoknál, 
a www.korosi.org honlapon, 
valamint az augusztusi Kő-
bányai Hírekben elhelyezett 
szórólapon. 

Szeptember 15. 10.00–16.00
  Kedvezményes beiratkozás! 
10% kedvezmény az alábbi 
tanfolyamokra: Gyakorlatias 
jóga Vanillyával (csak 10 al-
kalmas bérletre vonatkozik), 
szabás-varrás, grafológia. 
Helyszín: KŐRÖSI 

október 3., szerda 16.45
ÜgyeS KeZeK

  részképességek fejleszté-
se játékosan kisiskolások 
részére.  
A finommotorika fejlesz-
tésében, figyelemzavar, 
diszkalkulia, diszlexia, 
diszgráfiai problémák leküz-
désében nyújt segítséget a 
gyerekeknek az iskolai kudar-
cok elkerüléséhez. Szerdán 
16.45–17.45-ig.

PROGRAM HELYSZÍNEINK: 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KŐRÖSI (Budapest, X. ker. Szent László tér 7-14.) Telefon: 260-9959.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KÖSZI, KŐ-CAFÉ (Budapest, X. ker. Előd u. 1.) Telefon: 260-5041.
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény – Látványtár (Budapest, X. ker. Halom u. 37/B.) Telefon: 261-5569.

Újhegyi Közösségi Ház (Budapest, X. ker. Újhegy sétány u. 16.) 
web: www.korosi.org, e-mail: korosi@korosi.org

KőröSi CSoma Sándor Kőbányai KulturáliS Központ
szePteMBer–oktÓBerI ProGraMok 

KőröSi CSoma Sándor Kőbányai KulturáliS Központ
szePteMBer–oktÓBerI ProGraMok 

KIáLLítáSoK, gALérIáK
Szeptember 5., szerda 18 óra
vároSI (KArIKA)tÚrA

  Dluhopolszky László, Fábry 
János, Gaál Tamás (T-Boy), 
Teszák Sándor, Török Tivadar 
karikaturisták kiállítás-meg-
nyitója. Városi életképek, 
emberek egymáshoz való 
viszonyáról, problémáiról és 
örömeiről készült karikatúrák. 
Megtekinthető 2012.09.25-ig. 
Helyszín: KŐRÖSI – Kör Galéria 

Szeptember 8.–október 4.
A vI. MeSefeSZtIváL ILLUSZtrá-
CIÓS PáLyáZAtáNAK KIáLLítáSA

  Megnyitó és az illusztrációs 
pályázat eredményhirdetése 
13.30-kor. 
Helyszín: KÖSZI – Kő-Café Galéria

Részvételi díj: 3800 Ft/hó vagy 
1200 Ft/alkalom. 
Kezdés: október 3.  
Helyszín: KÖSZI 

egéSZSégMegőrZéS
október 7., vasárnap 10.00–18.00
CSALáDI egéSZSégNAP éS 
ZÖLDtUrMIX-feSZtIváL

  tudományos ismeretterjesztő, 
egészségvédelmi előadások.

  szűrővizsgálatok
  tanácsadások
  tornabemutatók (gerinctor-
na, pilates, erőnléti torna 
férfiaknak) 
ZÖLDTURMIX-FESZTIVÁL 
 – a Nyersétel Akadémia szer-
vezésében. 
Minden belépő kap egy pohár 
zöld turmixot! 
A színpadon előadások, étel-
készítő bemutatók, kóstolók. 
Egészséges táplálkozással 
kapcsolatos készítmények, 
ételek.  
Ezek elkészítéséhez 
szükséges alapanyagok, 
biozöldségek, csírák, búzafű, 

Szeptember 28., péntek 18 óra
„gyár áLLott, MoSt KőHALoM” 
– MegNyItÓ

  Meghívásos képzőművészeti 
kiállítás a Pataky Galériában 
2012. szeptember 28-tól októ-
ber 19-ig. 
2012-ben a Pataky Galériában a 
város gondolatát boncolgatjuk. 
Mi is az a dolog, amelyet mi 
városnak, városrésznek, kerü-
letnek, végső soron és tágabb 
értelemben otthonunknak, 
egyfajta társadalmi szövetnek 
nevezünk. Hol és hogyan talál-
ható fogás ezen azok számára, 
akik professzionálisan vagy bel-
ső indíttatásra dolgoznak azon, 
hogy ez az otthon lakhatóbb 
legyen. Szemlélet és módszer 
tehát, amelynek feltárásán 
keresztül az élet – talán sokak 
számára – lehet jobb. Ennek a 
folyamatnak pilléreként újabb 
anyag kerül a kiállítótérbe 
Aknay János, Arnóti András, 
Győrffy Sándor, Kecskés 
András, Kéri Mihály, Lonovics 
László, Orosz István, Romvári 
János, Sz. Varga Ágnes Kabó, 
Zsemlye Ildikó képzőművészek 
legújabb munkáiból. 
Helyszín: KŐRÖSI – Pataky 
Galéria

október 1–7.
KIáLLítáS AZ IDőSeK vILágNAPJA 
ALKALMábÓL

  Helyszín: KŐRÖSI – Kör Galéria 

HeLytÖrtéNet

SZePteMber 15–16.
A KULtUráLIS ÖrÖKSég NAPJAI – 
ÖrÖKÖLt ÜZeNet

  A Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény és Látványtár ezen 
a hétvégén rendkívüli nyitva 
tartással várja látogatóit. A 
RÉGIRŐL VALAMI ÚJAT szeret-
nénk elmondani. 
Helyszín: KŐBÁNYAI HELY-
TÖRTÉNETI LÁTVÁNYTÁR

Szeptember 15., szombat 9–17 óra
PINCeLátogAtáS IDegeNveZe-
téSSeL (féLÓráNKéNt)

  Előzetes regisztráció 2012. 
szeptember 3-tól: www.
kovagyon.hu. 

gyógytermékek, gyógyteák. 
Friss és egészséges ételek, 
italok, cukormentes, mégis 
finom édességek várnak! 
Természetes szépségápolás, 
kozmetikumok, gyógyhatású 
készítmények.  
Nyers ételes könyvek, könyv-
vásár. Véradás, frissítő váll- 
és nyakmasszázs szakképzett 
gyógymasszőrrel, kedvez-
ményesen, térítés ellenében. 
Játszóház és játékvásár.  
Információ: Lénárt Gitta,  
gitta@nyersetelakademia.hu. 
Részletes információk: 
www.nyersetelakademia.hu, 
www.korosi.org. 
Belépődíj: 200 Ft   
INGYENES: véradóknak, 
gyermekeknek és az Al-
ma-koncertre jegyet váltott 
vendégeinknek. 
Asztalfoglalás:  
Szigeti Móni,  
Tel.: 260-9959,  
e-mail:  
szigeti.monika@korosi.org. 
Helyszín: KŐRÖSI 

felhívás

tisztelt ügyfeleink!

1105 Budapest, 
Havas Ignác u. 1. 
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ki a legjobb?

az év  
pedAgógusA
Szavazzanak, szavazzatok az idei év 
pedagógusára! 

A M-Érték Kulturális Egyesület 
a tanítványoknak is lehetőséget 
ad, hogy a „hivatalos” AZ ÉV 
PEDAGÓGUSA kitüntető címet 
adományozzák a legjobb, leg-
kedveltebb pedagógusoknak. 
Az egyesület felhívása szerint 
régi és új kőbányai diákok is 
szavazhatnak a legjobb tanárok-
ra – rövid indoklással – a http://
www.m-ertek.net/-en. 
A meghirdetők október 1-ig fo-
gadnak el szavazatokat, a díját-
adásra – illő körülmények között 
– még októberben sor kerül.

győrffy László nem-
rég Kőbányáért díjat 
kapott. írhattam vol-
na, hogy a kőbányai 
önkormányzattól, de 
azt is, hogy a kőbá-
nyaiaktól. régóta 
dolgozik itt, két évti-
zede a helyi kultúra 
egyik vezére. Az elis-
merés miatt nagyon 
boldog. és persze ál-
lítja, közösen csinál-
ták, nem az ő 
érdeme…

elismerés kiállítás

„Amikor valakiből vezető lesz, sokan 
úgy érzik, ez valaminek a vége… 
Szerintem ez valami nagyszerűnek a 
kezdete. Nem szabad, hogy a fele-
lősség, meg a bukás veszélye agyon-
nyomja az embert, hiszen ott van 
előtte a lehetőség, hogy új dolgokat 
próbáljon ki, megvalósíthasson jó 
ötleteket, és vezetőként sokkal többet 
lehet adni az embereknek, a munka-
társaimnak.”

Győrffy László mondatai ezek. 
Mesél az életéről; most éppen arra a 
korra gondolt vissza, mikor a Köszi 
vezetője lett itt Kőbányán… Ahogy 

Győrffy László néhány napja, a kőbányai 
rendvédelmi napon. Hétvége vagy ünnep:  
ő ott van, ahol a rendezvény

szerveződéseknek, 
amiket ő hozott 
létre. Sajnálom, hogy 
nem ismertem koráb-
ban… 

Persze Győrffy 
Lászlóval könnyű 
átlépni az ismeret-
lenség-ismertség 
határát: nyitott 
ember. Amennyire 
lehet. Van vélemé-
nye, amennyi kell. És 
ezek most nem a ki-
mértség rideg szavai, 
hanem az okosságot 
dicsérik. A tudást, a 
vezetői rátermettsé-
get. Nem véletlenül 
hisz abban ő is, hogy 
vezetőnek nem lehet 
születni, azt tanulni 
kell, gyakorolni, 
újra tanulni, megint 
gyakorolni. És idő 
kell, hogy a vezető 
észrevegye, ki miben 
jó, mennyire önálló, 
vagy mennyire jó 
végrehajtó. Győrffy 
László utálja a kézi 
vezérlést, és szereti 

A helyi 
érték

„élEtünk az étElünk”
böjt, méregtelenítés, 
energizálás, bioélelmiszerek, 
egészséges táplálkozás, 
búzafű, csíra, jóga – főleg 
ezeket a kifejezéseket 
hallhatta bárki, aki augusztus 
utolsó hétvégéjén a Kőrösibe 
tévedt, avagy érkezett.

Az ország egyik 
legjelentősebb vege-
táriánus fesztiválját 
a reformtáplálkozást 

most már ugyancsak 
előnyben részesítő 
Kovács Róbert nyitotta 
meg. A polgármester 
szerint persze a táp-
lálkozás mellé nem árt 
mindennapossá tenni a 
sportolást sem, de örül 
annak, hogy a zöld-
ségek és gyümölcsök 
fogyasztását preferálók 
fesztiválja már harma-
dik alkalommal csábítja 

A Hungexpo vezetőitől meg-
tudtuk, hogy különösen nagy 
érdeklődés kísérte a 19. Fegy-
ver, Horgászat, Vadászat Nem-
zetközi Kiállítást. A FeHoVára 
idén 42 ezren jöttek el. 
A tavaszi, utazással 
és szabadidő-eltöl-
téssel kapcsolatos 
kiállításcsokor újabb 
ötvenezer látogatót 
csábított Kőbányára. 
Az OtthonDesignnal 
és az Urbikonnal ki-
egészített Construma 
népszerűségét jelzi, hogy a 
legfrissebb adatok szerint 
ugyan folyamatosan csökken az 
építőipar produktuma, ennek 
ellenére már most 3000 négy-
zetméternyi területet kötöttek le 
a jövő évi szakkiállításra. 
A Hungexpótól kapott infor-
mációk szerint az első félév 
16 kiállításán mintegy kétezer 
kiállító és 220 ezer érdeklődő 
vett részt. 
A vásárközpontban – rajtuk 
kívül – rengeteg híres labdarú-
gó, illetve futballszakvezető is 
megfordult, hiszen itt rendezték 
a futball-világszövetség (FIFA) 
éves közgyűlését. A fontos 
sportdiplomáciai esemény a 
jelentősen átalakított, csino-
sított G pavilonban zajlott. (A 
Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
ség 62. alkalommal összehívott 

SikERES félévEt záRt a hungExpo

hallgatom a gondolatait a nem feltétle-
nül anyagi érdekek mentén szerveződő 
embercsoportokról – hivatalos néven 
civil társadalomról –, azt gondolom, 
szívesen lettem volna tagja azoknak a 

egészséges találkozó

felújítás

ÚtrAVAló
Augusztus 22-én kezdte meg a BKK a 
Jászberényi út egy három kilométeres 
szakaszának felújítását a Maglódi út és 
Tündérfürt utcai felüljáró között, illetve 
azt követően a XVII. kerületi kisebb 
részt is helyreállítják. A tervek szerint 
november végére átadandó útpálya 
szerkezeti megerősítést is kap, új 
járdákat és szegélyeket, illetve szükség 
esetén új buszmegállókat is építenek 
az említett szakaszon. Szeptember 
10-ig a Gitár utca és Téglavető utca, az 
utána következő két héten át Tég-
lavető utca és Tárna utca, majd egy 
hónapig a Tárna utca és Kozma utca, 
végül október végétől a Tündérfürt 
utca és az 526. sor közötti szakaszokon 
számíthatnak korlátozásra.

A gazdasági tempóvesztés ellenére a Hungexpo idén is jelentős sikereket könyvelhet el. Az első 
félévben 16 különböző témájú kiállítást, vásárt szerveztek a kőbányai vásárvárosban, s már az 
indulás is jó volt, hiszen a mezőgazdasági kiállítás a tavalyihoz képest megduplázta a területét, 
és 25 ezer látogató jött el a rendezvényre. 

közgyűlésén 209 ország 1200 
küldöttje vett részt. 1909 és 1930 
után most harmadik alkalommal 
kerülhetett sor ilyen eseményre 
Budapesten.) 

A vásárszervezők tájékoztatása 
szerint a második félév – ha lehet 
– még izgalmasabb lesz, mint az 
első. Október 3-tól 7-ig kerül sor 
a 114. BNV-re, illetve a 2. Kölyök-
parádéra és az első Game4All 
kiállításra. A Budapesti Nem-
zetközi Vásárt idén a legújabb 
divat, a retró jegyében szervezik, 
mindezt a Facebook közösségi 
oldalon egy retró filmtoborzón is 
nyomon követhetik. (Aki csatla-
kozni akar a stábhoz, jelentkezhet 
a www.facebook.com/BNVfans 
oldalon.) A BNV retró sörkocs-
mával és kevésbé retró Tóth 
Verával, Király L. Norbival, Tóth 
Gabival, Vastag Csabával és az 
Abrakazabra együttessel várja a 
látogatókat. A BNV-vel párhuza-
mosan futó Game4All számítógé-
pes játékshow-ra a legrangosabb 
világcégek is jelentkeztek már. 

az egészségesebb élet 
irányába a kőbányai-
akat. Az Egészségvár 
Alapítvány ugyan már 
16. alkalommal ren-
dezett vegetáriánus 
fesztivált, ám három éve 
a kőbányai művelődési 
központ ad otthont a 
rendezvénynek. 

„Amikor tanárnak tanultam, azt 
tanácsolták a barátaim, maradjak 
a pályán, mert alig van férfi tanár, 
és engem az Isten sem ment meg 
attól, hogy igazgató legyek. Igazuk 
lett, de akkor még nem gondol-
tam, hogy a közművelődésben jön 
össze, és a Köszit vezetem majd.” 

az ötletelést, a csapat-
munkát. És mostaná-
ban – végzettségéből 
fakadóan – a jó peda-
gógus is kezd előjönni 
belőle. Noha a Kőrösi 
igazgatóhelyettese, 
most éppen felnőttok-
tatást tanul. Szerinte 
még ezen a területen 
is van mit tennie…

„Néha visz-
szagondolok 
az elmúlt két 
évtizedre, és 
nagyon sok kel-
lemes emlék jut 
eszembe. Óriási 
dolog volt, hogy a 
hajdani Patakyval 
versenyezhet-
tünk, merthogy 
versenyeztünk. 
És ennek a 
közönség látta 
hasznát. Lét-
rejött például a 
Kő-Café, aminek 
Révész Máriusz 
volt a másik 
motorja…” 

„A szüleim tanult, okos emberek vol-
tak, és azt akarták, hogy én is szerez-
zek diplomát, műveltséget. A többi meg 
majd jön magától. Örülök neki, hogy 
édesapám megtanított gondolkodni, 
hogy nem kell mindenkinek mindent 
elhinni. Fontos a gyorsaság, de a tisz-
tánlátás még fontosabb.”

A kőbányaiak a BNV-t is 500 forintos, 
rendkívül kedvezményes árú belépő-
vel látogathatják október 3-tól 5-ig 
(szerdától péntekig) 10 és18 óra között, 
október 6-án 10-től 21 óráig, október 
7-én, vasárnap pedig 10-től 18 óráig.



Eladó ingatlan

www.victofon.hu
a             -on is

Most teljesáras 
tartozékaink árát egy 
nullával csökkentjük!*

Az Akció időtArtAmA: 2012. szept. 01 - nov. 15.

Bajcsy-ZsilinsZky kórháZ, 
audiológia
1106 bp., mAglódi út 89-91. iv. em.

06-1/432-7656

* A részletekről érdeklődjön audiológusánál!

Szeptember 1. Madagaszkár 3.  
 (szín. mb. am. animáció) (6)

Szeptember 8. Exférj újratöltve 
 (szín. mb. am. vígjáték) (12)

Szeptember 15. Sherlock Holmes 2. – Árnyjáték  
  (szín., mb. am. akciófilm) (16)

Szeptember 22. Őrült, dilis, szerelem 
 (szín., mb. am. vígjáték) (12)

Szeptember 29. Nagyfiúk 
 (szín., mb. am. vígjáték) (12)

Jegyeket 800 Ft/fő áron a hét minden napján a Fővárosi Autópiacon lehet vásárolni. Kapunyitás: 
20.30, vetítés kezdete: 21.00. 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. 

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

Szeptemberi moziműsora*

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

* A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A Magyar Rajzfilm Stúdió az alábbi képzéseket ajánlja:

TAnuljon SzAkMáT AniMációS STúdióbAn!

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ OKJ-S KÉPZÉS INduL ŐSSZEL

Képzési idő: 15 hónap

Képes forgatókönyv készítés! Figuratervezés, mozdulattervezés, 
beállítási rajzkészítés, fázisrajzolás, kulcsrajzolás! Rajzfilmtech-
nikai 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  

ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ OKJ-S KÉPZÉS INduL NOvEMBERBEN

A Magyar Rajzfilm Kft. 10 hónapos szakmai képzésén megtanul-
hatja 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.: 06-1/250-1355,  
e-mail: clarus-tax@t-online.hu

RAJZFILMKÉSZÍTŐ SZAKKÖR  
GYEREKEKNEK

Szeretettel várja a rajzolni szerető 
gyerekeket a Magyar Rajzfilm Kft. 
alkotóműhelye!

A gyermekek elkészíthetik rajzfilmjü-
ket, melyet CD-én hazavihetnek!

Októberben indul! További infor-
máció a http://www.magyar-

rajzfilm.hu/gyermekoktatas.
html oldalon! 

Tel.: 06-1/250-1355. 

köszi tAnuszodA 
Óvodásoknak és általános iskolásoknak hetente egy, vagy két al-
kalom. Részvételi költség: 3000 Ft / 4 alkalom, 5600 Ft / 8 alkalom. 
A csecsemőúszás szeptember 1-től indul. Részletes felvilágosítás a 
tanuszodában, a 261-5691-es telefonon.  

KEDVEZŐ HITELLEHETŐSÉG 
AZONNAL!
NEMESFÉM ÉKSZEREKRE, NEMESFÉM
TÁRGYAKRA KEDVEZŐ KONDÍCIÓKKAL.

Emelt hitelösszegek akár

9600 Ft/g**

Nálunk 1000 Ft hitel
1 Ft-ba kerül naponta!*

mindössze

GYORSHITEL 
AZ OREXTŐL!

*Az akció a Budapest X., Sibrik Miklós út 30. alatti ü zletü nkben 2012. augusztus 15–november 30. között felvett zálogtételekre
érvényes, a 90. napon történő kiváltásnál! Az 1 Ft-os érme bevonása miatt egyebekben a kerekítés szabályai érvényesek.

**24 k-os aranyérmékre, egyébként fi nomságtól függő napi árfolyamon.

Budapest X., 
Sibrik Miklós út 30.
(Family Center Kőbánya)
Telefon: 882-7495

Nyitva: hétfő–szombat 10–20, vasárnap 10-18 óráig

SZoLgáLtAtáS
Rácskészítés ajtóra, ablakra, er-
kélyre. Előtető lakótelepi erkélyre 
is. Egyéb lakatos munkák. Tel.: 284-
2540, 06 70 209-4230.

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
Mobil-, fix szúnyogháló, napellenző, sza- 
lagfüggöny, reluxa, ÚJDONSÁGOK! Ke-
rületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS, 
tisztán, precízen – főleg MOST OLCSÓN! 
Tel.: (06-30) 4011-029. 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, 
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES 
TAKARÍTÁSSAL. PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJA- 
VÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZE-
RELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERE-
LÉST, KŐMŰVES ÉS ASZTALOS MUN-
KÁT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL 
AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505, (06-
30) 2513-800.

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

apróhirdetés

Kiadó raktár! Sibrik Miklós út 82-84 
sz. alatti 36 m2-es száraz szuterén he-
lyiség azonnal kiadó! Érdeklődni lehet: 
(06-20) 4877-952, (06-1) 2620-768.
AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-műanyag 
nyílászárók szerelése, passzítása, 
bukó-nyíló átalakítás, szigetelés, zár-
csere, forgó ablak szerelése. DÍJTALAN 
FELMÉRÉS! Kiss Ernő asztalos Tel: (06-
30) 4474-853
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! 
VILLAMOSMÉRNÖKI VÉGZETTSÉGGEL, 
GARANCIÁVAL! ORION, VIDEOTON, 
ITT-NOKIA, GRUNDIG, SAMSUNG, 
NORDMENDE, PANASONIC, WESTEL, 
SCHNEIDER, DUAL. TEL.: (06-20) 5317-
638. 
Lakásfelújítás, új házak építése (akár 
kisebb javítások), ingyenes felmérés és 
árajánlat készítése! Kőműves- , ács-, te-
tőfedő- munkák, bádogozás, gipszkarto-
nozás, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, 
laminált parkettázás, fakivágás, bozót-
irtás. FÉMBŐL, FÁBÓL BÁRMIT LEGYÁR-
TUNK: elő-tető, kerítés, gépkocsibeálló, 
fedett terasz. Tel: (06-30) 9924-514 

Számítógépek javítása, helyszínen is, 
hétvégén is. Hardver-, szoftvermun-
kák garanciával. Demeter Attila Tel.: 
256-8680, (06-30) 9704-870 
Tanári diplomával rendelkező régiség-
kereskedők vesznek kőbányai üzletük-
be régi bútorokat, festményeket, por-
celánt, 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. 
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül, víz, gáz, központi-fűtés szere-
lés. Csőtörések, ázások, elhárítása, 
mosdók, WC tartályok cseréje. Tel.: 
402-4330, (06-20) 4915-089 
Vállaljuk elhanyagolt kertek, udvarok, 
telkek kitakarítását, konténer rakodását 
és mindennemű kézi földmunkát. (06-
70) 607-1520.

INgAtLAN
Wekerlei ingatlan, négy lakásos tár-
sasházban. Első lakás, tulajdonostól. 
377-2896.

Családiház eladó Bp. XVI. Körvasút-
sor 25-ben. Épült 1933-ban, 50 nm, 
telek 138 nöl, 3 autóra van garázs. 
Ár: 8 MFt. Tel:06-309-412-298

oKtAtáS
Logopédus kispesten 377-2896.

régISég
Korrekt kispesti kereskedő vagyok, 
mindennemű antik bútort, órát, 
festményt, csillárt, egyéb antik tár-
gyat, régi szőnyeget, teljes hagya-
tékot veszek. Ingyen lomtalanítok. 
Egy órán belül a helyszínen vagyok. 
Telefon: (06-1) 951-9824.
Diplomata lakás berendezéséhez 
Batthyány, Perlrott, Gulácsy, Aba-
Novák festményt vásárolnánk. Tel.: 
30/949-2900.
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! Aranyat, 
ezüstöt, briliáns ékszereket, festmé-
nyeket, órákat. Arany: 6800-10 000 Ft. 
Ezüst: 150-300 Ft. VII.Wesselényi u. 19. 
Tel.: 317-9938. XIII. Hollán E. u. 4. Tel.: 
350-4308. III. Margit krt. 51-53. Tel.: 
316-3651. TEKINTSE MEG AZ INTERNE-
TEN A LOVIS GALÉRIÁT!

IMPrESSzuM  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. 

vízhez szoktatás (2-3 •	
éves kor között)
úszásoktatás (3 éves •	
kortól 100 éves korig)
stílus javítás•	
rendszeres edzés •	
biztosítása amatőr 
szinten is
más vizes sportágak-•	
ra előkészítés (vízilab
da,szinkronúszás,ött
usa, stb)
versenyeztetés•	
óvodai és iskolai cso-•	
portok oktatása

verseny rendezés•	
nyári úszótábor•	
felnőtt oktatás•	
különböző családi •	
programok

Oktatóink gyermek 
centrikus szemlélettel 
és több éves szakmai 
gyakorlattal rendel-
keznek. Nálunk az 
egész család sporto-
lási igénye kielégíthető 
egy helyen egy időben!
Részletek honlapun-
kon: www.stilusse.hu
szeretettel várunk 
mindenkit az Újhegyi 
Uszodában a foglal-
kozásokra edzésekre, 
valamint a június 25.-
én induló nyári úszótá-
borunkba

A StíLUS Kőbányai Úszóiskola és Sport egyesület immár 14 
éve várja szeretettel  az alábbi szolgáltatásaival a kőbányai 
családokat:

Major Judit elnök  
(tel:+ 36 30 999 5120,  

e-mail:majorjudit@hotmail.hu)



A helyes megfejtéseket a 1195 Budapest, Batthyány 
u. 5., vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre várjuk 
szeptember 20-ig. Augusztusi számunk szerencsés 
nyertesei salsa bérletet nyertek: Steiner Mónika, 

Elsik Rózsa, Gregus József,  Polcza Zsuzsanna,  Bakó 
Zsuzsa. A nyerteseket telefonon, emailben értesítjük. 
A nyeremények átvehetők a szerkesztőségben, előre 
egyeztetett időpontban: 06 20 367-7759. Gratulálunk!

Rejtvény

Budapest VIII., Futó utca 
a Corvin mozi mögött

Budapest X., Gyömrôi út 99.

ÚJHEGY
BEVÁSÁRLÓUDVAR

Akció! 2012. szeptember 6–16.
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Carte d'Or jégkrém
többféle íz, 1000 ml

Balaton szelet
ét, tej, mogyorós
rumos, 30 g

Balaton szelet
étbevonóval
45 g

Kozel
dobozos sör

0,5 l, 338 Ft/l

169
Ft/db 

Löwenbräu
dobozos sör
0,5 l, 338 Ft/l

Coca-Cola, Light,
Zero, Cherry Coke,
Kinley gyömbér, 
Kinley tonik, Sprite
PET, 2 l, 164,50 Ft/l

Trappista sajt

Szentkirályi
ásványvíz 
szénsavas, enyhe,
szénsavmentes
PET, 1,5 l, 66 Ft/l

Gála sonka, sült, 
csemege, sült karaj

90 g, szvg., 3655,55 Ft/kg
Paloma kávé
ôrölt kávé
vakuumos,
250 g, 
1796 Ft/kg

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!
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SoNoCeNtrUM bUDAPeSt, ÜLLőI Út 134.  Bejelentkezés: 1/421-82-98  
Pöttyös utcai metrómegállótól 100 m-re  Parkolás a Szárnyas utca felől

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. 

Felmelegedés hatására fokozódik az izzadás, ve-
rejtékezés, 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 beáramla-
ni. A szív munkája megnő, több energiát használ 
el a vérkeringés fenntartására, emelkedik a pul-
zusszám. Összességében tehát a melegben nem 
csökken, hanem nő a szívinfarktus, stroke (agyi 
keringési zavar) és egyéb vérkeringési rendellenes-
ségek veszélye (pl. trombózis).
A mikrokeringés zavarai egyre fiatalabb korban 
akadályozzák a testi-lelki egészség fenn maradását. 
Sokszor már 40 éves korban enyhébb panaszo-

„Kezem, lábam már nem hideg, délelőttön-
kénti 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) 

kat, fülzúgást, memóriazavart, gyors látásromlást, 
merevedési zavart okoz, vagy alattomosan, tünet-
mentesen 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 felisme-
résével és kezelésével az életkilátások jelentősen javít-
hatók, 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 mellékhatás-
mentes világújdonsággal 
szolgál a X. kerületi 
Sonocentrum, amely 

lehetővé teszi mindazok állapotának javítását, akik 
az eddigi kezelési módokkal nem tudnak megfe-
lelő javulást elérni, akiknél nem alkalmazhatóak a 
sebészeti eljárások, vagy nem vállalják azt. A kezelések 
hatására a szívbetegek terhelhetősége megnő, anginás 
panaszaik megszűnnek, járástávolságuk kilométerekre 

hosszabbodik, a fekélyek, nem gyógyuló sebek el-
tűnnek, begyógyulnak. A kezelések a mikrokeringés-
zavarban 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 fájdalom-
mentesen kezelhető problémáira. Amennyi-
ben az érszűkület bármely jele fennáll, jelentkez-
zen nálunk gyors és fájdalommetes vizsgálatra, 
kezelésre!  (x)

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

 Az érszűkület  
kialakulása: zavartalan 
véráramlás gplakkok 
lerakódásagelzáródás

hiVAtAli  
árAmszünet 

A biztonságosabb energia-
ellátás érdekében az Elmű 
karbantartási, üzemzavar-
megelőzési munkákat végez 
szeptember 7-én, ezért a pol-
gármesteri hivatal főépület-
ében (X., Szent László tér 29.) 
szeptember első péntekén az 
ügyfélfogadás áramszünet 
miatt szünetel. 

keresünk

06-30-921-2418

örsi magánorvosi
rendelőnkbe.

SzakorvoSokat,
egészségügyi
vállalkozásokat

Tényleg helyettesíthető a sport és a 
diéta az infraszaunával?

Sajnos enyhén túlzó az állítás, 
hogy többszáz kalóriát égetsz az 

infraszaunázás során, azonban ha 
odafigyelsz az étkezési szokásaidra, 
akkor egy infraszauna kúra segítsé-
gével (3 hét) 1-2 kg-tól könnyebben 
megszabadulhatsz. Tehát önmagában 
nem fogyaszt az infraszauna, a fogyás 
segítésére alkalmas.

Ne felejtsük el, az infraszauna nem 
egy újabb fogyókúrás „csodaszer”. 
Legfőbb előnye hogy erősíti az immun-
rendszert, így a betegségek megelő-
zése végett érdemes rendszeresen 
használnod. Az izzadás segítségével 
méregtelenít és stresszoldó, relaxáló 
hatása is van. Emellett persze fontos, 
hogy lassítja a ráncok kialakulását, 
mivel az oxigénben dús vér segít a bőr 
regenerációjában. 
Szaunázz tehát rendszeresen és 
máris sokat tettél a fittségért és az 
egészséért!

ezek a kérdések mindenkiben felmerült már, aki hallott az infraszaunáról! Az izzadás folyamatát akaratlanul is 
összekapcsoljuk a zsír elégetésével. Sőt, az infraszaunáról olyan hírek is terjednek, hogy fél óra alatt annyi 
energiát égethetünk el vele, mintha több kilométert is lefutottunk volna.

Tényleg fogyhatok az infraszaunától?

Príma Wellness 
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