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– higgyünk magunkban, egymásban, kőbányában!

rövid hírek

A jó szó és a jó szomszédság

Két műszakos
okmányiroda

A

z év elejétől folyamatosan
vezeti be a két műszakos
ügyfélfogadási rendszert a fővárosi kormányhivatal, így a
kőbányai okmányirodában is
március végéig lehetőséget biztosítanak a lakóknak, hogy este
8 óráig intézhessék hivatalos
ügyeiket, valamint az okmányirodai tevékenységgel kapcsolatos pénzbefizetést ugyancsak
helyben lehet majd intézni.

Tisztelt Kőbányai Polgárok! Kedves Olvasók!

S

zeretettel és tisztelettel köszöntöm
Önöket az új esztendő kezdetén,
bízva abban, hogy az év végi ünnepi időszak valamennyiük számára
békésen telt. Bevallom, a sok-sok teendőm
mellett idén is alig jutott idő az ünnepi
készülődésre, és úgy tűnt, hogy szinte elrepültek a decemberi napok. De az ünnep
maga a csoda. Hiszen a karácsonyi gyertyagyújtás meghitt percei, az óév utolsó

„Minden ember
a maga sorsának
a kovácsa”
napjának és az új esztendő beköszöntének
különleges, várakozással teli pillanatai képesek arra, hogy teljesen kikapcsolják a
feszített életritmusból és megoldásra váró
feladatok sokaságából adódó feszültséget.
A feltöltődés, tervezés időszaka is ez,
amikor felkészülünk, erőt és hitet gyűjtünk az előttünk álló új év ránk váró
kihívásainak teljesítéséhez. Amikor
szilveszter éjjelén éjfélt ütött az óra, és a
köztársasági elnöki köszöntőt hallgattuk, úgy éreztem, az elhangzottaknál
szebbet, jobbat, többet nem lehet kívánni. Hiszen „jót kívánni egymásnak

reform

többet jelent, mint legszebb reményeinknek hangot adni”.
Kedves Kőbányaiak! Még ha nem is
könnyű ma, még ha hatalmas reformok,
szervezetátalakítások zajlanak is, ragadjuk
meg az új esztendő adta lehetőségeket, és
bízzunk. És soha ne feledjük a köztársasági elnöki beszédben említett bölcsességet,
hogy „minden ember a maga sorsának kovácsa, de az talán még ennél is fontosabb
igazság, hogy mi, magyarok egymás sorsának is kovácsai vagyunk. Olyan országot, olyan hazát kell alkotnunk, amelynek
fundamentuma az egymásnak megadott
tisztelet, a jó szó és a jószomszédság, a jövőnkért viselt felelősség és egymás teljesítményének megbecsülése.” Higgyünk magunkban, egymásban, otthonunkban, és
tegyünk közösen azért, hogy kerületünk,
Kőbánya még szebb, még élhetőbb, helyi
közösségünk még erősebb, még összetartóbb legyen.
Ezen gondolatok szellemében kívánok
jó egészséget, szeretetteljes, boldog és
sikeres új esztendőt Valamennyiüknek,
Mindannyiunknak! Magunkért, egymásért és otthonunkért, Kőbányáért!
Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

– egyablakos módszer több ablakban?

Átmenet támogatással
A hivatali ügyek intézése nem bonyolódik, sőt… A kormányhivatalok azt ígérik,
gyorsabb lesz minden – az átmeneti idő után.

„A

mi jogszabályaink változtak a
legkevésbé, ám ennek ellenére
az év végi két ünnep között is a ránk
vonatkozó szabályokat olvastam,
hogy az új munkarendben minden
flottul menjen” – mondta Némethné
Lehoczki Klára. Az önkormányzattól
a kormányhivatalhoz került kerületi gyámhivatal vezetője szerint az ő
munkájukban több olyan részterület
is van, amelyet nem lehet elképzelni az
úgynevezett egyablakos megoldással,
mert itt sokkal személyesebb információkról és ügyintézésről van szó.
„A részletek nyilván gyorsan kialakulnak; most a legfontosabb dolognak

tartom, hogy mindenkit megfelelően
tájékoztassunk, mikor hova kell fordulnia, ha ügyet akar intézni. Szerencsére a
polgármesteri hivataltól sok segítséget
kaptunk, így a technika nagy része rendelkezésünkre áll, a többit pedig március végéig megkapjuk – ez a terv.”
A gyámhivatal vezetője elmondta,
hogy a munkatársai körében nem érez
bizonytalanságot, miután tőlük mindenki „átköltözött” az új helyre, s mindenkinek ugyanaz a dolga, mint korábban, így ők simán vették az akadályt. Az
új, egységes nyomtatványokhoz pedig
folyamatosan kapják az információkat
és az oktatást.

Az önkormányzat segíti az átmenetet

reform

– sokan félnek az újdonságoktól

Új év, új oktatás,
régi iskolák

Az élet
védelmére

2013 január elsejétől átalakul a honi oktatási struktúra: az állam, mint fenntartó, az önkormányzat, mint működtető szerepel a rendszerben. Sok hír és annál
is több rémhír kapott szárnyra. Kíváncsiak voltunk a tényekre, ezért a legilletékesebbeket kerestük meg.

„Sz

ületésemtől, vagyis negyvenkét éve élek Kőbányán,
és 17 esztendőt az itteni oktatásban dolgoztam, 8 évig a Szervátiusz
Általános Iskola igazgatóhelyettese voltam. A kerületi oktatást, az intézményeket
és a pedagógusok nagy részét ismerősként
üdvözölhettem munkába állásomkor.
Mindezt azért mondom el az elején, hogy
eloszlassam a kételyeket, miszerint olyan
személyt bíztak volna meg az átalakítás
levezénylésével, aki nem ismeri az itteni
eredményeket” – ezzel kezdte a beszélgetést Németh László. Kőbánya tankerületi
igazgatója elmondta, hogy ő is nagyon
büszke az itt kialakult nívós, és gyakran
speciális ismereteket, tapasztalatot hordozó pedagógiai munkára, s nem véletlen,
hogy az intézmények vezetőivel, kollégáival, illetve az önkormányzattal is folyamatosan egyeztet a kinevezése óta.
„A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét nem a köztudatban elterjedt negatív jelentéstartalmat hordozó államosításként, hanem hatékony, szakszerű,
korszerű, a társadalmi igényeket kielégítő,
esélyegyenlőséget teremtő, piacképes tudást, végzettséget biztosító iskolarendszer
megszervezésének feladataként fogom fel.
Az elkövetkező időszakban a legfőbb cé-

lom a kerületi oktatás eddigi eredményeinek
szinten tartása lesz. Ennél többet ebben a
gazdasági helyzetben nem szabad ígérni, de
ezért mindent megteszek. Ezt követően is az
intézmények határozzák meg a pedagógiai
programjukat, és továbbra is a többletköltséggel járó programokról kell egyeztetni a
működtetővel és a fenntartóval.”
Németh László hozzátette: a szülők és
a gyerekek semmit nem érezhetnek meg a
váltásból. Mindenkinek új ez a helyzet, de
nem lenne jó, ha a bizakodást a kétségek
hangsúlyozása helyettesítené.
„Az emberek általában félnek az újdonságoktól, és nyilván a tanárok sem kivételek ez
alól. De szerintem a vezetők felelőssége, hogy
a bizonytalanságérzést csitítsák” – ezt mondta
Gál Judit, a Bem József Általános Iskola igazgatója. Ő világéletében optimista ember volt, s a
mostani változás elé is bizakodással néz.
„Nem hiszem, hogy az állam rosszat akarna a
magyar oktatásnak. Persze mindenkinek új lesz
a rendszer, és maga az átadás-átvétel is egy régi
struktúrához nyúl hozzá, de ezzel együtt nem
kell rosszat feltételezni. Vannak részletek, amik
nehezítik a helyzetet – például a cafeteria körüli
bizonytalanság –, de májusra, mire az átalakítás
befejeződik, minden kitisztul, és remélem, nem
járunk rosszul.”

A

Katolikus Karitász a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával országszerte
14 kórház újszülöttosztályának
inkubátort adományoz a koraszülött vagy egészségi problémával küzdő csecsemők minél
jobb ellátását elősegítendő. A
gyermekmentő készülékeket a
Karitász megrendelésére a Medicor Elektronika Zrt. készítette el.

Előzetes
időpontkérés

A

közigazgatási reform során
kialakított kerületi kormányhivatalhoz, illetve az okmányirodához ezután is lehet kérni
előzetes időpontfoglalást, ám a
jövőben a www.magyarorszag.
hu kormányzati portálon tehetik
meg ezt – a telefonos és személyes időpontkérés mellett.
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városháza

kőbányán térhetnek vissza

Elítéltek nem elítélendő munkája

K

Elismerés a Betlehemi jászol kőbányai díjazottjának

testületi ülés

Nagy Zoltán a „harangöntők” türelméről beszélt

– a képviselők többsége szerint stabil a pénzügyi helyzet

Nagyobb biztonságban
Örömteli eseménnyel kezdődött a 2012-es esztendő utolsó testületi ülése: Kovács
Róbert gratulált Orbánné Balogh Katalinnak, akinek a Betlehemi jászol országos
pályázatra küldött alkotásai bekerültek a legjobb művészeti munkák közé.

A

polgármester ugyancsak gratulált Nagy Zoltánnak, a Komplex Általános Iskola igazgatójának is, aki első kőbányaiként
kapott Budapestért díjat. A fogyatékkal
élő gyermekek nevelésében új módszereket és nagyszerű eredményeket produkáló igazgató rövid beszédében Ancsel Évát
idézte, aki azt mondta: „Harangot csak
türelmes szenvedéllyel lehet önteni…
Még akkor is, ha tudjuk, hogy mi sosem
halljuk meg a hangját. Hiszen harangot
nem magának önt az ember…”

Hitelvita vagy vitahitel
A testületi ülés elején Kovács Róbert bejelentette, hogy a katasztrófavédelem segítségével remélhetően fél éven belül fel tudják
számolni a Felsőrákosi-réteket szennyező,
kábelégetésből származó mérgező anyagot.
A napirendi pontok vitájában ismét előkerült az önkormányzat stabil pénzügyi működéséhez biztos hátteret adó folyószámlahitel, pontosabban az erre lehetőséget
biztosító szerződés. A téma kapcsán ismét
politikai vitát indukált az önkormányzat
anyagi helyzete. Élő Norbert képviselő sze-

rint a 3 milliárdos tartalék év végére kevesebb mint a felére apadt, s nem látja a költés
helyét. Kovács Róbert polgármester és Pap
Sándor pénzügyekért felelős alpolgármester a felvetésre reagálva elmondta, hogy a
vagyon felélése még 2005-ben kezdődött –
akkor még nagyon más összetételű képviselő-testület idején –, s ez az önkormányzat
már csak az adóbevételekből gazdálkodhat.
Ehhez képest – fűzte hozzá a két vezető –
az elmúlt két évben 3 milliárd forint értékű
beruházást hajtottak végre, amelyben rengeteg iskola- és óvodafelújítás volt, orvosi
rendelőket hoztak helyre, s emellett – a
ciklus elejétől – félmilliárddal csökkent az
önkormányzat hitelállománya.

Kamera kontra kamera
Somlyódy Csaba és Tokody Marcell a
nem lakás céljára szolgáló területek, illetve ingatlanok bérleti díjának csökkentését
vagy legalább szinten tartását javasolta.
Pap Sándor szerint összességében alig változnak a díjak, reálértéken nézve a díjrendezés mértéke elmarad a szinten tartástól.
Szerényebb vitát hozott a térfigyelő
kamerarendszer bővítésére és fenntartá-

sára javasolt támogatás. Tokody Marcell
szerint a rendőrségnek is több embert és
eredményt kellene produkálnia egy éves
szinten 120 milliós önkormányzati támogatás mellé. Tóth Balázs sem a kamerák
hatékonyságát, sokkal inkább a rendőri
állomány létszámát, illetve az egyenruhások szerény közterületi jelenlétét kifogásolta.

őbánya ismét segítséget nyújt a szociális felzárkóztatásban. Egy a múlt év
végén aláírt szerződés értelmében idén a
büntetésüket töltők is dolgoznak majd a
kerületben közmunkásként.
A korábbi, sikeres programokba most
még szélesebb társadalmi réteget von
be a Kőbányai Önkormányzat. A Lélek
program, illetve a hajléktalanok és tartósan munkanélküliek szálláshoz és megélhetéshez juttatása után ezúttal a civil
társadalomból önhibájuk miatt kiszorult
embereknek is esélyt adnak a visszailleszkedésre, illetve a hasznos időtöltésre
annak a megállapodásnak az eredményeként, amelyet a Közbiztonsági Koordinációs Bizottság legutóbbi ülésén írt alá
Kovács Róbert polgármester és Schmehl
János bv. dandártábornok, intézetparancsnok. Az együttműködés értelmében 2013-tól a köztereken, illetve a kerület
rekonstrukciós munkáiban az enyhébb
bűncselekményeket elkövető, büntetésüket töltő emberek is részt vesznek.
A megbeszélésen kiderült továbbá, hogy
Kőbányán – a fővárosi helyzethez képest
is – javult a közbiztonság, s a fejlesztés – az
ígéretek szerint – 2013-ban folytatódik.

A biztonság biztonsága
Mihalik András az Újhegyi sétányt említette, ahol – noha körzeti megbízotti
iroda nyílt – hasonló rendzavarásokat
észlelnek, mint korábban. Agócs Zsolt
szerint a BRFK-t kellene megkérdezni a
helyzetről, mert vélhetően ők nem tudnak elég embert Kőbányára vezényelni.
A felvetésekre Kovács Róbert polgármester elmondta, a rendőrség lehetőségei szintén nagyon korlátozottak, nem
véletlen, hogy az önkormányzatnak jelentős szerepet kell vállalni a térfigyelő
kamerákat figyelő rendőrök fizetésében
is. A támogatás nélkül nem tudnának
embert adni a kerületi kapitányságról.
Márpedig Kőbánya közbiztonságáért
ennyit meg kell tenni – így véli a polgármester, aki szerint sajnos nem ez az
egyetlen terület, ahol a lakók érdekében
az önkormányzatnak kell finanszíroznia
nem önkormányzati feladatokat.
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Elismerés. Felvételünkön Csongrádi
Vilmost jutalmazzák meg
A bizottság rövid évértékelése és a feladatok megbeszélése után Kovács Róbert
polgármester és a Tóth Béla kuratóriumi elnök jutalmazta azokat, akik az elmúlt évek
során sokat tettek Kőbánya nyugalmáért,
tisztaságáért, biztonságáért. A rendőrség, a
polgárőrszervezetek, a közterület felügyelet, a katasztrófavédelem, a mezőőrök, a
karitatív szolgálatok és a Kőkert munkatársai közül a következők kaptak elismerést:
Bartha István, Bürszem Györgyné, Csongrádi Vilmos, Fenyvesi Zsolt, Fodor László,
Garamszegi László, Kovács László, Kozma
László, Kőrösi Csaba, Molnár Krisztián,
Nagy Rezső, Noéh András, Orosz Tibor, ifj.
Orosz Tibor, Őrsi Csaba, Pálvölgyi Éva, Somogyi Eszter, Varga István, Varga Miklós,
Vígh Attila.

akadémia

– kosaras-kánaán a kerületben

Sportcsarnok épülhet
Új tornaterem, sőt a nemzetközi szabványoknak megfelelő kosárlabdacsarnok épül Kőbányán, a Kada utcai általános iskola udvarán, miután a
minisztériumok döntöttek a támogatás odaítéléséről. A hír nemcsak a
mostani gazdasági megszorítások miatt szenzáció, hanem azért is, mert
Kőbányán a 90-es évek elején épült utoljára tornaterem.

A

kormány még 2011 nyarán tette lehetővé a látványsportágak,
köztük a kosárlabda társasági
adóból (tao) történő támogatását. Ennek lényege, hogy a hazai nyereséges
vállalkozások felajánlhatják sportcélú
támogatásra társasági adójuk maximum 70 százalékát. Ezt a kitűnő
lehetőséget használta ki a Kőbányai
Darazsak, amely – a kerület vezetőinek biztatása mellett – mert nagyot
álmodni, és még áprilisban beadta
pályázatát egy kőbányai tornacsarnok építésére.
„A pályázat elkészítése előtt Kovács
Róbert polgármesterrel és Dr. György
István
főpolgármester-helyettessel
konzultáltunk. Mindketten támogatták és segítették elképzeléseinket, így
közösen láttunk neki az előkészítésnek. A Kőbányai Önkormányzat vállalta a beruházás 30 százalékos önrészének, mintegy 150 millió forintnak
a biztosítását, és a csarnok 15 éves üzemeltetését; cserébe az egyesületünk lemondott a tulajdonjogról. A szükséges
tao-támogatást, mintegy 300 millió
forintot két cég, a Főgáz Zrt. és a volt
kőbányai képviselő, Dr. Papp Géza
közreműködésével az Olajterv Zrt.
ajánlotta fel. Decemberben kaptuk a
jó hírt a minisztériumoktól, hogy támogatják a megvalósítást” – tudtuk
meg a Kőbányai Darazsak elnökétől.
Hajdu Péter azt is elmondta, hogy a
pályázat során meglehetősen kemény

A Kada utcai sportcsarnok újabb terepet ad a kőbányai gyerekek egészséges életmódjához

feltételeknek kellett megfelelni, de
szerencsére náluk minden adva volt:
sportmúlt, szakemberek, fejlesztési
program, utánpótlás-nevelés és egy
óriási bázis, hiszen tevékenységükkel
valamennyi kőbányai iskolát kiszolgálják. A helyszín pedig kézenfekvő
volt, mivel a Kada utcai általános iskola mellett már elfogadott építési terv
is rendelkezésre állt. A tervek szerint
márciusban megkezdődhet a közel
450 millió forintos beruházás.
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete (Kőbányai Darazsak) 16 éve működő sportegyesület, amely nemcsak
eredményeivel, hanem az eddig kinevelt nemzetközi szintű tehetségekkel
is beírta magát a sport nagykönyvébe.
Sok száz gyerek csatlakozott hozzájuk,
s élt velük egészségesebb életmódot.
A szakemberek munkáját azonban az
elmúlt egy-két évben már gátolta, hogy
helyhiánnyal küzdöttek; ezért vagy
csökkenteni kellett volna a létszámot,
vagy újabb szponzorokra lett volna
szükség, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben szinte.

A tornacsarnok építésével párhuzamosan a Kőbányai Darazsak elindította az akkreditációs eljárást is a Magyar Kosárlabda Szövetségnél annak
érdekében, hogy megszerezzék a kosárlabda-akadémia minősítést. Ezzel
olyan különleges státuszt nyernének
el, amely további támogatást jelentene, vagyis még több tehetség gondozását, illetve tömegsportbázis kialakítását tenné lehetővé. Utóbbi azt
jelentené, hogy a kőbányai egyesület
és az akadémia – átlépve a kerület határait – Kelet- és Dél-Pest kosárlabdabázisává válna. A tornacsarnokot, és
amennyiben sikerül az akkreditáció,
a kosárlabda-akadémiát Hajdu Péter,
Dr. György István és Kovács Róbert
javaslata alapján a honi kosárlabdasport élő legendájáról, az Európa-bajnok Zsíros Tiborról neveznék el, erre
azonban még a képviselő-testületnek
is rá kell bólintania.
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együtt kőbányáért

ünnep

– a zene ajándéka

dr. györgy istván rovata – kőbánya országgyűlési
képviselője (14. evk.), főpolgármester-helyettes

Adományosztás
a Bárkában

Csökken a rezsi

Dr. György István főpolgármester-helyettes,
országgyűlési képviselő segélykoncertjének
bevételét is felhasználták, hogy a Kőbányai
Önkormányzat támogatását kiegészítsék,
s e kettő félezer családnak hozott év végén
fényesebb ünnepet.

A

A

Bárka Családsegítő év közben is sokat tesz
a rászorulókért, ám félezer kőbányai család
most olyan utalványokat kapott a szervezet
munkatársaitól, amelyekért ruhát vagy élelmiszert is vásárolhatnak. Az „Adjunk a húroknak… és a rászorulóknak is!” segélykoncerten
befolyt majd kétmillió forintos támogatásnak a
felét használta fel a Bárka a nehéz helyzetűek
karácsonyi ajándékára. Ebből 300 családnak,
illetve idős embernek tudtak utalványt adni az
ünnepek előtt – ezt tudtuk meg Büki Péter intézményvezetőtől. A koncert további bevételét
nyáron használják fel, hogy a rossz anyagi helyzetű családokban élő gyermekeket táboroztassák, illetve programokat szervezzenek nekik.
A Kőbányai Önkormányzat támogatásával
együtt egyébként összesen 500 kőbányai család, illetve idős ember karácsonyát tették szebbé
ajándékutalványokkal, továbbá a Bárka munkatársai egy kis ünnepi étel-itallal is megvendégelték a Sibrik Miklós úti épületbe érkezőket.

kábelégetők – 200 tonnányi méreg maradt

Lépések a Felsőrákosi-réteken

Múlt év végén végre jó irányba „indult el” a Felsőrákosi-rétek két, kábelégetéssel jelentősen szennyezett területének sorsa. Az ígéretek és
a hozzáállás – az évtizedes ügytologatás után – tetteket sejtet.

A saját kézzel készített ajándék a legszebb
Az utalványokkal kapcsolatban az intézményvezető elmondta: a legigazságosabb elosztásra
törekedtek, s ennek érdekében a többi karitatív
szervezettel is napi együttműködést folytattak,
hogy pontosan megállapítsák, ki az, aki más
szervezettől nem kapott még semmit…
Büki Pétertől megtudtuk továbbá, hogy – az
utalványosztástól függetlenül – a felajánlott
egyéb ajándékok – ruhák, használati tárgyak,
élelmiszerek – osztása év végén is folyamatos volt, s idén hasonló lesz a folytatás. Tehát
amint kapnak valakitől valamit, azonnal megy
a hírlánc, és a holmi a családsegítő szakemberein keresztül gyorsan eljut a legjobb helyre, a
legrászorultabb emberekhez.
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A

Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetője, Géczi
Béla ezredes vezetésével a
szakértők – köztük a KDV Környezetvédelmi Főfelügyelőség és a Kőbányai Önkormányzat sokat látott
szakemberei – terepszemlét tartottak
a becslések szerint akár 2-300 köbméternyi veszélyes hulladékot rejtő
területen. Az intézkedéseket sürgető
és a szakértői szemlét elindító Agócs
Zsolt képviselő szerint a forgalom elől
eldugott földúton, illetve a Rákospatak partján évtizedek óta égetnek
kábelt, de eddig semmilyen határozott lépést nem tudtak kicsikarni a
hatóságoktól. A környezetvédelmi
szakhatóság szerint jelen pillanatban

jogi akadályai vannak annak, hogy
a területet mentesíteni tudják, illetve – szerintük – ehhez több tízmillió forint szükséges, ami nincs. Úgy
A veszélyes hulladék elszállítását szorgalmazó Agócs Zsolt
lapunknak elmondta, hogy a
bejárás óta sajnos nem történt
semmi. Tájékoztatást, tervet,
konkrét lépésekre utaló jelzést
nem kapott, sem a katasztrófavédelemtől, sem más, a bejáráson részt vevő szakértőtől.
A képviselő szerint azonnali
döntést igényel a rákkeltő, mérgező anyag eltakarítása.

A pH-érték szerint nem méreg, de a valóságban rákkeltő, maró anyagok szivárognak a talajba
vélik, a szennyeződés mértéke – a jelenleg
érvényben lévő jogszabályok szerint (!) –
nem eléggé nagy, illetve veszélyes (!) ahhoz,
hogy támogatást kapjon a mentesítési terv,
vagyis ez csak politikai akarattal érhető
el… (100 kilogramm kábel elégetésekor

eddig semmilyen
határozott lépést nem
tudtak kicsikarni
40 kiló sósav, 141 kilogramm szén-dioxid
keletkezik, s a nehézfém-szennyeződésről
még nem is beszéltünk.)
A bejárást vezető katasztrófavédelmi parancsnok ígéretet tett: mindent latba vet,
hogy a közelben élő sok ezer kőbányait
valamilyen módon – belátható időn belül
– megszabadítsák a talajt, a vizeket és a levegőt is folyamatosan veszélyeztető, vagyis
egészségkárosító égésterméktől. Az ezredes
rövid időn belül megoldási javaslatokat vár
a jelenlévőktől, s részben ennek alapján
konkrét terveket dolgoznak ki, hogy – a
jogi és pénzügyi gátak ellenére – kézzelfogható eredménye legyen a szemlének.

z elmúlt húsz évben szinte valamennyi új esztendő azzal a számvetéssel kezdődött, hogy minek hány
százalékkal emelkedik az ára. A 2013as év szerencsére üdítő kivételnek
számíthat, mert bár több területen
most sem marad el az emelkedés, egy
tavaly decemberi kormánydöntés értelmében január elsejétől 10 százalékkal csökken a villamos energia, a
gáz és a távhő ára. Mindezzel együtt
még tavasszal további csökkenésre
lehet kilátás – arról még nem született döntés, hogy ez mely területen
valósulhat meg. A kormány jelenleg
vizsgálja a csatornadíjak, a vízdíjak és
a szemétszállítási díjak csökkentésének lehetőségét is.
A kormány elkötelezett a rezsicsökkentés mellett. 2002 és 2010 között
az MSZP–SZDSZ-kormányok a villamos energia árát kétszeresére, a
gáz árát pedig a háromszorosára
emelték. Ezzel szemben a mostani
kormány úgy ítéli meg: tarthatatlan,
hogy a térség árait tekintve hazánkban a legmagasabbak az átlagfizetéshez képest a rezsiárak. Európa
más országaiban a rezsiköltségek a
háztartások kiadásainak mindössze
6 százalékát teszik ki, Magyarországon ez az arány meghaladja a 20

biztonságban

százalékot, egyes társadalmi csoportokban pedig ennél is jóval magasabb. Ez a nagyon magas arány
pedig sokaknál a megélhetést is
veszélybe sodorja.
Tény sajnos, hogy az egész világgazdaságot évek óta sújtó gazdasági válság hazánkban is súlyosan
érezteti hatását, ezért a lehetőségek
jelentősen korlátozottak, de a kormány eltökélt a lakosság terheinek
csökkentése mellett. Igazságtalan
ugyanis, hogy a válság terheit csak
a családok viselik, a szolgáltatóknak
is ki kell venniük a részüket ebből
úgy, hogy csökken a profitjuk.

%
0
-1
A kormány eltökélt szándéka
a rezsicsökkentés

– kiszámították a kiszámíthatatlant

Védelmi gyakorlat

A

kerület lakói biztonságban
vannak, a Kőbányán működő,
veszélyes anyagokkal is dolgozó
cégek biztonsági szakemberei is
tudják a dolgukat, csakúgy, mint a
Kőbányai Védelmi Bizottság tagjai.
Év vége előtt néhány nappal gyakorlatot tartottak.

A védelmi bizottság ütemtervet készít

Az Egis külső védelmi gyakorlatára
összegyűlt önkormányzati, céges és
katasztrófavédelmi vezetők, illetve
szakértők egy elméleti veszélyhelyzetet szimuláltak, és az ilyenkor adódó különböző feladatokat ismételték
át, hogy – valóságos vészhelyzetben
– minden a tervek szerint menjen.
Háromévente ugyan élesgyakorlatot
hajtanak végre, de az ilyen, térképek mögötti információfrissítésre is
szükség van, mert vészhelyzetben
nagyon rövid idő alatt kell az információkat szintetizálni és utasításokat
adni – így véli ezt a Kőbányai Védelmi
Bizottság elnöke, Kovács Róbert polgármester is, aki most nem irányított,
hanem – többek között – a Loós Zoltán katasztrófavédelmi alezredestől
kapott itinerek alapján rendszerezte
a vészhelyzeti teendőket.
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magazin

a koreai bank nem érzi a válságot

Pénz-ügyesek
Ú

j pénzügyi, finanszírozási lehetőségek
állnak a kerületi vállalkozók és a Kőbányán lakók rendelkezésére – elérhető közelségben. A Kőbányai út 49. szám alatt a
múlt év végén megnyílt a koreai KDB Bank
fiókja.
„A KDB Bank fő mozgatórugója az az álom,
hogy egy bank igenis segíthet megváltoztatni a világot, annak viszonyulását az üzleti
élethez, pénzügyekhez, banki szférához” –
így tartja Chung Hun Jin, a KDB Bank (Magyarország) Zrt. elnök-vezérigazgatója, s hasonló
gondolatokat fogalmazott meg Nam GwanPyo, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete is az új bankfiók nyitása alkalmából.
Az ünnepélyes fióknyitón Kovács Róbert
polgármester szintén üdvözölte a remélhetően a helyi vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is jó lehetőségeket nyújtó
bankfiókot, ám beszédében főleg Kőbánya
történetébe avatta be a koreai vendégeket,
illetve a most a kerületben zajló fejlesztéseket említette mint egy pénzintézet számára
is remek lehetőségeket.

Kovács Róbert polgármester csészéket osztott az ünnepi teához

jövőkép – nem a kor számít, hanem az akarat

Új lehetőségek régi
kőbányaiaknak
Tavasszal kerekasztal, negyedévente fórum, több szakértői tájékoztatás és nagyobb nyilvánosság igénye – ez volt a múlt évi utolsó Idősügyi
Tanács ülésének lényege.

H

a ettek már finom Moli
tekercset, mákos krémest
vagy szilvalekváros kiflit,
akkor tudják, mekkora gasztronó-

miai élmény lehet, ha ezen fenséges
étkek együtt kényeztetik az ember
ízlelőbimbóit. Az Idősügyi Tanács
decemberi ülésén sütni is meg lehe-

„a kksz háromszögesítése”, tanulás egymástól

A koreai bank fióknyitása jelzésértékű

belépés

– nagy kedvezménnyel

2013-ban is
Kőbányán a világ

A

Hungexpo idén is kedvező áron hozza
a látnivalót Kőbányára – az itt élők számára, hiszen a Kőbányai Önkormányzat és a
vásárváros vezetői között létrejött megállapodás értelmében most is hatalmas kedvezménnyel, 500 forintért válthatnak belépőt.
2013 első vásári show-ja a január 30-tól február 2-ig tartó AGROmashEXPO 31. nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép-kiállítás
lesz, s ekkor láthatják a Magyar Kert, valamint
a szőlészeti, borászati kiállítást is, amelynek
vendég borrégiója, Balatonfüred és környéke
mutatkozik be borkóstolókkal és nemzetközi
hírű borászokkal.

Képzelt riport egy valódi
csokifesztiválról

K

özös képzésen vett részt a
Kőbányai Diákönkormányzat decemberben Szombathelyen együttműködő partnereivel, Komárom és Szombathely
városi diák-önkormányzati vezetőivel. A kompetenciafejlesztő képzés az év elején Balatonalmádiban kezdődött programsorozat része, amely ezt követően
mindhárom városban folytatódott a diákok és segítő tanáraik kezdeményezésére. A tematika ezúttal a kommunikációra és a hivatalos levelezésre koncentrált: a fiataloknak megadott absztrakt alapján egy „csokifeszt”
(csokifesztivál) gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló programjait, valamint kommunikációs tervét kellett kidolgozniuk, amihez segítő szempontokat is kaptak. Többek között – az egyébként valóságban is létező
rendezvényhez kapcsolódóan – az elképzelt támogatóknak szóló leveleket kellett írniuk. A „jövőműhely” keretében projekttervet dolgoztak ki,
és 2013 nyarán Komáromban lesz a folytatás…

9

kőbányai hírek

tett volna tanulni, ám azért más, nagyon
fontos dolgokról is hallhatott, aki ott volt.
Például arról, hogy márciusra idősügyi
kerekasztal-megbeszélést terveznek, s azt
követően minden negyedévben úgynevezett
nyugdíjasfórumra kerülhet sor, amelynek
– az érdeklődéstől függően – akár a Kőrösi
Művelődési Központ is helyet adhat. Kovács
Róbert polgármester felajánlotta a támogatását és a segítségét az idős emberek tájékoztatását és véleményének megismerését célzó
rendezvényekhez, s más, a kőbányai nyugdíjasok életét színesítő tervekről is beszélt.
Az idősek ingyenes számítógépes oktatása
mellett az idegen nyelvi képzésüket is segítik
– ha igény lesz rá. Ehhez örömmel vennék,
ha a nyugdíjasok közül is jelentkeznének
nyelvtanárok. A különböző nyugdíjasklubok programjainak megismerését szolgálná,
ha a Kőrösiben egy nyugdíjas-faliújságon
minden kőbányai aranykorú tájékozódhatna az aktuális programokról. Az idősek vi-

negyedévente
úgynevezett nyugdíjasfórumra kerülhet sor
lágnapjára várhatóan gyermekrajzpályázatot
írnak ki, az Kőbányai Önkormányzat pedig
folytatja a „szenior ki mit tud?” megrendezését. Kovács Róbert azt is elmondta, hogy a
nyugdíjasok testmozgását nemcsak a nordic,
illetve a KESZE más jellegű rendezvényei
biztosítanák, hanem erre megfelelő területeken kiskertek kialakítását tervezik, s ennek
előkészületei hamarosan megkezdődhetnek.

csipetnyi felelősségvállalás

A vendégasztalnál Garamszegi László, dr. György István és Révész Máriusz

a szeretet, ami a válságban a pénzt is pótolhatja

Havasi Gyopár a KÖSZI-ben
A Havasi Gyopár Alapítvány ünnepi évzáró rendezvényén megtelt a KÖSZI
nagyterme. A vendégsereget Dr. György István országgyűlési képviselő, főpolgármester-helyettes is köszöntötte.

A

z alapítvány kuratóriumi elnökének, Mihalicska Teréznek megnyitója után ünnepi gondolatok
hangzottak el.
„Nagy kérdés, hogy kinek mit üzennek az ünnepek, amikor válság van a
világban. Számomra azt, hogy amit
eddig pénzzel próbáltunk megváltani, most tegyük szeretettel. És ünnepek alatt és után is nyissuk rá az ajtót
a rászorulókra” – ezt mondta Weeber
Tibor alpolgármester. Révész Máriusz országgyűlési képviselő egy felmérésre hivatkozott, amely szerint a

világon tíz emberből nyolcan sokkal
rosszabbul élnek, mint mi, magyarok,
mégis tele vagyunk pesszimizmussal.
Feleslegesen – mondta a képviselő,
s bizonyságul elmesélte Böjte atya
történetét, aki Déván az általa létrehozott otthonokban élő árva vagy
kitaszított gyerekekkel kereste fel karácsonykor a hajléktalanokat, hogy
ennivalót és ajándékot vigyenek nekik, s közösen ünnepeljenek…
A Havasi Gyopár kőbányai zenés vacsorameghívását Oravecz János, Párkány polgármestere is elfogadta.

megkérdeztük – ön miről írna?

A kutyák érdeke is Jövőre jön a vágánycsere?

E

bösszeírást rendelt el a Kőbányai Önkormányzat. A kutyák adatait a tulajdonosok és más személyek jogainak,
biztonságának és tulajdonának védelme,
állatvédelmi és ebrendészeti okok miatt
kell nyilvántartani. A bejelentő adatlapot
a www.kobanya.hu oldalról tölthetik le.
2013. január 1-jétől a négy hónapnál idősebb kutyákat transzponderrel (mikrocsippel) kell megjelölni. A mikrocsippel korábban
megjelölt, de az
adatbázisban nem
szereplő ebek adatait a gazdáknak
január 1-ig kellett
az állatorvosokkal
regisztráltatni.

A

A

Halom utcában a
régi családsegítő
helye az otthonunkkal
szemben van. Szívesen
látnánk, ha park, játszótér lenne ott. A X.
kerület, a főváros legzöldebb kerülete a miénk. Büszke
vagyok én is családommal együtt,
hogy a sétány elnyerte a főváros legszebb utcája címet. Bízom benne,
hogy tovább szépül a kerületünk, és
Zsombor fiammal, valamint a Halom
utca többi apróságával szép parkban, játszótéren tölthetjük majd szabadidőnket. Hallottam, hogy vannak
már kerületek, ahol újra parkőrök
ügyelik a rendet, a tisztaságot. Mi is
örülnénk nekik!

BKV dolgozója vagyok. Gyakran utazom
az Éles saroktól a Liget
térig busszal, villamossal.
Valamikor sportoltam a
BKV tekeszakosztályában,
de nem csak azért vehetném föl a versenyt a villamosokkal,
mert bizony megelőzném azokat! Tudom, szükség van a 10 km-es sebességkorlátozásra. Ismerek tervezeteket, és
bizony nagyon jó lenne, ha valamelyik
megvalósulna. Nagyon sokan örülnénk,
ha csendesebbé válna a közlekedés a
Kőrösi Csoma úton, elsősorban az ott
lakóknak szerezne ez nagy örömöt. Tudom, hogy akik ismerik, szeretik Kőbányát, akik itt élnek, mindent megtesznek értünk, kőbányai polgárokért.

Elmondta: Zsukály Gyula Zsolt

Elmondta: Pete Zsolt

10 oktatás, kultúra

zenés utazás

2013. január

– advent az árkádban

a kék(virág) világ pillanatai

Arany minősítés a
Kroó gitárosainak

Egy tűzzománcműhely története

E

A

Kroó György Zene- és Képzőművészeti
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola vonószenekara – a hagyományokhoz híven – a
múlt év végén is rendkívüli karácsonyi műsorral ajándékozta meg az Árkád közönségét.
Barokk, klasszikus és romantikus művek követték a nyitószámként elhangzó karácsonyi
dallamokat. Bach, Mozart, Haydn és Schubert
néhány művének különleges feldolgozása és
előadása nyomán nemcsak a komolyzenekedvelőkhöz jutott el a vidám karácsony komoly zenével művészien átszőtt hangulata.

kultúrák – színek, dallamok, történetek

Nemzetiségek
ünnepe Kőbányán
Remek húrokat pengetnek az ifjú zenészek
A koncertet megelőzően a Kroó György AMI
gitár tanszakának 13 növendéke is remekelt,
s kivívta az I. Budapesti Gitáros Kamarazenei
Találkozó zsűrijének elismerését. A találkozón az Ujhelyi Nikolett–Kőrösi Péter gitárduót
arany minősítéssel és maximális pontszámmal
jutalmazták. Arany minősítést kapott az iskola
gitár-kamaracsoportja is.
Joulupukki, vagyis „az igazi Mikulás” is megajándékozta a Kroó György AMI 17 kisdiákját,
akiknek a képei a Vajdahunyadvárban, a Mikulásváró rajzpályázat csoportos kategóriájában 3.
díjat nyertek.

segítség – kórusok a legjobbakért

Koncert a tehetséges
tanulók javára

A

sikeres adventi zágrábi vendégszereplés
után a közelmúltban újabb remek koncertet adtak a Szent László Általános Iskola kórusai – ezúttal jótékony céllal. A Cserkesz utcai
Mindenki Templomában az iskola mindhárom
kórusa, vagyis a Kicsinyek Kórusa, a Harmónia
Gyermekkar és a Csengettyű együttes is fellépett. Ahogy azt Menyhárt Sándor igazgatótól
megtudtuk, a hagyományos év végi segélykoncertjükön idén mintegy 120 ezer forintot
sikerült összegyűjteniük, amit az iskola tehetséges tanulóinak támogatására fordítanak.
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Évek óta hagyomány, hogy a főváros talán legszínesebb nemzetiségi
palettája egy termet, egy műsort színesít. A Nemzetiségek karácsonya
Kőbánya egyik legérdekesebb évbúcsúztatója volt.

A

kőbányai képviselők négy
éve Balánbányán jártak, s
ott látták, hogy a helyi lelkek
pásztorai, a katolikus, a református
és a görögkeleti papok nem igazán
beszélnek egymással, sőt, a pópa
kifejezetten ellenségesen viselkedett
a magyar képviselőkkel szemben.
Egyikük ekkor odament hozzá, és
azt kérte, mutassa meg az ő templomát, mert nagyon kíváncsi az ottani hívekre, szertartásra, mindenre.
A román pópa erre a kérésre kicsit
feloldódott, s elvezette a küldöttséget az ő nyájához. A katolikus és
református pap is ekkor járt először
Isten görögkeleti házában, s ezzel a
látogatással – több évtizedes egymás mellett élés után – megtört a
jég. Elkezdetek beszélgetni, voltak
történeteik, mosolyogtak egymásra, és kezet fogtak. Mindehhez egy
magyar küldöttség, pontosabban
egy kőbányai képviselő érdeklődő
mondatai kellettek. Aki mindezt
elmesélte a Nemzetiségek karácsonyán, Varga István volt: ő kérte a
pópától anno az „idegenvezetést”. A
történettel is azt szimbolizálta, hogy
kellő nyitottsággal minden ember

boldogan élhet egymás mellett, csak
a kölcsönös tisztelet és érdeklődés legyen meg…
Mindez az étkekre is igaz, ám idén
a magyarosan elkészített halászlé és
pörkölt (Jóga József ízmester és két
segítője, Bácsi Zoltán és Valent Patrik
kompozíciója) is nagy népszerűségnek örvendett az Ihász utcai Nemzetiségek Házában tartott évzárón.
A kulináris élmény méltó befejezésül szolgált a különböző nemzetiségi
művészek, előadók által bemutatott
produkcióknak. Szép este volt, színes, izgalmas és finom…

gyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pályázat, mely kiírásra került a Hobbyművész jóvoltából „Hazám, hazám…” címmel. A pályázat célja
annak bemutatása volt, hogy a gyermekek hogyan látják kis hazánkat, mit
tudnak megfogalmazni róla különböző
alkotási technikák felhasználásával. Két
tehetségműhelyünk benevezett erre
a pályázatra két művel. A Nagy kockában kis hazám… egy a gyermekek
által elkészített Rubik-kocka volt, melynek tetejét leemelve elénk tárultak Magyarország tájai, ahol a gyermekek kirándultak, az ételek, a híres emberek, a
sportolók, a feltalálók képei, alkotásai,
jellegzetességei. Mindezeket kis tasakokból lehetett kihúzni. A másik, Az én
hazám ovisszemmel agyagból készült,
ez Magyarország térképét jelenítette
meg puzzle formájában, és a térségek
jellegzetességeit vonultatta fel: a Balatonnál vitorlás hajók, az Alföldön gulya
stb. A pályázatokkal óriási sikert ért el
óvodánk. Elhoztuk az első helyezést a
Nagy kockában kis hazám… c. művel,
melynek díja egy tűzzománcműhelyfelszerelés és egy Sizzix Big Shot gép
5 db sablonnal, valamint a másik alkotással 20 000 Ft értékben vásárlási utalványt is nyertünk.

avatás

janikovszky

– felnőtteket is megszégyenítő alakítások

Képeslapok a színpadon
T

öbb mint félezer nézője volt a
Janikovszky év végi ünnepi műsorának a Kőrösi színháztermében. A
kis művészek és a betanító pedagógusok is nagyszerűt alkottak.
A Bánya utcából ugyan a Kápolna
térre költözött, ám az egy évtizedre
visszanyúló ünnepi hagyományokat itt is folytatta a Janikovszky Éva
Általános Iskola. A diákok és a pedagógusok remek kooperációjának
köszönhetően szenzációs színpadi
műsort, pontosabban „karácsonyi
képeslapcsokrot” nyújtottak át iskolatársaiknak és a szülőknek. Az
ünnepi gála rangját emelte, hogy
az eddig tornatermekben bemutatott produkciót idén – a TÁMOP
pályázati támogatásnak köszönhetően – a Kőrösi nagytermében tart-

– a piros alma és a napsárga lobogó

Zászlófelvonás a Kápolna téren

A

Jóga József művészi ízkomponista alkot

„Angyalok, jelentést kérek! Mindenki teljesítette a feladatát?...”

z új iskolazászlót, s ezzel az új iskolájukat is felavatták a Janikovszky Éva
Általános Iskola diákjai. A napsárga színű
lobogó avatására az írónő fia is eljött.
A Kőbányai Önkormányzat által újjáépített
Kápolna téri iskola a főváros egyik legszebb oktatási intézménye, s az ide „költöző” pedagógusok és diákok a kőbányai
oktatás színe-javát képviselik. Ez utóbbit
Janikovszky János, a névadó írónő fia
mondta nagy büszkeséggel, egy kis elégtételt kapva azért, mert az édesanyjáról
elnevezett másik fővárosi iskolát nemrég
bezárták.

A kőbányai Janikovszky Általános
Iskola viszont él és virul, erről tanúskodik a Buzás Kálmán által megtervezett zászló felavatása, amely
eseményen Radványi Gábor alpolgármester és Révész Máriusz országgyűlési képviselő is megjelent.
A zászlóavatás alkalmával – hagyományosan – az elsősök avatása se maradt
el: az évnyitón feltűzött zöld alma mellé
a pirosat is megkapták a legkisebbek, jeléül a Janikovszky-sulihoz tartozásuknak.
A programot a kisiskolások szülei és a pedagógusok közös produkciója zárta.

Előadók és nézők is remekül szórakoztak
hatták meg az előadók, így több
mint 500 lelkes néző tapsvihara
kísérte a gondosan összeállított, és
láthatóan nagy kedvvel eljátszott
epizódokat.

12 kőbányaiak
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otthon és itthon

szeretem kőbányát

Érintések
D

Énekem az életem

éligyümölcsök, piros alma, aszalt szilva,
dió, csillagszórók megannyi szikrája… Az
asztal sarkán már ott ülnek a szerencsét hozó
malackák. (A nagyobbik orrát megnyomva öngyújtó is.) Szilveszterre készülődök. A meggyújtott gyertya imbolygó lángjátéka a régmúltat
idézi. A hógolyócsatáktól átfagyott kezünket
zsebünkbe tett héjában sült krumpli melegítette. Szükség volt a dolgos kezekre, mert
hóembert építettünk, hatalmasat! Hokedlire
kellett állni, hogy vidám fejére rátegyük a piros fazekat. Vele együtt vártuk a szilvesztert.
Öcsémmel fönt maradhattunk „sokáig”, hogy
a család együtt énekelhesse el a Himnuszt.

Sorozatunkban kőbányaiak mesélnek az életükről, kerületi kötődésükről. Most Bogláriné Magdika történetét olvashatják.

Egymás szemébe nézve
boldogságunkért akarjunk
adni és kapni hitet!
Azután játszottunk. Játszottuk, ami a lehető
legtermészetesebb. Megérintettük a villanykapcsolót, a piros pöttyös vizesbögrét, a szeneslapátot, a kilincseket, és az győzött, aki a
legtöbb tárgyat érintette meg – először – az új
esztendőben. Majd körbeültük az ovális asztalt, és beszélgettünk. Hittük, hogy a BOLDOG
ÚJ ÉV kívánása komoly dolog. Anyukám, apukám mindig elmondták, mi volt a szép, a jó, a
boldog az elmúlt esztendőben.

helytörténet

– a ligeti iskola történetírója

Kőbánya
első historikusa

100 évvel ezelőtt jelent meg az első helytörténeti mű Kőbányáról. Elődeink
sokáig csak ebből a könyvből ismerhették meg településük történetét.
Aztán az írás csupán szűk kör részére volt hozzáférhető. Szerencsére ma
már aki akarja, olvashatja. A kőbányai helytörténet centenáriuma kapcsán emlékezünk Dausz Gyulára, Kőbánya első krónikására.

Mi mindig megígértük, hogy jók leszünk, jól
tanulunk, szófogadó gyerekek leszünk, és
szeretjük egymást. Így telt az újév napja, így
tekintettünk az új év elé. Kívánom, ha csak a
tekintetünkkel is, de érintsük meg, simogassuk meg a tőlünk gyakran karnyújtásnyira
lévő tárgyakat, felfedezve azok szépségét,
észrevéve esetleges üzenetüket. Bízzunk magunkban, tehetségünkben. Egymás szemébe
nézve boldogságunkért, boldogulásunkért
akarjunk adni és kapni hitet, erőt, bizalmat, ha
egy év múlva a nagy ovális asztalt (!) körülüljük, derű legyen mindannyiunk arcán.
Boldog új évet kívánok!
Baleczky I. Katalin

D

ausz Gyula 1905-ben lett
fővárosi tanító és kőbányai,
amikor a Szent László-templom mögötti Ligeti iskolában kezdett
tanítani. Hamar beilleszkedett, hiszen
nem sokkal később már egyik oszlopos tagja volt annak a helyi közösségi vállalkozásnak, amely a magyar
és az egyetemes kultúrát terjesztette
nemcsak az elemi iskola tanulói, de az
egész kerület lakossága körében. Ez a
kezdeményezés a Kőbányai Iskolai és
Népkönyvtár Egyesület volt, mely szélesebb néprétegek számára is lehetővé
tette a rendszeresebb olvasást. Ne felejtsük, ebben az időben kerületünkben még mindig több mint 11 000-en
nem tudtak írni-olvasni, és a 8000 nem

magyar nemzetiségű lakos között is
sok volt az olyan, aki nem vagy csak
alig tudott magyarul. A népkönyvtári
egyesület létrehozása korszerű kezdeményezésnek számított, hiszen ekkor
még a Fővárosi Könyvtár hálózatának
kiépítése nem kezdődött meg. Dausz
Gyula közéleti tevékenységét a Kőbányai Kaszinó és a Függetlenségi 48as Kör keretében végezte, de később
több olyan tanulmányt írt, amelyek
helyben, a pedagógusszakmában, sőt
országosan is érdeklődést keltettek.
A kőbányaiak mégsem e jelentős tevékenységek kapcsán ismerik
Dausz Gyula nevét, hanem onnan,
hogy sokan olvasták az éppen 100
évvel ezelőtt kiadott könyvét, a

képalá ami max két soros de nem azért egy
soros de nem azért nem
Kőbánya történetét. Ez a mű volt az első,
amely kerületünk múltját átfogóan és hitelesen feldolgozta. Könyvét számos eredeti levéltári adat, okmány felkutatásával
tette hitelessé. A kötetet az Első Kőbányai
Könyvnyomdában kinyomtatva a saját
költségén adta ki. Az idő múlásával e munkája is feledésbe ment, új kiadás hiányában
a példányok nagyrészt elkallódtak. 1945

Szélesebb néprétegek
számára is lehetővé tette
a rendszeresebb olvasást
után sem nagyon törekedtek az újrázással,
ugyanis a művet nem tartották elég osztályharcos szemléletűnek. Nekem úgy tűnik, hogy ha el is hallgatták, de az akkor
már csak szűk körben ismert munkát mégis
gyakran felhasználták a Kőbánya történetével foglalkozók.
Fontos és rehabilitáló lépés volt az eredeti
kiadással megegyező fakszimile megjelentetése a millennium évében. Ennek a munkának
volt köszönhető, hogy Dausz műve és részben
maga a szerző is újra szélesebb körben ismertté
válhatott. Életművének elismerését jelentette,
amikor közterületet neveztünk el róla.
Verbai Lajos

„1976-ban
költöztem a férjemmel
és három gyermekemmel a Gépmadár utcába, ahol
gondnokhelyettes
voltam és takarítotBogláriné
tam 20 évig. Rövid
ideig a Kőrösi Csoma
Magdika
sétányon
laktunk,
ám most – immár 10 éve – a Gyakorló
utcában élek. Voltak nehéz pillanatok
az életemben, de szerencsére kaptam
támogatást, most is hálás vagyok Dr.
György Istvánnak, akkori polgármesternek a segítségért. Én is mindent
megtettem a talpon maradásért: takarítást vállaltam, s ahol szükség volt
rám, oda mindig szívesen mentem.
Lelkesen veszek részt a közéleti munkában, a szavazatszámláló bizottság
aktív, lelkes tagja vagyok.

Egyébként az éneklés a mindenem! Kartalon voltam gyerek, földünk volt. Aratás,
kapálás közben sok népdalt hallottam,
tanultam az édesanyámtól. Az iskolában
fölfigyeltek a hangomra, a Petőfi rádiótól
is kijöttek Kartalra, azt akarták, hogy jöjjek Pestre tanulni. Az édesanyám féltett
a nagyvárosi élettől, maradtam otthon...
Büszkén mondom, hogy énekeltem a
Mónika-show-ban és a Balázs-showban is. A szenior ki mit tud?-ra mindig
jelentkezem, jó lenne, ha akadna zenei
kísérőm, mondjuk egy citerás… Örömmel tölt el, hogy nemcsak kedvtelésből
éneklek, hanem másoknak is dalolok. A
Keresztúri úti idősek otthonába Fábiánné
Marika rendszeresen hív, mert vidámságot viszek, ha énekelek.”
A beszélgetés végén Bogláriné Magdika egy a köztemető körforgalmának avatásán kapott nemzetiszínű
szalaggal a kezében és nótával kívánt
vidám új évet nekem és a kőbányaiaknak – engem is dalra fakasztva: „Tüzes csókját jaj, de sokat vissza-visszakérte, / A szívemet, a lelkemet adtam
neki oda érte…”
Baleczky I. Katalin

művészet, amely egyszerűségre és természetességre törekszik

A legszebb betlehemi jászol
Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Betlehemi jászol kiállítást
a Magyarság Házában. Idén egy kőbányai alkotó művei is a legjobbak
között voltak.

A

z amatőröket, illetve profi kézműveseket és művészeket megszólító pályázaton 150 alkotó 230
művét választotta be a zsűri a legjobbak közé. A Magyar Kézművességért
Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő, az IPOSZ és a BKIK Kézműipari
Tagozata által zsűrizett, támogatott
és díjazott művészeti seregszemlén
kőbányai sikernek is örülhettünk,
hiszen Orbánné Balogh Katalin textiljáték-készítő iparművész alkotása
a legjobbak közé került. Katalin a Kőbányai Önkormányzat ajándékcsomagját is elnyerte.
A 2012-es esztendő vége jól sikerült a kőbányai alkotónak, hiszen
a jászolkiállításon elért sikere előtt

alig pár nappal kapta meg a népi
iparművész címet. Megtudtuk tőle,
hogy öt éve részt vesz a Betlehemi
jászol pályázaton, s a korábban is
nívós munkák után idén már a legjobbak közé sorolták. Katalin örömmel újságolta, hogy leányai örökölték az alkotói vénát: a legnagyobb
szobrász lesz, a középső pedig divattervezőnek készül.
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– kis-pongrác közösségi ház

ritmikusgimnasztika

Gazdálkodjanak okosan!
A Kis-Pongrác-projekt minipályázataiban
nyertes civil szervezetek állandó
programjai:
Hétfő: 17 óra 30-tól 19 óra 30-ig fo-

tószakkör
Kedd: 17 órától 19 óráig mobil kmbiroda
Szerda: 17 órától 19 óráig Gazdálkodj
Okosan Klub. 17 órától 19 óráig minden hónap utolsó szerdáján az Emberbarát Alapítvány előadása
Csütörtök: 17 óra 30-tól 19 óra 30-ig
sakkszakkör / sakk-klub
Péntek: 17 órától 19 óráig „Miénk itt a
tér!” ifjúsági klub. 17 órától 19 óráig
minden hónap első péntekén Gál Judit képviselő asszony fogadóórája
A Közösségi Ház állandó programjai:
Hétfő: 10 órától 12 óráig „Kattints, na-

gyi!” – nyitott számítógépterem. 14
órától 16 óráig Kis-Pongrác-infopont
– nyitott számítógépterem
Kedd: 10 órától 12 óráig „Kattints, nagyi!” – nyitott számítógépterem. 14
órától 16 óráig Kis-Pongrác-infopont
– nyitott számítógépterem

Szerda: 10 órától 12 óráig nyugdíjasfilmklub. 14 órától 16 óráig KisPongrác-infopont – nyitott számítógépterem.
Csütörtök: 10 órától 12 óráig „Kattints, nagyi!” – nyitott számítógépterem. 14 órától 16 óráig Kis-Pongrác-infopont – nyitott számítógépterem
Péntek: 10 órától 12 óráig nyugdíjastorna. 14 órától 16 óráig KisPongrác-infopont – nyitott számítógépterem. 14 órától 17 óráig
iskola-előkészítő és fejlesztő foglalkozások

A nyitott számítógépterem használata ingyenes! 1 óra biztosítható naponta és személyenként.
A számítógépek használatához
előzetes bejelentkezés szükséges! Jelentkezés és további információ a Kis-Pongrác-infopontban
személyesen vagy a 431-72-68-as
telefonszámon, illetve elektronikusan a pongrackozossegihaz@
indamail.hu e-mail címen.

programajánló

KŐBÁNYAI és VASUTAS Törekvés M. K.
KULTURÁLIS-SZABADIDŐ EGYESÜLET
A Törekvés Túraklub kirándulásai
Január 22., kedd: Budai-hegység. Csillebérc–Végvári-szikla–Makkosmária–
Budakeszi. Táv: 10 km, szk.: 150 m. Indulás: 9.00, Széll Kálmán tér. Tv.: Kuzma
Ferenc.
Január 26., szombat 16.00: Szakosztályévzáró, -évnyitó. Helyszín: Törekvés
Művelődési Központ, rendezi: vezetőség.

Állandó programok

Klubok, szakkörök:
Fotókör tárgyhó 4. csütörtök 16 óra. Sakk-kör minden héten kedd, csütörtök 16 órától. Bélyeggyűjtő kör minden hónap 3. kedd 16 óra. Törekvés-természetjárók minden héten csütörtök 14 óra. Vasutas Nyugdíjas Klub-nap
minden hónap utolsó szerda 13 óra. Törekvés Nyugdíjas Klub minden
hónap 1. és 3. szerda 13 óra. Etka-jóga minden héten kedden 17.30-tól.
Hastáncoktatás minden héten pénteken 18.30-tól. Kézműves-foglalkozás
gyermekeknek hétfő–szerda 17.00–17.45. Kézműves-foglalkozás, ifjúsági hét-

fő–szerda 17.45–18.30.

A KTC-VUELTA
nyerte a kupát

A

Budapesti Csapatbajnoki forduló Kőbányán

19. Dr. Abádné Hauzer Henrietteemlékversenyen, vagyis 2012 utolsó együttes kéziszerversenyén 68 csapat 370 versenyzője lépett szőnyegre.
A lányok három kategóriában mérték
össze tudásukat: a 4–7 fős csapatok közül először a kisebb versenyzői múlttal

Törekvő Törekvés

A puttonyában győzelmet hozott a kőbányaiaknak a kosaras-Mikulás. Az I.
Darázs–Mikulás U11 Kupa ugyanis itthon maradt…

A

Törekvés Sakkszakosztály, illetve annak
vezetője részesült elismerésben, amikor a
Budapesti Sakkozásért díjat kapott Nyulász János, a szakosztály elnöke. Rajta kívül Lengyel
Levente nemzetközi nagymestert és Szefcsek
Gábor versenybírót is kitüntette Révész Máriusz, a Budapesti Sakkszövetség elnöke.
Nyulász János 27 éve irányítja a Törekvés sakkozóit. A hajdan jelentősebb támogatást is látott csapat érmes volt a honi első osztályban,
és a BEK-ben is szerepelt. A korábbi években
az egyik legjelentősebb sakkesemény volt a
Kőbánya-kupa, amelyet külföldi nagymesterek
is beírtak a versenynaptárukba. Nyulász János
korábban is jelentősen támogatta a nyugodt
versenyzés hátterét, most a szakosztály elnökeként teszi ugyanezt. Abban is nagy szerepe
van, hogy az elmúlt esztendőkben a Törekvés
Művelődési Központban került sor a Budapesti
Ifjúsági Csapatbajnokságra.

nordic walking – mozgás a keszé-vel

Új év, új edzések
A

sportos, egészséges életet élő idős emberek
egyesülete, a KESZE januárban is folytatja a
Kőbányán Kovács Róbert polgármester támogatásával életre hívott nordic walking mozgalmat.
A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete már mintegy 250 mozogni vágyó idős
ember rendszeres és szakszerű edzését szervezi:
a nordic walkingon kívül ízületkímélő tornára,
úszásra, síelésre is lehet jelentkezni náluk.

kosárlabda – fordulatos mérkőzések, kőbányai siker

Kosaras-Mikulás

utánpótlásnevelésből jeles

Az együttes kéziszer-ob-ről és a magyar
kupáról 7 érmet: 4 arany-, 2 ezüst- és egy
bronzérmet hozhattak haza a KTC-Vuelta
SE ritmikusgimnasztika-szakosztályának
versenyzői.
rendelkező C-sek produkáltak karikával, szalaggal, illetve labdával. Őket a
koreográfiájukban, kivitelezésükben
is professzionálisabb A és B kategóriás
csapatok követték a mogyoródi sportcsarnokban.
Az összesítés alapján a legeredményesebb klub a KTC-Vuelta Sportegyesület
lett, 10 ponttal megelőzve az 51 ponttal másodikként végző Hegyvidék
SE-t; őket két pont hátránnyal követte
a Csepel RG. Így egy évig Kőbányán őrzik a Heni néni vándorserleget.
A verseny rendkívüli hangulatához
hozzájárult a sportág egyik csillagának, Daria Kondakovának jelenléte is.
A négyszeres világbajnok lenyűgöző
szerénységgel tűrte a magyar RG-s lányok rohamát.

Képzés, felkészítés:
Gyermeksakk-képzés: kedd, csütörtök 16–17 óra, vezeti: Bernei András.
Ifjúsági sakk-képzés: kedd, csütörtök 17–18 óra, vezeti: Bernei András.
Gyermeknéptáncképzés, -gyakorlás: hétfő, szerda, péntek 16.30–19 óra, vezeti: Vizi Tibor Internet- és számítástechnikai képzés: hétfő 16.00–18.00 (in-

gyenes hozzáférés).

TÖREKVÉS M. K. Könyvtár

Péntek: 10.00–17.00
Hétfő: 10.00–17.00 Szerda: 13.00–19.00
Kedd : 13.00–18.00 Csütörtök: 13.00–18.00 Szombat, vasárnap: szünnap
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Kondakova: szerény és vidám világsztár

A

Az iskolai csapatoknak rendezett I.
Darázs–Mikulás U11 Kupa végeredménye:
1. Harmat 88. Általános Iskola, 2.
Pannónia Általános Iskola (XIX. ker.), 3.
Bakáts Általános Iskola (IX. ker.), 4. Németh Imre Általános Iskola (XIV. ker.),
5. Keresztury Dezső Általános Iskola, 6.
Újlak Utcai Általános Iskola (XVII. ker.),
7. Szent László Általános Iskola, 8. Kada
Utcai Általános Iskola

biciklisport

Szent László Gimnázium nagycsarnokában rendezett iskolai
kosárlabdagálára öt kerületből nyolc csapat érkezett, s a fiú-lány
vegyes csapatok látványos megoldásokkal igazi csemegében részesítették
az őket kísérő szülőket, a megjelent
vezetőket és szaktekintélyeket. Az I.
Darázs–Mikulás U11 Kupa mérkőzéseit mintegy keretbe foglalta Kovács
Róbert polgármester megnyitója és Dr.
György István főpolgármester-helyettes, országgyűlési képviselő díjátadása
és zárszóként elmondott jókívánságai.
A rendezői, illetve vendég szakmai
stáb is a legjobbakból tevődött össze,
hiszen két Hajdú Péter segített a bonyolításban, valamint a legjobbakat
megjutalmazta Zsíros Tibor is.

– legközeleb...

Birkózás a
sárban
A

z elmúlt esztendőt hazai győzelmekkel és világranglistaponttal
zárta Buruczki Szilárd. Ausztriában, a
nemzetközi C2 kategóriás versenyen
10. helyen végzett a Merida Kőbánya
TC versenyzője, s ez az eredmény
világranglistapontot eredményezett.
A kőbányai bajnok a futam elején harmadik helyen is utazott, ám a nagyon
sáros pálya és a technikai gondok
miatt a befutóra elment a dobogó reménye. A versenyt a többszörös Európa-bajnok olasz Elia Silvestri nyerte
két cseh versenyző előtt. A másik magyar, Fejes Gábor 15. lett.

A sérülés után ismét formában
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segítség

2013. január
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– szülőknek és gyerekeknek

Oviba megyek!

Gyermekek Háza Óvoda

Lapunk következő oldalain a kerületi óvodák rövid bemutatkozását olvashatják. Az összeállítással az a célunk, hogy segítsük Önöket a gyermekük számára legmegfelelőbb óvoda kiválasztásában. A kerület óvodai
és iskolai körzeteket tartalmazó, utcanév szerinti adatbázisa elérhető a www.kobanya.hu oldalon az „Intézmények – Óvodák” menüponton keresztül. További,
közvetlen tájékoztatást kaphatnak az intézmények vezetőitől a megadott elérhetőségeken, valamint
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkor-mányzat
Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Oktatási, Kulturális
és Civil Csoportjánál.

1103 Bp., Kada utca 27–29.
Tel.: 262-4409
www.kadaovi.hu

2013. április 17. 9.00–11.00,
15.30–17.00
2013. április 18. 9.00–11.00,
15.30–17.00

Gépmadár Óvoda
1106 Bp., Gépmadár u. 15.
Tel.: 262-3482
A hét csoportot befogadó
kétszintes óvoda árnyas,
nagy udvaron helyezkedik
el. Speciális fejlesztőprogram alapján látják el az organikus okokra vissza nem
vezethető problémákkal
küzdő gyermekeket. Kiemelt feladat az értelmi és
érzelmi nevelés, valamint a
megfelelő mozgáslehetőségek biztosítása. Szabadon választható fejlesztési
tevékenységek az úszás,
néptánc,
különtorna,
gyógytorna,
foci,
kézművesjátszóház, játékos angoloktatás, sakkovi.
A nevelőtestület fontosnak
tartja a szülők véleményét,
javaslatait, rendszeresen
szervezett nyílt napokon,
munkadélutánokon
lehetőség van a közvetlen
kapcsolat
kialakítására,
ápolására. Fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus,
pszichológus, logopédus
segíti a mindennapi munkát az intézményben.
Bemutatkozó nyílt napok:

Mászóka Óvoda
1105 Bp., Ászok utca 1–3.
Tel.: 262-9171
www.maszokaovoda.hu
A hatcsoportos óvoda Kőbánya szívében helyezkedik
el, világos, nagy csoportszobákkal, tágas udvarral. A helyi nevelési program kiemelt
feladatának tekinti a tehetséggondozást, az egészséges életmód alakítását, az
érzelmi nevelést, valamint az
értelmi nevelést, fejlesztést.
Ingyenes
szolgáltatások:
jégkorcsolya, zenei, művészeti, mozgás- és sakkműhely, hittan. Az óvoda munkatársi közössége ünnepek,
kézművesdélutánok és nyílt
napok során valósítja meg
fontos feladatát, a szülőkkel
való közvetlen kapcsolat kialakítását. Fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus segíti
a mindennapi munkát az intézményben.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április

Gyöngyike Óvoda

Bóbita Óvoda

1101 Bp., Salgótarjáni út 47.
www.gyongyikeovoda.
kobanya.hu
Tel.: 265-1695

1102 Bp., Halom utca 7/B
Telefon/fax: 262-8163
E-mail: halomovi@enternet.hu
www.bobitaovi10.hu

A négycsoportos óvoda
a Pongrác-telep szívében
helyezkedik el. A nevelőtestület munkáját logopédus, fejlesztőpedagógus,
pszichológus segíti. A nevelési program hangsúlyos
része a mozgásfejlesztés,
az egészséges életmód
szokásainak kialakítása, a
közös élmények nyújtotta
tevékenységek szervezése, valamint a tanulási képességek megalapozása,
az egyéni különbségekből adódó lemaradások
kompenzálása. Az esztétikusan kialakított csoportszobákban, az udvaron a
nevelési program megvalósítását segítő eszközökkel várják a gyermekeket
a szakmailag jól felkészült
óvodapedagógusok
és
dajkák.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április 25., 26.

A hatcsoportos, teljesen
felújított óvoda tágas csoportszobákkal,
hatalmas
udvarral várja a gyermekeket. Modern, új tornaterme
mozgásfejlesztő
eszközökkel van felszerelve. A
gyermekközpontú óvodai
program szem előtt tartja
a gyermekek eltérő ütemű
fejlődését, az esélyegyenlőség biztosítását. A program
kiemelt területei a játék,
az egészséges életmódra
nevelés, az anyanyelvi nevelés és kommunikáció. A
szülők szerepvállalását az
óvodai életben közös programok szervezésével, játszó- és munkadélutánokkal
ösztönzik. Szabadon választható tevékenységek:
úszás, néptánc, labdás torna, tékvandó, sakk.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április 22. 15.00–17.00
2013. április 24. 15.00–17.00

Hárslevelű Óvoda
1106 Bp., Hárslevelű utca 5.
Tel.: 262-4171, 433-5591
www.harsleveluovoda.
kobanya.hu
Óvodánk Kőbánya kertvárosi részén található, tágas
udvarral, műfüves focipályával felszerelve. Kiemelt
szerepet kap az életünkben
az egészséges életmódra
nevelés, a mozgásfejlesztés. A napi óvodai élet keretein belül biztosítjuk a sokmozgásos tevékenységeket
a tornatermünkben és az
udvaron. Programunkban
hangsúlyos szerepet kap a
játék, a számtalan foglalkoztatási forma révén észrevétlenül fejlődnek a gyerekek. Feladatunk a sajátos
nevelési igényű gyerekek
integrálása és a tehetséggondozás, amiben fejlesztőpedagógus és speciális
szakemberek
segítenek.
Nagy hangsúlyt fektetünk
a családdal való együttműködésre, alapja a kölcsönös
bizalom, segítségnyújtás.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április 12. és május 3.

A négycsoportos, családias óvodában szakképzett
nevelőtestület mellett logopédus,
pszichológus,
fejlesztőpedagógus segíti
a mindennapos tevékenységet. A vegyes szervezésű
csoportokban a helyi nevelési program alapján fogadják a gyermekeket. Cél
a nyugodt, szeretetteljes
légkörben egymással toleráns, segítőkész, tevékeny
gyermekek nevelése, és képességeik megalapozása az
iskolai élet megkezdésére. A
mese és a játék kiemelten jelenik meg az óvodai életben.
A szülőkkel való kapcsolattartás formái a szülői értekezletek, nyílt napok, ünnepek, kézművesdélutánok,
kirándulások.
Bemutatkozó nyílt nap:
2013. április 24.

Kékvirág Óvoda
1107 Bp., Kékvirág utca 5.
Tel.: 264-9489
Az óvodában hét csoport
van, ebből kettő logopédiai csoportként működik,
amelyekben a cél a szülőkkel együttműködve, az
egyéni sajátosságokat figyelembe véve felkészíteni a gyermekeket az iskolai
életre. Az óvodában a játék
elsődlegességét biztosítva
szervezik a programokat,
tevékenységeket. A tehetséggondozást, felzárkóztatást több területen biztosítják: agyagozó-, logikai
és sakkműhelyekben. A
testi fejlődést a mozgásos
lehetőségek
biztosítják:

speciális szenzomotoros
mozgásfejlesztés (TSMT),
Bozsik-fociprogram, úszás,
néptánc. Különprogramok:
színházi előadások, sportversenyek, nyári tábor.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április

Mocorgó Óvoda
1101 Bp., Kőbányai út 30.
Tel.: 431-7711, 431-7710
Az óvodában kiemelt hangsúlyt fektetnek az egyéni
fejlettségnek megfelelő tapasztalatszerzésen alapuló
fejlesztésre, egymás elfogadására, a toleranciára.
A tornaszobában speciális
eszközök segítik a mozgáskoordináció, állóképesség,
egyensúly- és térérzékelés
fejlődését. A nevelőtestület nyugodt, biztonságot
adó légkörben foglalkozik
a gyermekekkel, úgy, hogy
bevonják őket a környezet
esztétikus kialakításába.
A nevelőtestület számára
fontos, hogy a gyermekek
megismerjék a magyar
népi kultúrát, népszokásokat. Jelmondatuk: elfogadni, megbecsülni, dicsérni,
szeretetben élni.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április 24. 9.30–11.30

Csupa Csoda Óvoda
1101 Bp., Kőbányai út 38.
www.csupacsodaovi.gportal.hu
Tel.: 262-5618
A nevelőtestület célja,
hogy érzelmekben, élményekben gazdag időtöltéssel kreatív, vidám, kiegyensúlyozott
gyermekeket

neveljen. Ennek biztosítéka az óvodapedagógusok
szakértelme és a minőségi
játszóeszközök. A változatos mozgásprogramhoz
tornaterem és hatalmas
udvar áll a gyerekek rendelkezésére. Az óvodás évek
alatt megtanulnak úszni,
korcsolyázni, kerékpározni, focizni. A sóbarlang a
légúti, légzőszervi megbetegedések megelőzését
és gyógyítását segíti elő.
Céljuk, hogy a családdal
együtt neveljenek. A nevelési elvek közelítését közös
programok során valósítják meg. A gyermekek
adottságait, képességeit
szem előtt tartva sokoldalú érdeklődésű, humánus
gyermekeket nevelnek.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április 29., 30.

Kiskakas Óvoda
1104 Bp., Mádi utca 86–94.
Tel.: 262-1754
A tágas, barátságos csoportszobákkal és parkosított kerttel rendelkező
óvodában családias, esztétikus környezet, gyermekközpontú
nevelőtestület
segíti a boldog, felhőtlen
gyermekkor átélését, az
egyéni képességek szabad
kibontakozását, a személyiségfejlődést. A nevelési
program kiemelten kezeli az egészséges életmód
megalapozását, a célzott
mozgásfejlesztést használja
fel a gyermekek komplex
fejlesztéséhez. Változatos
kézműves- és mozgáslehetőségek segítik az egyéni
képességek
differenciált
fejlődését. Céljaikat a partnerközpontúság jegyében a
gyermekek és a szülők igényeinek figyelembevételével valósítják meg.
Bemutatkozó nyílt napok: az
óvodai beiratkozás hetében
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Kincskeresők Óvoda
1105 Bp., Mádi utca 4–6.
Tel.: 261-5120

Az óvoda legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy
minden óvodás számára
megtalálják a legmegfelelőbb utat a fejlődéshez. Ehhez barátságos, biztonságos
környezetet, derűs, kiegyensúlyozott légkört teremtenek. Az ötcsoportos óvoda
parkosított udvarban várja a
gyermekeket egyedi játékokkal, sportszerekkel felszerelve. A csoportszobákban kis
műhelyek találhatók, ahol a
gyermekek megtalálhatják
az önkifejezés különböző
formáit. A nevelési program
fontos része a természetvédelem. A nevelőtestület
szakmai
elhivatottsággal
végzi munkáját, kiegészítve,
segítve a családi nevelést.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április

2013. január

A négy csoportot működtető óvoda 1976-ban épült.
Emeletén helyezkednek el a
csoportszobák. A földszinti
szobákban fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus segíti a gyermekek
fejlesztését. A nevelőtestület kiemelt célja az egészséges életmódra nevelés, a
mozgáskultúra fejlesztése, a
hatalmas, gondozott udvaron komplex esztétikai nevelés, népi kismesterségek
megismertetése, környezettudatos szemléletformálás
a zöld óvoda cím harmadszori megszerzésével. Az
óvodai életbe a családokat
is bevonják. A játék kiemelt
jelentőségű tevékenysége
a gyermekeknek, hiszen
a személyiségfejlesztés is
ezen keresztül valósul meg.
Bemutatkozó nyílt napok:
az óvodai jelentkezési időszakban

Csodafa Óvoda
Csodapók Óvoda
1104 Bp., Mádi utca 127.
Tel.: 260-3362
Internet: w3.enternet.hu/
csodapok
E-mail: csodapok@enternet.hu

1108 Bp., Újhegyi sétány 17–19.
Tel.: 264-9885, 433-5631
www.csodafa-ovoda.hu
Az óvodában nyolc csoport működik, esztétikusan, barátságosan kiala-

kított belső környezettel
és tágas, gondozott játszóudvarral. A nevelési
program kiemelt területe a
környezet megismerésére,
védelmére nevelés, melyet
kirándulások szervezésével, a környezetvédelmi
jeles napok megünneplésével és a szülők támogatásával, szelektív hulladékgyűjtéssel valósít meg
az óvoda nevelőtestülete.
Az egészséges életmódra
nevelés
megvalósításához, mindennapos változatos mozgáslehetőségek
biztosításához
gazdag
sporteszköztár áll a gyermekek rendelkezésére a
csoportszobákban és a játszóudvarokon. Választható
programok: ovifoci, sakk,
néptánc, úszás. Az óvoda
hagyományos programjain
számítunk a szülők részvételére: almahetek, ünnepváró kézművesdélutánok,
farsang, gyermeknap, udvarszépítő munkadélutánok, búcsúzóünnepélyek.
Bemutatkozó nyílt nap:
2013. április 18.

Gesztenye Óvoda
1106 Bp., Maglódi út 8.
Tel.: 261-8963, 431-7371
Az 1896-ban alapított óvoda négy csoporttal működik. A tágas csoportszobák a
földszinten, a tornaszoba az
emeleten található. Az öreg
gesztenyefák árnyékában
kerti játékok, tornaszerek
segítik elő a mozgásfejlődést, valamint a mindennapi testnevelés keretében játékos lábtornával segítik a
helyes gerinctartást. A nevelési program fontos része
az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés
és szocializáció, az értelmi
fejlesztés során a felzárkóztatás, a tehetséggondozás,
az anyanyelvi nevelés. A
tanulási képességek megalapozásában
fejlesztő-

pedagógus segít. Fontos
része a nevelőmunkának a
szülőkkel való harmonikus
kapcsolat kialakítása.
Bemutatkozó nyílt nap:
2013. április 11.
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kek testi, lelki fejlődésének
biztosítása az egyéni eltérések, életkori sajátosságok figyelembevételével.
Az úszóedzések mellett
angol-, kézműves-, mozgásfejlesztő foglalkozások
színesítik a mindennapokat. A családias légkör
megteremtését segítik a
szülőkkel szervezett közös
programok, mint a Márton-nap, Luca-nap, családi
úszónap, gyermeknap.

kat szerveznek. Az udvari
játékok, az Ovi-Foci-pálya
a testmozgást segíti. Kiemelt figyelmet fordítanak
a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására.
Főállású fejlesztőpedagógus segíti a nevelőmunkát.
Az óvoda tehetségpontként működik.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április 17., 18.

velést tiszteletben tartva,
támogatva nevelik a gyermekeket annak érdekében,
hogy az óvodából kilépve
megállják a helyüket az iskolai életben.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április 15. 15.30–17.00
2013. április 29. 15.30–17.00

Rece-fice Óvoda
1105 Bp., Vaspálya utca 8–10.
Tel.: 262-7681
A város központjában található négycsoportos óvoda
nagy, fákkal, bokrokkal beültetett udvarral, esztétikusan
kialakított csoportszobákkal, fejlesztőeszközökkel,
valamint sportszerekkel felszerelt tornaszobával várja
a gyermekeket. A nevelési
program fontos feladata
az egészséges életmódra
nevelés, az érzelmi, anyanyelvi és művészeti nevelés.
A nevelőtestület kiemelt
figyelmet fordít a családi
nevelésre, a gyermek származásának, kultúrájának,
egyéni
képességeinek,
adottságainak tiszteletben
tartására. Elfogadás, következetesség, játékosság,
kedvesség a pedagógiai tevékenység alapja.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április 10. 10 órától
2013. április 17. 10 órától

Vízimanó Óvoda
1103 Bp., Kőér u. 1/A
Tel.: 433-2622
A Kőbánya SC nemcsak
világhírű úszóiról, hanem
az eredményes utánpótlás-neveléséről is ismert.
Nagy mozgásigényű gyermekek jelentkezését várják, akiket játékos módon
készítenek fel a sportos
életmódra. Cél a gyerme-

Zsivaj Óvoda
Gézengúz Óvoda
Aprók Háza Óvoda
1108 Bp., Újhegyi sétány 5–7.
Tel.: 265-0132
A 13 csoportos óvoda két
épületben (főépület, telep-

hely), egymáshoz közel eső
helyen működik az Újhegyi
lakótelepen. A csoportszobák egyedi kialakítása és
dekorációja barátságos és
harmonikus környezettel
várja a gyermekeket. A nevelési program a hagyományőrzésen alapul, így a
kicsik megismerkedhetnek
a szövés, fonás, agyagozás, gyapjúzás technikáival. A nevelőtestületnek
fontos, hogy a szülőket is
bevonják az óvodai életbe,
így
munkadélutánokon,
kirándulásokon, jeles napokon közös programo-

1107 Bp., Zágrábi út 13/A
Tel.: 261-6436
www.ovodagezenguz.hu
A négycsoportos óvoda
a mai kor elvárásainak
megfelelve,
gazdagon
felszerelt, esztétikus cso-

portszobákkal,
változatos játszótéri eszközökkel
várja a gyermekeket. Az
óvodapedagógusok sokat
tesznek azért, hogy óvodásaiknak felhőtlen, boldog gyermekkora legyen.
Nagy hangsúlyt fektetnek
az egészséges életmódra
nevelésre, tehetséggondozásra, a játék fontosságát szem előtt tartva.
Logopédus,
pszichológus, fejlesztőpedagógus
együttműködésével segítik a gyermekek sokoldalú
fejlődését. A családi ne-

1105 Bp., Zsivaj u. 1–3.
Tel./fax: 262-0837
E-mail: zsivajovi@enternet.hu
www.zsivajovi.hu
A négycsoportos óvoda
nagy, parkos udvaron áll,
ahol játszó-, tornaeszközök, műfüves sportpálya
segíti a gyermekek mozgásfejlődését.
Felújított
óvodánkban a csoportszobák világosak, jól felszereltek, a gyermekekkel
elhivatott, képzett óvodapedagógusok foglalkoznak. A nevelési program
alapja az egészség-központúság, az egyik csoportban reformétkeztetést
biztosítanak. Hangsúlyos a
mozgásfejlesztés, az anyanyelvi nevelés, az érzelmi
élet és az értelmi képességek fejlesztése. A színvonalas munkát logopédus,
fejlesztőpedagógus, pszichológus is segíti. Nyílt
napok, szülői értekezletek,
munkadélutánok erősítik a
nevelőtestület és a szülők
kapcsolatát.
Bemutatkozó nyílt napok:
2013. április 8., 9., 10.

Richter Óvoda
1103 Bp., Diósgyőri út 17–19.
Tel.: 431-4720

Az óvodát a Richter Gedeon Nyrt. tartja fenn, a
saját dolgozók gyermekei
részére. Mind az épület,
mind az udvar korszerű,
jól felszerelt, a gyermekek
igényeinek megfelelően kialakított. Egészséges, boldog, alkotóképes gyerekek
nevelésének megalapozásához tervezik a nevelőmunkát. Gondoskodnak a
testi, a szociális és az értelmi képességek alakításáról.
Kiemelt feladatnak tekintik
az egészséges életmódra
nevelést. Különtorna, színjátszás, néptánc, kirándulások, kulturális programok
színesítik a mindennapokat.
A családokkal való együttműködést, a nevelési elvek
egyeztetését egyaránt fontosnak tartják.

Királydombi Mackókuckó Magánóvoda
1106 Bp., Váltó u. 40.
Tel.: 06/30-333-7289
Az óvoda küldetése a
gyermekek anyanyelvi és
idegen nyelvi kultúrájának fejlesztése személyiségfejlesztő óvodapedagógusi módszerrel, sok
játékkal, mesével, verssel.
Fejlesz tőfoglalkoz ások ,
zenei nevelés, testi nevelés, vizuális nevelés,
manuális készség fejlesztése, környezetismeret,
matematikai készségfejlesztés adják a fő pedagógiai feladatokat. Mind
a csoportszobák, mind az
udvar előírásoknak megfelelő, és maximálisan a
gyermekek
igényeihez
van mérve. A külön angol
nyelvi foglalkoztató terem a gyermekek életkori
sajátosságainak és érdeklődésének megfelelő felszereléssel segíti az óvónők munkáját.
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Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
decemberi PROGRAMOK
PROGRAMHELYSZÍNEINK: 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., Újhegyi sétány 16.) Web: www.korosi.org, e-mail: korosi@korosi.org
Január 8.–február 4. a Kő-Café
Galériában

Január 20-án, vasárnap 10.30-kor az
Újhegyi Közösségi Házban

A LONDONI OLIMPIÁK TÖRTÉNETE: 1908, 1948, 2012.

BABOS BÁBOS ELŐADÁS-SOROZAT
– Az Óperenciás-tengeren túl – utazások
hetedhét határra (45’) Az előadás után
kézműves-foglalkozás. Jegyár: 700 Ft

A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör és a
Borovitz házaspár kiállítása

Január 30-án, február 13-án és 27-én,
szerdán 18 órakor a KÖSZI Kő-Caféban

Január 13-án, vasárnap 15 órakor a
Kőrösiben

KÓBORZENGŐ-KONCERTEK

FIGARO HÁZASSÁGA,

k lubszerűen, kéthetente szerdánként
18–20 óráig, magyar népzenével és jó
hangulattal. A részvétel díjtalan!

a vagy egy őrült nap története – vígjáték
két részben. NOSZTALGIA SZÍNHÁZBÉRLET – A Bánfalvy Stúdió előadása. A főbb
szerepekben: Bánfalvy Ági, Rékasi Károly, Harmath Imre, Bugár Anna, Iván Ildikó, Bácskai János, Gyarmati Éva, Baghy
János, Dóczy Péter. Rendező: Bánfalvy
Ágnes. Jegyár: 2000 Ft

Január 31-én, csütörtökön 17 órakor a
Helytörténeti Gyűjteményben

Január 18-án, február 15-én, pénteken
19 órakor a KÖSZI Kő-Caféban

E lőadó: Verbai Lajos helytörténész. A
részvétel díjtalan.

KŐBÁNYA ANNO – VIRTUÁLIS
SÉTA Kőbánya központjában

ACOUSTIC LIGHT BLUEKONCERT

Január 25-én, pénteken 17 órakor az
Újhegyi Közösségi Házban

Író-olvasó találkozó.

B eatles, Fonográf, Illés, Presser,
Republic, Kispál… rock-, pop-, blues-,
countryszámok, kellemes téli este. Belépődíj: 600 Ft.

S zeles György: Mesék limerickről. Házigazdaként Bódai-Soós Judit vezeti le az
estet. A részvétel ingyenes.

CSEH
TAMÁS
``
NAP
KOBÁNYÁN
2013

2013. január 19. szombat
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
Budapest X., Szent László tér 7–14.

14 órakor

„De mi most itt vagyunk, éneket
hallgatunk…”
– dalverseny

„Egy képre gondolok, tudod…”
– fotó- és videópályázat bemutatója

Belépődíj:
500 Ft

18 órakor

Gálaest
A pályázat nyertes alkotásainak és előadóinak
bemutatója – eredményhirdetés

A támogató:

Közreműködik: Bornai Szilveszter, Joós Tamás,
Kátai Zoltán, Kecskeméti Gábor, Krulik Zoltán,
Novák János, Róka Szabolcs

Budapest X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ

További információk:

www.korosi.org

http://www.facebook.com/csehtamasnap

Január 30-án, szerdán 15 órakor a
Kőrösi Galériában

MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK XI.

c ímmel kiállításmegnyitó. A Jaschik
Álmos Művészeti Szakiskola növendékeinek és tanárainak kiállítása. Nyitva: február 20-ig keddtől szombatig
14–19 óra

JANUÁRTÓL MÁRCIUSIG

STRESSZ-SZEMINÁRIUM
a Kőrösiben

H elyszín: Szabó Ervin Könyvtár olvasóterme. Január 28-án, hétfőn 18
órakor: A stressz csak az élőket sújtja. Mi a stressz? Hogyan mondjunk
NEM-et a stresszre? Előadó: Mézes
Judit életmód-tanácsadó, lelki gondozó. A belépés ingyenes. Az előadásokhoz kapcsolódó munkafüzetek
fénymásolási díja 200 Ft/alkalom.
Gyermekfoglalkozást az előadások
ideje alatt biztosítunk! Az előadások után beszélgetésre, kérdések
feltételére és szükség esetén magánbeszélgetésre is van lehetőség.
A helyszínen a témához kapcsolódó
könyvek, CD-k kaphatók. További információ: 06-20/379-6152, https://
sites.google.com/site/mezesjudit

Úszás
A Stílus Kőbányai Úszóiskola és Sportegyesület immár
14 éve várja szeretettel az alábbi szolgáltatásaival a
kőbányai családokat:
úszás, öttusa stb.)
• versenyeztetés
• óvodai és iskolai csoportok oktatása
• versenyrendezés
• nyári úszótábor
• felnőttoktatás
• különböző családi
programok

Az én mesém
Írjunk együtt mesekönyvet!

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ hetedik
alkalommal hirdet meseíró pályázatot
3 kategóriában:
I. 7–12 éves gyermek, II. 13–17 éves
gyermek, III. felnőtt
A pályaművek terjedelme:
maximum 1 oldal, kb. 3500 karakter,
MSWord vagy Rich Text, Times New
Roman 12-es betűméret, normál
sablon használatával.
A mese elejére írd a kategóriádat (I.,
II., III.), a neved és az e-mail címet! A
meséket a következőképpen mentsd
el: neved_mese címe!
Beküldési határidő:
2013. január 31.
Kizárólag elektronikus úton!
Beküldési cím:
nagy.krisztina@korosi.org
A levél tárgyához Az én mesém
szöveget írd!

• vízhez szoktatás
(2–3 éves kor között)
• úszásoktatás
(3 éves kortól
100 éves korig)
• stílusjavítás
• rendszeres edzés
biztosítása amatőr
szinten is
• más vizes sportágakra előkészítés
(vízilabda, szinkron-

Oktatóink
gyermekcentrikus szemlélettel és
többéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
Nálunk az egész család
sportolási igénye kielégíthető egy helyen, egy
időben!
Részletek honlapunkon:
www.stilusse.hu.
Szeretettel várunk mindenkit az Újhegyi Uszodában.

Major Judit elnök
(tel: + 36 30 999 5120,
e-mail: majorjudit@hotmail.hu)

TÉLI HALLÁSHETEK
INGYENES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS
HALLÓKÉSZÜLÉK-PRÓBAHORDÁSSAL!

Hozza be hirdetésünket, és
megajándékozzuk Önt!
Az akció 2013. január 2-tól a készlet erejéig tart.
A részletekért érdeklődjön audiológusánál.

1106 BUDAPEST,
MAGLÓDI ÚT 89-91. IV. EM.

06-1/432-7656

A kép csak illusztráció.
Az ajándék készpénzre nem váltható!

a

-on is

www.victofon.hu

apróhirdetés
Szolgáltatás
Rácskészítés ajtóra, ablakra, erkélyre.
Előtető lakótelepi erkélyre is. Egyéb
lakatos munkák. Tel.: 284-2540, 06 70
209-4230.
LAKÁSFELÚJITÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, INGYENES TAKARÍTÁSSAL. PARKETTALERAKÁST, CSISZOLÁST, JAVÍTÁST, VÍZ- GÁZ, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, AJTÓ-ABLAK CSERÉT,
FELÚJÍTÁST, KŐMŰVES, ASZTALOS
MUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS. TELEFON: 2022505, (06-30) 2513-800
Kiadó raktár! Sibrik Miklós út 82-84 sz.
alatti 36 m2-es száraz szuterén helyiség azonnal kiadó! Érdeklődni lehet:
(06-20) 4877-952, (06-1) 2620-768.
AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-műanyag nyílászárók szerelése, passzítása, bukónyíló átalakítás, szigetelés, zárcsere,
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.

Villanyszerelés, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása,
cseréje 0-24 óráig. 260-7090, (06-30)
2965-590. Rácz Mihály
Számítógépek javítása, helyszínen is,
hétvégén is. Hardver-, szoftvermunkák garanciával. Demeter Attila Tel.:
256-8680, (06-30) 9704-870
Tanári diplomával rendelkező régiségkereskedők vesznek kőbányai üzletükbe

régi bútorokat, festményeket, porcelánt, könyveket, iratokat, képeslapot,
játékokat, kitüntetéseket, jelvényeket.
Komplett hagyatékot, lomtalanítást és
ingyenes értékbecslést vállalunk. Tel.:
(06-30) 2240-419, (06-30) 3648-830,
(06-1) 2605-901, cím: X. Gergely utca
2/B.
Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi-fűtés szerelés. Csőtörések, ázások, elhárítása, mosdók, WC
tartályok cseréje. Tel.: 402-4330, (0620) 4915-089

oktatás
Angol és olasz nyelv kezdőknek, újrakezdőknek és haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára,
állásinterjúra, külföldi munkára felkészítés. Diplomás tanártól. Egyénileg, párosan és csoportokban. Tel:
(06-30) 858-1068.
Angol-spanyol nyelvoktatás, vizsgára
felkészítés. Tapasztalt , diplomás tanártól. Házhoz is megyek. Tel. (06-30)
604-7161

Impresszum Felelős kiadó: Kontext-Kommunikáció Kft. Felelős szerkesztő:
Bánsági György Szerkesztőség: 1102 Budapest, Szent László tér 20. E-mail:
kobanyaihirek@gmail.com Nyomdai előállítás: MediaHero Kft.

Rejtvény

ÚJHEGY
BEVÁSÁRLÓUDVAR

Budapest VIII., Futó utca
a Corvin mozi mögött

Budapest X., Gyömrôi út 99.

Akció! 2013. január 17–20.
999
Ft/kg

939
Ft/kg

1099
Ft/kg

Füstölt hátsó csülök

119
Ft/db

99
Ft/db

Sertéstarja csontos

239
Ft/db

Sertéscomb

109
Ft/db

399
Ft/db

Sconto
szénsavas
üdítôital

cola, narancs,
málna, citrom
2 l, 50 Ft/l

Juhász-féle
körettészta

8 tojásos, többféle,
200 g, 595 Ft/kg

Zöldborsó
Pureland

Fonott kalács
250 g, 436 Ft/kg

720 ml, 332 Ft/l

Hazai frissföl 20%
900 g, 443 Ft/kg

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Fogyás, zsírégetés, szálkásítás
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Hogyan is érhető el? Írásainkban egy-egy óratípust és
edzés lehetőséget mutatunk be, melyekkel – ha tudatosan edzünk – elérhetjük a kitűzött célt.

A Hot Iron óra olyan, mint
amikor az ember erőgépeken edz, és közben jó zene
megy. Ennél persze sokkal
többet nyújt ez a mostanában igen népszerű óratípus. Az igaz, hogy hagyományos, súlyzó rudakra
pakolt súlyokkal történik
az edzés, de folyamatos
oktatói kontroll mellett. Az
edző mondja meg, kinek
milyen nehéz súlyzó aján-

lott, és ő felügyeli
azt is, hogy mindenki a neki megfelelő szinten végezze
az edzést. Ez pedig
utolérhetetlen előnye ennek az órának,
főleg akkor, ha jó az
edző. Egy lelkes, izmosodni vágyó amatőr ugyanis, ha szabadjára
engedik az erőgépek közt,
könnyen megszakíthatja
magát, vagy túlterhelheti
az ízületeit egy-egy hibás
pozíció miatt.
Arról nem is beszélve, hogy
a kemény súlyzós edzés
mind a szálkásításhoz, mind
a zsírégetéshez erőteljesebben hozzájárul, mint a folyamatos cardio tréning.

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

A helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, Szent László tér 20.
vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre várjuk január 30ig. Decemberi számunk szerencsés nyertesei: Gondos
Katalin könyvet, Kajtár Judit rajzfilmes ajándékcsomagot,

Nagy Kornélia úszásoktatást nyert. A nyerteseket telefonon, e-mailben értesítjük. A nyeremények átvehetők a
szerkesztőségben, előre egyeztetett időpontban: 06 20
367-7759. Gratulálunk!

