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A X. kerület közérdekû magazinja

Tavaszi színek,
tavaszi
pályázatok
Elfogadták a 2013-as költségvetést.
Támogatják a nyugdíjas üdülést,
a nyári táborozást és a gyógyászati
segédeszközöket is 10., 15.
Benkovich Béláné,
Éva néni, edző

Kérések, ötletek, A tisztább
környezetért
párbeszéd

„Fontos a finom ráhangolás és a
remek hangulat. Ha ez megvan,
akkor csodákat lehet tenni.“

Óriási sikerrel folytatódnak a
városrészi fórumok. A kőbányaiakat érdekli a jövőjük.

19.

8.

Kőbánya egyes részein
is indul a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés.
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A tiszta Kőbányáért

a polgármester levele – Tűzzünk ki együtt új célokat!

Tegyük szebbé otthonunkat!

Nagytakarítás
után
lomtalanítás

Tisztelt Kőbányai Polgárok! Kedves Olvasók!
Az elmúlt hónapban hosszú munkafolyamatnak értünk a végére, hiszen
megalkottuk önkormányzatunk
2013. évi költségvetését. Kőbánya
helyzete továbbra is stabil, és a fejlesztések, beruházások idén is folytatódnak. A költségvetésben erre az
esztendőre is biztosítunk forrást
olyan többletfeladatokra, mint például a gyermekek táborozásának, a
nyugdíjasok üdülésének és gyógyászatisegédeszköz-vásárlásának támogatása. Ezúton is ajánlom szíves
figyelmükbe aktuális pályázati kiírásainkat, melyeket az újság további
oldalain találnak!

H

etek óta tartjuk a városrészi
fórum sorozatot, mellyel kerületünk minden körzetébe ellátogattunk, ellátogatunk. Mindenképpen
pozitívan értékelhető, hogy valamennyi
eseményt kiemelkedő érdeklődés övezte
és övezi. Úgy vélem, nagyon fontos, hogy
az adott kerületrészben élők aktívak legyenek a lakókörnyezetüket érintő kérdések megoldásában, hiszen együtt, összefogással sokkal többre vihetjük! Ezekkel
a gondolatokkal és a tavaszi napfény első
sugaraival biztatom Önöket, hogy tegyük
még rendezettebbé, tegyük még szebbé
otthonunkat és környezetünket! Itt az
új tavasz, a nagytakarítás, a megújulás
ideje. Azt gondolom, és a visszajelzések is

azt igazolták, hogy
az elmúlt két évben Kőbánya sokat
fejlődött és szépült.
Kezdeményezéseink, a „Tiszta udvar, rendes ház” és
a „Tiszta, rendezett
Kőbányáért” akciók – az induló,
bevezető év után
– tavaly már sokakat megihlettek és
cselekvésre ösztönöztek. Múlt évben
a Kőrösi Csoma sétány virágosításával
Kőbánya nyerte el a
legszebb budapesti
főutca díját az országos Virágos Ma- Fogjunk össze, hogy minél több kőbányai házon olvashassák:
gyarországért verse- „Tiszta udvar, rendes ház”!
nyen. Jó lenne, ha
az idei esztendőben még többen fognánk járó szép táblával. Miért ne díszítené az
össze, még többen vennénk részt a kör- Ön otthonát is?
nyezetszépítő mozgalmakban. Kedves
Aktualitásainkról a www.facebook.
Kőbányaiak! Védjük meg címeinket, com/kovacsrobertpolgarmester oldalon
ápoljuk hagyományainkat, és tűzzünk is olvashatnak! Szép és örömteli márciuki új célokat egy még szebb Kőbányá- si napokat kívánok!
ért! És ne feledjék, önkormányzatunk
ez évben is megajándékozza a legszebb
Kovács Róbert
házak, kertek gazdáit a „Tiszta udvar,
Kőbánya polgármestere
rendes ház” elismerő címmel és a vele

MintaMenza – most még kísérleti jelleggel

Egészségesebb és finomabb falatok

Kőbányán elsőként a Kada Mihály Általános Iskola, a Kőbányai Komplex Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, a Kőbányai Gyermekek
Háza Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda csatlakozott a Mintamenza
programhoz.

A

Kovács Róbert polgármester által
is aláírt megállapodás értelmében
az említett intézményekbe a jövőben is
az a Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft.
szállítja a gyerekek napi élelmét, amelyik
a kerületben egyébként legalább ötezer
gyermeket és szépkorút lát el étellel.
A Budapesten a Mintamenza programhoz elsőként csatlakozó Kőbánya,
Kispest és Pesterzsébet vezetői azt szeretnék, ha rövid időn belül a kerületek
minden intézményében minőségi anyagokból készült, ízletes ételeket kapná-

nak a gyerekek és felnőttek egyaránt.
Egyelőre sem a Kőbányai Önkormányzatot, sem az ellátott intézményekben
tanuló gyermekek szüleit nem terheli
pluszköltség.
A Kőbányán kísérleti jelleggel bevezetett, az egészséges táplálkozást segítő
program első tapasztalatait várhatóan
április végén összegezhetik a szakértők, ám akár egy év is eltelhet, mire – a
szerzett információkat felhasználva –
minden részletet sikerül kidolgozni, finomítani.

A cél: a minőségi gyermekétkeztetés.
Kovács Róbert polgármester Pesterzsébet és Kispest vezetőivel együtt írta alá a
Mintamenza-megállapodást

Laczó István kiszámolta, évente majd 40 ezer forintot tudnak megtakarítani

Több tízezret spórolhatunk évente

Rezsi – másképpen
számolva

Jól jártunk. Politikai felhangok nélkül mindenki kiszámolhatja,
hogy a rezsi néhány fontos elemének 10 százalékos árcsökkentésével minden háztartás tízezreket spórol éves szinten. És az árcsökkentésnek még nincs vége…

D

e ne szaladjunk a dolgok elébe: a januártól érvényes árakkal kiszámoltuk, ki mennyit
takarít meg. Mindezt azért tettük,
mert az elmúlt hetekben szerkesztőségünkbe is rengeteg telefon, üzenet, illetve levél érkezett ezzel kapcsolatban.
Volt, aki szerint ez nagyszerű, többen
viszont észre sem vették a változást.
Mi pedig számoltunk, pontosabban
kerestünk egy kőbányai lakót, aki saját tapasztalatából és szakértelmével is
tud segíteni. Laczó István évtizedekig
dolgozott a Mérésügyi Hivatalban
mérnökként, és nyugdíjasként – amolyan hobbiból – ma is számítógépen
vezeti a családi kassza alakulását, amibe persze beletartozik a rezsi. Laczó úr
a rezsicsökkentésről sok ismerősével,
barátjával beszélt, s azt látja, hogy az
emberek nagy része nem tudja, miért
mennyit fizetett tavaly, s mennyit idén.
Sokan nincsenek tisztában a gigajouleokkal és a köbméterekkel, ami érthető, hiszen egy társasházban a közösen
fizetett fogyasztás elkényelmesíti az
embert. Ám volt olyan is, aki azért reklamált, hogy neki egy egész épületrész
rezsijét kell fizetni, és nem jött rá, hogy
a lakását nevezi így a szolgáltató.
Az árcsökkentésről Laczó István elmondta, hogy a távfűtő művek ugyan
két hónapos rátartással küldi a fo-

gyasztásról szóló számlát, de ők már
megkapták a csökkentettet, amelyen
az alapdíjat is január 1-től visszamenőleg mérsékelték, és a fogyasztás ára
szintén csökkent. Hasonló fogyasztást
produkálva múlt év végén 38 ezer
forintot fizettek a fűtésért és a meleg
vízért, most pedig 34 ezer volt a számlán. A gázdíj elszámolása ugyancsak
két hónappal a tényleges fogyasztás
után érkezik, de abból is lemegy a tízes. Laczó úrék 68 négyzetméteres lakásban laknak, s a pontos számítások
szerint több mint 35 ezer forintot takaríthatnak meg évente; ha a nyáron a
víz és a szemétszállítás is olcsóbb lesz,
akkor még tízezer hozzájöhet. Vagyis
egy átlagos háztartás 40-45 ezer forintot takaríthat meg évente, s ahol több
gyermek van, és nagyobb a fogyasztás,
ott ennél is jelentősebb összeg marad a
családi kasszában.
„A feleségemmel nyugdíjasok vagyunk, természetes, hogy nekünk is
nagyon sokat jelent egy ekkora ös�szeg. A többgyermekes családoknál
meg még inkább. A megtakarításból
tudják finanszírozni az iskolakezdést,
vagy felöltöztetik a gyerekeket, esetleg
ebből elmennek nyaralni – mondta
Laczó úr, és megmutatja a számláit,
kimutatásait, bizonyítva: könnyebb
az idei teher. Jól jártunk…

Az FKF Zrt. lomtalanítást szervez Kőbányán
– kizárólag a lakosság részére! Az FKF Zrt. a
lomtalanítás előtt két héttel levélben értesíti a lakókat. A kőbányai polgármesteri hivatal is tájékoztatja a lakosságot az FKF Zrt.
által hivatalosan közölt időpontokról és
területekről.

A

lomtalanítás keretében az FKF Zrt. kizárólag
a kikészítésre biztosított időpontot követő
napon szállítja el a háztartásokban keletkező
nagy darabos hulladékot (bútor, háztartási gép,
láda, doboz stb.). A lomtalanítási közszolgáltatás
nem terjed ki a mindennapos háztartási hulladékra, építési törmelékre, szénporra, földre,
autóroncsra, gumiabroncsra, veszélyes és zöldhulladékra.
A megjelölt területeken a lomok minden esetben kizárólag az FKF Zrt. által hivatalosan megjelölt napon – előzetes és utólagos kirakást is
tiltva – kerülhetnek kihelyezésre.
Fontos, hogy a lomok elszállítása után a kikészítésre használt közterületek takarítását a lomtalanítást igénybe vevő lakóknak, lakóközösségeknek kell elvégezni! A lomkihelyezés időpontjai:

1. körzet N
 épliget és környéke:
március 24., vasárnap
2. körzet Újhegy és környéke:
március 25., hétfő
3. körzet Óhegy és környéke:
március 26., kedd
4. körzet Belváros és környéke:
március 27., szerda
5. körzet Kertváros és környéke:
március 28., csütörtök

Az elszállítás után a kikészítésre használt területet a lakóknak kell takarítani
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Szabóné Gerzson Sarolta
elmagyarázta Élő Norbertnek, hogy az általa többlettámogatásra javasolt területeket
az önkormányzat is jelentősen támogatja, s ez bőven
elég a felmerült igényekre.

Többé-kevésbé
elegendő

A központi költségvetés késlekedése miatt átmeneti költségvetést kellett készíteni. A végleges jól sikerült

testületi ülés – Elkészült a 2013-as költségvetés

Patikamérlegen kimérve
Kőbánya pénzügyi helyzete, gazdálkodása fővárosi, de még országos összehasonlításban is az egyik legstabilabb, és talán még soha nem volt a képviselők előtt ilyen
korrekt és reális költségvetés. Így kommentálta a polgármester és a képviselők
döntő többsége a nemrég elfogadott 2013-as költségvetési rendeletet.

A

z előkészítő szakmai munka
minden eddiginél korábban,
2012 őszén elkezdődött, s a
közigazgatási, köznevelési és költségvetési reform okozta bizonytalanságokat
is sikerült kiküszöbölni. A változások
miatt a Kőbányai Önkormányzat által
elkölthető források összege is csökkent,
de Kovács Róbert polgármester számításai szerint a kerülettől átvett feladatokkal arányban van az elvonás. Ennek
ellenére sok területen a múlt évinél szerényebb kiadásokkal lehet számolni a
2013-as esztendőben. Ugyanakkor az
önkormányzat nem szorul hitelfelvételre, sőt, a kötelező feladatokon túl jelentős többleteket vállal, s még fejlesztésre
is marad forrás.
A képviselő-testület februári ülése
ismét elismeréssel kezdődött: a polgármester méltatta a Dr. Sztanek Endre Alapítvány
eredményeit, illetve azoknak a fiataloknak
a munkáját, akik létrehozták a kerületben
az egyedülálló polgári védelmi múzeumot.

A több néha kevesebb
Az érdemi munka során már a költségvetési vita előtt keményedett a
hangulat. Először Somlyódy Csaba
ítélte el az állami adósságátvállalást,
amellyel az önkormányzatok helyzetén segítenek. Ahogy mondta, a példa
azt mutatja, hogy a pénzszórók járnak
jól, hiszen ők sokat kapnak most vis�sza, míg a feszesen gazdálkodó Kőbánya kegyelemfilléreket kapott. A képviselők egy része nem így látta, s ez
a nézetkülönbség meg is teremtette a
„kellő” hangulatot a költségvetési rendelet tervezetéhez.
Tokody Marcell szerint ez a feladatés hatáskörelvonás és az elszegényedés
költségvetése. A polgármester szerint az
összegek csökkenése csalóka: a mostaninál kétszer több is volt Kőbánya költségvetése, és azokban az években annyi
pénz sem volt elég, noha a beruházások
is elmaradtak.
Tóth Balázs és Somlyódy Csaba azt
kifogásolták, hogy túl későn kapták meg

a tervezetet, és a módosító javaslatok kidolgozására nem volt elegendő idő.

A kevesebb néha több
Élő Norbert szerint ennek a költségvetésnek csak az az előnye, hogy elkészült.
Számos dolgot nem lát benne tisztán,
például azt, hogy miért költöttek a hajléktalan munkanélkülieket visszavezető
LÉLEK Programra 40 millió forintot,
miért támogatják ennyivel a RÉS Alapítványt (családok átmeneti otthonát
működteti), miért nem készülnek hatástanulmányok az egyes programokhoz…
A polgármester szerint mindezekre választ kapott volna, ha elolvassa az előterjesztést. Erre Élő Norbert konkrét
javaslatokat is tett a különböző szociális
célú és beruházásokra szánt összegek
másfajta elosztására, jelentősen megkurtítva, és más, hasonló területekre
irányítva azokat.
Javaslataira Weeber Tibor is válaszolt,
mondván: azzal sincs tisztában, hogy az
általa említett alapítványok mit csinálnak, mennyi embert vezetnek vissza az
életbe, a munka világába. Az alpolgármester úgy vélte, a felelőtlen számdobálásnak semmi értelme, s ha egy képviselő nem ért egy területhez, legalább azt
tegye meg, hogy az előzetes konzultációkon részt vesz, vagy szakértőt fogad.
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Somlyódy Csaba viszont azt
kifogásolta, hogy az idei költségvetésnek éppen az alapítványok a nagy vesztesei, illetve a
Kőrösi Kulturális Központ.
Kovács Róbert válaszában
azt mondta, hogy az intézmény még mindig túlfinanszírozott, sok helyütt sokkal
kevesebb támogatásból és nagyobb bevételből kell eltartani
egy hasonló központot. Csak
Kőbánya adottságai miatt kap
ilyen sok pénzt a Kőrösi.
Révész Máriusz úgy értékelte, hogy a kultúra, az oktatás és
a sport szempontjából is pozitív a költségvetés. Hiszen 220
milliót költenek a közalkalmazottak cafeteriájára, minden
kőbányai gyereknek van óvodai férőhelye, nincs bölcsődei
díj, és a hátrányos helyzetű
gyermekek nyári táborozását,
illetve a nyári napközis tábort
is maximálisan támogatja a
Kőbányai Önkormányzat.
Dr. Pap Sándor alpolgármester a 250 oldalas költségvetési előterjesztésről végül
elmondta, hogy – noha az
utolsó pillanatig voltak jogi
bizonytalanságok a központi
változások miatt – az elmúlt
22 évben soha nem ástak ilyen
mélyre a szakértők, hogy kellő
ismeretanyagot gyűjtsenek a
tervezhető bevételekről és kiadásokról.
2013-ra tervezett főbb
beruházások: új tornacsarnok
épül a Kada utcában, felújítják
a Gépmadár utcai óvodát és bölcsődét, a lakók számára ingyenes, fizetős parkolót alakítanak
ki a Gyakorló utcában, kamerarendszert építenek ki a Balkán
utca–Üllői út környékén, a
Szent László Gimnázium természettudományos oktatást
segítő részeit modernizálják,
és a pályázati támogatásoktól
függően még két iskola korszerűsítését is tervbe vették.

vélemények

A költségvetésről
SomlyódY Csaba

(MSZP): Kőbánya
költségvetését
determinálja az
országos költségvetés, vagyis forráskivonás történik
– ezt megállapította a Költségvetési
Bizottság és az
ÁSZ is. Arról nem
beszélve, hogy az
államháztartási törvény szerint szeptemberben kellett volna legyen nagy
költségvetés, ehhez képest január
végén lett, és mire a fővárosi forráselosztás is megszületett, öt (!) átmeneti költségvetést kellett megalkotni
Kőbányán is… A rohamtempó mindig
a minőség rovására megy, és hiába
szerette volna a beterjesztő, hogy
minél kevesebb terület sérüljön, a
nem kötelező támogatások terén nagy
a csökkenés. A főváros is kevesebbel
gazdálkodik, az iparűzési adó miatt
mintegy 30 milliárd esett ki, vagyis a
tavalyi 220 milliárd helyett most csak
187 milliárdjuk maradt. De az én számításaim szerint ennél sokkal többet
vesztettek a kerületek. Lehet, hogy
kímélni akart bennünket a kormány,
a személyi jövedelemadóra sincs már
gondunk, és más pénzek elosztásának
a „terhét” is átvállalta tőlünk…

Tokody Marcell
Gergely (Jobbik):

Kőbánya költségvetési főösszege a
2012-es 17 milliárdról 12,7 milliárdra
csökkent. Ez önmagában drasztikus
elvonás. Igaz, hogy
valamivel kevesebb
a kiadás és az ide
tartozó feladat,
de az önkormányzatok autonómiáját
is csorbította az állam. Csak a példa
kedvéért: az szja „eltűnt” tőlünk, a
gépjárműadónak pedig csak 40 százaléka marad itt. Vagyis tovább szűkült
a mozgástér. A számvevőszék véleménye is az, hogy az állam részéről több
döntés megalapozatlan volt, nem
készült hatástanulmány például sem
az iskolák átvételéről, sem a pedagógusok bérezésével kapcsolatban. Ilyen
bizonytalan környezetben nem értem,
hogy várhatják el az önkormányzatoktól, hogy korrekten tervezzenek
kiadásokat és bevételeket. Az elejétől
látni lehetett, hogy ennek a kapkodásnak mi leszünk a vesztesei…

A szakszervezetek által felvetett Kőbánya-kártya
tesztelése megkezdődött

Érdekegyeztető a terhekről

Megoldóképletek

A költségvetési tárgyalásokat megelőző
érdekegyeztető tárgyalásokon több olyan
kedvezménnyel kapcsolatos kérdés felmerült, amelynek a sorsa – úgy tűnik – hamarosan megoldódik.

A

reprezentatív szakszervezetek képviselői a
pedagógusok cafeteriaellátásáról kérdeztek, mondván: több olyan kerület van,
ahol az állami oktatás ellenére az önkormányzatok vállalták a pluszköltséget. Kovács Róbert
polgármester információi szerint – a bérkiegészítéshez hasonlóan – nagyon rövid időn belül
központi megoldás lesz a problémára, ezért nem
különítettek el erre pénzt.
A főleg a pedagógusokat érintő továbbképzés
ügye, valamint a Kőbánya-kártya jövője is szóba
került az idei költségvetés kapcsán. A polgármester a kőbányaiak számára jelentős kedvezményeket adó kártyával kapcsolatban megnyugtatta a
kérdezőket: most folyik a tesztelés, annak sikere
után a széles körű elterjesztésre is hamarosan
sor kerül. A továbbképzésekkel kapcsolatban
elhangzott, hogy másutt hasonlót nem is ad az
önkormányzat, Kőbányán pedig nem csökkentenék a tavalyi összegeket, s a tapasztalatok szerint a személyenként adott háromezer forintot el
tudják úgy osztani az intézményvezetők, hogy az
jelentős segítség legyen az érintettek esetében.
A munkaruhára adott személyenként évi 11
ezer forintos összeget is kevesellték az érdekképviseletek szakértői, ám az önkormányzat pénzügyesei – az éves jelentéseket vizsgálva – ugyancsak elégségesnek találták az összeget.
A megbeszélés során egy nagyon fontos információ is elhangzott: a nagyon korrekt tervezés
következménye, hogy a költségvetésben tervezett elvonáson kívül – év közben – nem kell tovább húzni a nadrágszíjat, illetve hogy a szociális
támogatások rendszere 2013-ban csorbítatlanul
megy tovább.
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Változatlan áron kapunk pluszszolgáltatást

Konszolidált adósság

Egymilliárd forint vissza

A

Kőbányai Önkormányzat gazdálkodása néhány éve stabil,
nem szorul hitelfelvételre, s a beruházási
hiteleinek összege is
folyamatosan csökken.
Korrekt számszaki ös�szehasonlításra ugyan
nem került sor, de a
szakértők szerint az
egyik legjobban gazdálkodó kerület a fővárosban, s az egyik legjobban gazdálkodó város
az országban. E tényből fakadóan Kőbányát
kevésbé érintette a
kormány adósságkonszolidációja, mint a
csőd szélén tántorgó
önkormányzatokat, de így is jelentős összeget adnak vissza
a kerületnek. Kőbányának csak 2007 előtt keletkezett beruházási hitelállománya van, melyből a jelenlegi kormány
40 százalék, nagyságrendileg egymilliárd forint törlesztését
vállalta át. Az erről szóló megállapodást február végén írta
alá Kovács Róbert polgármester a Belügyminisztériumban.

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

Házhoz jönnek
a szelektív hulladékért

Budapest és a fejlődés

Március végén kezdi meg a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
kiszállítani Budapest nagy részén – így Kőbánya egyes részein
is – a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
edényeket.

A

4,3 milliárd forintos uniós
támogatásból megvalósuló projekt lényege, hogy
előreláthatólag 1,5-2 éven belül Budapest valamennyi lakásához helybe menjenek a szelektíven gyűjtött hulladékért.
Ehhez két edényt biztosítanak
ingyenesen – a kék fedelűbe
a papírt, a sárga fedelűbe pedig a műanyagot és a fémet
kell majd közösen gyűjteni.
Mivel utóbbiból kevés gyűlik
össze a háztartásokban, azt
a műanyaggal együtt lehet
majd elhelyezni, s a kétfajta
hulladékot az elszállítás után
szétválasztják a válogatóban.
A városias és a lakótelepi övezetekben hetente, a kertvárosi részeken havonta fogják
a szelektív hulladékot elszállítani. A házhoz menő gyűjtés
bevezetésével a korábbi szelektív hulladékgyűjtő szigeteken csak az üveget lehet majd
elhelyezni, ezeket azonban
kaloda védi majd a felborogatástól. A projekt részeként új,
környezetbarát üzemanyaggal működő gyűjtőautókat is
vásárol a főváros. Az európai
megoldást bejelentő sajtótájékoztatón dr. György István
főpolgármester-helyettes
hangsúlyozta: a projekt sikeressége nagymértékben múlik a lakosság hozzáállásán.
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kőbányai hírek

Írásaimban mindig igyekszem kevésbé az országos politikával, inkább a helyieket közvetlenül érintő várospolitikai kérdésekkel foglalkozni. Ez esetben azonban bizonyos tekintetben kivételt teszek, de nem tévesztem szem
elől a célt: az eredmény-központúságot.

A

z elmúlt időszakban számos politikai támadás érte a főváros vezetését: Budapest fejlődése leállt, a város
elveszítette önállóságát – állítják a fővárosi szocialisták. Nem tartom előremutatónak az előző városvezetés hibáit
sorolni, mégis úgy érzem, néhány dolgot célszerű volna helyretenni.
Támadás ért minket az Alstom-szerződés
kapcsán, mondván, felbontottuk, majd újrakötöttük a szerződést. Itt nem arról van
szó, hogy ugyanazt a szerződést helyeztük
volna újra hatályba. Kihagytuk az olyan
passzusokat, mint például hogy nem terhelné felelősség a szállítót, ha a szerelvények nem kapnak működési engedélyt
(amit egyébként még az MSZP–SZDSZkormány alatt tagadott meg a hatóság).

Elmondta, hogy míg Bécsben
tíz ember közül nyolc vallja
magát környezettudatosnak,
és hét szelektíven gyűjti a
szemetet, addig ez az arány
nálunk jóval alacsonyabb: tíz
lakosból hét vallja magát kör-

Előzetesen
értesítenek,
mikor szállítják ki a
tárolóedényeket
nyezettudatosnak, de csak
hárman cselekednek eszerint.
A főpolgármester-helyettes
bízik benne, hogy a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtési projektnek is része lesz a
szemléletformálásban.

van. Mindezzel együtt annyit még fontos
megjegyezni, hogy az MSZP–SZDSZ által
kötött szerződések felülvizsgálatával (4es metró szerződései, CET, vízművek privatizációja stb.) minden egyes esetben
tízmilliárdos nagyságrendű pénzeket
szereztünk vissza a városnak, a vízműveket pedig visszavásároltuk.

De nézzük a jelenlegi helyzetet:
mi történik most a fővárosban?

2010-ben, amikor átvettük a város vezetését, a meglehetősen rossz konstrukcióban elképzelt 4-es metrón kívül
sajnos nem volt előkészítve egyetlen
projekt sem. A választások óta azonban
számos fejlesztést indítottunk útjára.
Íme néhány, hely hiányában a teljesség

átalakítását. Készül a csepeli gerincút.
Felújítottuk a Király és a Rudas fürdőt,
a többi fürdő gépészetét is. Elindítottuk a közösségi közlekedést a Dunán.
Több helyütt kerékpárút épült, többek
között Csepelen, Óbudán. Felújítjuk a
margitszigeti szökőkutat, rózsakertet,
szabadtéri színpadot és víztornyot.
Dolgozunk a 4-es metró 2014-es befejezésén, és Budapest teljes csatornázottságának megvalósításán is.
Mindezek mellett a Budapesti Közlekedési Központ közreműködésével már most
teljes erővel dolgozunk a 2014-től elérhető uniós pénzek megszerzésére irányuló projektek műszaki előkészítésén.
Budapest – előreláthatólag – pesszimista
számítás szerint 250, optimista számítás

„...már eddig is több mint
száz alacsony padlós
buszt és trolit állítottunk
forgalomba.”

A kék fedelűbe a papírt, a
sárgába a műanyagot és a
fémet kell majd gyűjteni

Megújul az 1-es, 3-as villamos vonala és a 3-as metró. Májustól pedig 150 új,
modern autóbusz áll forgalomba Budapest utcáin

Megtakarítás pályázati úton

Félmilliárd iskolafelújításra

A

hogy arról már több fórumon
is értesülhettek, a Kőbányai
Önkormányzat pályázatot nyújt
be a Bem József Általános Iskola
és a Keresztury Dezső Általános
Iskola épületeinek energetikai
fejlesztésére. Az elnyerhető támogatási összeg 500 millió forint.
A pályázat sikere esetén nemcsak
felújítás, hanem a mostaninál
akár 50 százalékkal takarékosabb
üzemeltetés is várható.

Fotó: http://keresztury.uw.hu
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Kevesebb mint felére csökkentettük
az előlegfizetés mértékét, viszont jelentősen emeltük a szállítót terhelő
kötbéreket, visszaszereztük a teljesítmény nélkül kifizetett 50%-os (!) mértékű előleget. A szerelvények forgalomba állítása pedig zajlik.
Állítják, hogy „leállítottuk” a CET- és a
Rác fürdő beruházást. Előbbinél a valóság az, hogy az előző vezetés egy máltai strandon bejegyzett offshore cégre
bízta a beruházást. Egy nyolc és fél milliárdos beruházásért cserébe 31 milliárdot akartak végül is kifizetni valakinek.
Ezt megakadályoztuk. Utóbbi, a Rác
fürdő ügye pedig feljelentésünk nyomán jelenleg is nyomozati szakaszban

igénye nélkül. Zajlik a rákoskeresztúri
buszfolyosó építése, az 1-es és 3-as villamos infrastruktúrájának teljes felújítása,
valamint idén indulhat az 1-es villamos
meghosszabbítása. Dolgozunk a budai
fonódó villamoshálózat kialakításán. Jövőre indul az elektronikus jegyrendszer,
elindult a villamos- és trolibuszfejlesztés
első üteme, nyár elején alacsony padlós autóbuszok érkeznek Budapestre.
Ebben a ciklusban már eddig is több
mint száz alacsony padlós buszt és trolit
állítottunk forgalomba. Idén április elején indul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a fővárosban. Kidolgoztuk
a Széll Kálmán tér megújításának koncepcióját, a Rákóczi híd közvilágításának

szerint 350-400 milliárdra kalkulálhat tömegközlekedési fejlesztésre 2014 és 2020
között. 1-es prioritású, már a kormány által is támogatott, készülő projekt például
a 3-as metró 15-20 éve elmaradt rekonstrukciója, a 42-es villamos hosszabbítása,
a millenniumi földalatti rekonstrukciója,
vagy a Deák tér–Lehel tér közötti villamos-összekötés. Mindezek mellett folyik
a műszaki előkészítése olyan – nem közlekedési – projekteknek is, mint a dunai
partszakaszok átfogó fejlesztése, az új
hulladékhasznosító mű létesítése, a budapesti gyógyfürdők komplex energetikai felújítása, vagy a Fővárosi Állat- és
Növénykert tematikus bővítése.
A felsorolás nem teljes, de talán jól
mutatja, mivel foglalkoztunk az elmúlt
bő két évben. Nyilván mindig lehet
többet, jobbat tenni, és erre törekedni
is kell, de jelen írásom azt minden bizonnyal alátámasztja, hogy erős túlzással sem lehet Budapest fejlődésének
megtorpanásáról beszélni.
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Városrészi fórum: autók kontra zöldterület

A párbeszéd folytatódik
A Kőbányai Önkormányzat vezetői – országgyűlési képviselői és szakértői erősítéssel – februárban is folytatták a városrészi fórumokat. Amíg Óhegyen a közbiztonság, a Gyakorló utcában a parkolás, illetve a forgalom, addig a
Kertvárosban a környezetvédelem állt a kérdések középpontjában.
A parkolási helyzet, a levegő- és zajszennyezés, valamint a zöldterületek
hiánya volt az a néhány égető kérdéskör, amely a Gyakorló utcai lakókörnyezetben megtartott városrészi
fórumon felmerült.

utcák autóterhelése. A főpolgármester-helyettes a mintegy 350-400 hellyel
kecsegtető P+R parkoló építését, pontosabban annak felgyorsítását ígérte.

Dr. György István főpolgármester-helyettes, országgyűlési képviselő, Kovács
Róbert polgármester és az önkormányzat vezetői, képviselői több kérdésre
közvetlen választ is tudtak adni, ám sok
olyan felvetés maradt, amelyet szakértők bevonásával is megvizsgálnak a vezetők.

A fű jó, a fű szép

Leparkolók

A parkolási gondokkal kapcsolatban
elhangzott: a Kőbányai Önkormányzat
idén mintegy 110 millió forintot fordít
arra, hogy az Árkád környékén fizető
parkolózónát alakítson ki, amelyben
a lakók ingyen parkolhatnak, s ezzel a
megoldással csökkenjen a környező

Dr. György István: „Felgyorsulnak a
tárgyalások, és rövid időn belül megépülhet a P+R parkoló...”

Városrészi fórum: közösségek kontra közös képviselők

Új sportcsarnok épül
Kőbánya az egyik legbiztonságosabb kerület a fővárosban, ha csak a lakásbetöréseket nézzük. Többek között ezt is megtudtuk az óhegyi lakossági fórumon, ahol a kerületi rendőrkapitány ámította el a megjelenteket a rendőrségi
statisztika eredményével…
Demokráció

Az Óhegyen lakók most testközelből is
meggyőződhettek arról a felújítási munkáról, amelyet az önkormányzat 2012ben elvégzett. Ugyanis az önkormányzati és pályázati forrásokból megfiatalított
Harmat utcai általános iskolában tartották a negyedik városrészi fórumot. Az
érdeklődés – most már lehet mondani – a szokásos volt, egyetlen hely sem
maradt üresen a hatalmas ebédlőben.
A felvetett problémák közül Óhegyen
különösen a társasházak működésével
kapcsolatos kérdések emelkedtek ki. A
kerületnek ebben a szegletében – szemmel láthatóan – viszonylag sokan lehetnek azok a közös képviselők, akik a lakók
sejtése szerint nem éppen dicséretes
munkát végeznek… Viszont „megszabadulni tőlük nem egyszerű” – ahogy az

Sajnos a tulajdonviszonyok, illetve az
Örs vezér téri metróállomáshoz közel
eső területek tulajdonosainak hozzáállása nem könnyíti meg a helyzetet, de
dr. György István szerint van esély a viszonylag gyors, tárgyalásos rendezésre.
A főváros ugyancsak növeli a Pillangó utcánál meglévő parkolók számát is, 2013
végére várhatóan kétszer annyi autót
lehet ott is leparkolni, mint jelenleg.

egyik felszólaló fogalmazott, ezért a fórumon ismét jelen lévő dr. György István
főpolgármester-helyettestől,
országgyűlési képviselőtől többen azt kérték,
hogy törvénymódosítással segítsenek
a szenvedő lakóknak. Dr. György István
szerint a mostani szabályozás a legdemokratikusabb, amelyben a valóban
aktív lakók kezében sok lehetőség van,
ám a társasházak és a közös képviseletek
felügyeletét szigorítani kell, s egy ilyen
módosításhoz már ő is gyűjti az információkat.

Új járőrpár jár

A fórumot vezető Kovács Róberthez
is érkeztek nehezen orvosolható kérdések, ám a polgármester örülhetett,
hiszen ismét nagyon sok dicséretet is
kapott a most regnáló önkormányzat.

A fórumon részt vevők azt is elpanaszolták, hogy a Gyakorló utcában szinte nincs
is játszótér, illetve a meglévő zöldterületet is tovább akarják csökkenteni – újabb
parkolók javára. Kovács Róbert elmondta, az autósok is folyamatosan újabb
területeket követelnek, s elég nehéz a
kétféle érdek teljes körű összeegyeztetése – egy nagyon kis területen… A polgármester szerint egy ilyen forgalmas
területen, mint a Gyakorló utca, nem is
egészséges játszótereket fenntartani,
Az elhangzottak szerint ez az év is tartogat az óhegyieket közvetlenül érintő
változásokat: tavasszal megkezdődhet a
Kada utcában egy sportcsarnok építése,
a rendőrség egy járőrpárt küld a kerületnek ebbe a részébe, s az ő feladatuk főleg az Óhegyen bűnözők elriasztása lesz.
Ezzel ugyan teljesen nem tudják pótolni
a térfigyelő kamerák hiányát, ám az önkormányzat hamarosan pályázatot ír ki,
amely a lépcsőházak bekamerázásához
ad jelentős támogatást. Ezek az intézkedések – a kőbányai vezetők reményei
szerint – a most kritikus helynek mondható Noszlopy utca környékének közbiztonságát is megváltoztatják, ám a
polgármester ígérete szerint a Petrőczy
utcai telep kiürítése, illetve lebontása
szintén sokat javíthat a helyzeten.

jobb lenne, ha a kisebb utcákban, illetve házak védelmében épített játszóhelyekre vinnék a gyerekeket az itt lakók.
Kovács Róbert a Gyakorló utca páratlan
oldalán arra is lehetőséget látott, hogy a
lakók kezelésre megkaphassák az önkormányzati zöldterületet, amely a házak
tulajdonában lévő parkolókat övezi.

Jaguárok és zebrák

Több lakó jelezte, hogy a Gyakorló
utcában sem a súly-, sem a sebességkorlátozást nem veszik figyelembe a
teherautósok, illetve buszvezetők, arról már nem is beszélve, hogy a nem
megfelelően megépített járdák és a
hiányzó zebrák miatt sok helyen – például a Gyakorló közben, Gépmadár
utca egyes részein – életveszélyes a
gyalogosközlekedés.
Ami a lakók egy részének áldás, a többieknek átok: ez bizonyosodott be a Gyakorló utcai kutyasétáltatóról is, amely a
kutyásoknak jó szolgálatot tesz, ám az
esti zaj miatt a közelben lakók nem tudnak pihenni.
A városrészi fórumon szó esett arról is,
hogy egy pályázatnak köszönhetően
végre felújítják a Gépmadár Óvodát,
már szervezik a rekonstrukció idejére a
gyerekek megfelelő elhelyezését, illetve
elhangzott, hogy a környéken élők jogos igénye egy közösségi tér, közösségi
ház létrehozása, ezért az önkormányzat
szakértői keresik az erre legalkalmasabb
épületet.
Óhegyen ugyancsak felvetődött néhány közlekedési gond: az idősek szerint a 95-ös busz végállomásánál fedett
várakozóhelyre lenne szükség, gyalogátkelőhely kellene többek között a
Noszlopy–Gergely kereszteződésébe, és
sok helyen a táblákat a lakók által kiültetett növényzet takarja, amelyet – a jelzések szerint – sem az ültetők, sem az illetékesek nem metszenek túl gyakran…

Városrészi fórum: környezetvédők kontra rombolók

Megépül a zajvédő fal

Február 26-án újabb városrészi fórumra került sor – ez alkalommal a
Kertvárosba látogattak el az önkormányzat vezetői, a képviselők és a rendvédelmi szakemberek.
Az itt élő embereket is nagyon érdekli lakókörnyezetük sorsa, amit bizonyított, hogy
a Kertvárosi Általános Iskola tornaterme
tele volt információra éhes lakókkal, akik a
legkülönbözőbb korosztályokból gyűltek
össze a „kérdezz-felelek” rendezvényre…
Ahol – többek között – a Felsőrákosi-rétekről
kiderült, hogy a jelenlegi tulajdonosi struktúra miatt csak hosszabb távon lehet a fejlesztésére számítani, ugyanakkor a rákosi
rétek másik, természetvédelmi részén belátható időn belül ökocentrumot szeretne
létrehozni az önkormányzat – mondta el
Kovács Róbert.
A polgármestert a járdajavítási lehetőségekről is kérdezték. Megtudhattuk, hogy
erre az évre 10 millió forintot terveztek
e célra a költségvetésbe, ám ha a lakók
pontosan megírják, hol van gond, az önkormányzat igyekszik célzottan segíteni.

Év végéig

Ugyancsak a közlekedéssel – pontosabban a Jászberényi út állapotával – kapcsolatban fogalmaztak meg többen
kritikát. Dr. György István főpolgármester-helyettes a fórumon elmondta, hogy
a fővárosban az elmúlt években zajlott
útfelújítások jó minőségben történtek
meg; ez az út valahogy kilóg a sorból,
de már tettek lépéseket a kivitelezővel
szemben, illetve tavaszra tervezik a hibák kijavítását, csakúgy, mint az Éles sarok környéki burkolatok felújítását.
Az országgyűlési képviselő egy a MÁV-területekkel kapcsolatos kérdésre is naprakész válasszal tudott szolgálni: a kertvárosi rész és a sínek közt építendő zajvédő
fal megvalósulásáról érdeklődtek a lakók.
Dr. György István a MÁV levelét idézte,
amely szerint a Zöldpálya–Magyarfalu utcai zajvédő fal tervezését megkezdték, a
kivitelezés 2013 év végéig megtörténik. A
Jászberényi út északi részéhez építendő
falat pedig egy újabb, EU által is finanszírozott pályázat segítségével készítik el.

Környezetterhelők

Kutyagumi talpú cipőben

Nem lehet ilyen látványos javulást remélni
a közterületek állapotával kapcsolatban,
különösen a kulturálatlan kutyatartók „jóvoltából”. Mint minden fórumon, most is
több felszólaló panaszkodott az otthagyott kutyagumik mennyisége miatt. Új
kutyafuttatók és ürülékgyűjtők rendelkezésre állnak, ám ezeket kevesen használják,
ezért lehet, hogy „kutyás napot” szerveznek a kerületben, amikor megismertetik a
gazdákkal az új lehetőségeket…

9

kőbányai hírek

Egy leromlott épületegyüttest felszámolna, lépcsőházikamera-pályázatot
írnak ki, és egy járőrt küldenek Óhegyre

Több hozzászóló kifogásolta, hogy többek között a Keresztúri úton jelentősen
megnőtt az olyan autókereskedések és
autóbontók száma, amelyek a környezetvédelemmel nem törődve kivágják a
fákat, és rengeteg – gyakran illegálisan
lerakott – hulladékot termelne, ám a
szennyezőket soha nem tudják elkapni.
A polgármester kérte, ha valaki konkrét
környezetkárosító tevékenységet fedez
fel, akkor azonnal értesítse a polgármesteri hivatalt – ekkor tudnak csak eljárást
indítani a károsítóval szemben. Ami pe-

A postás egyszer sem csenget, a levelek
sokat késnek vagy elvesznek. Több városrészben is gondot jelent a kézbesítés
dig a vállalkozások elszaporodását illeti,
a liberalizációt szolgáló jogszabályok lehetővé teszik, hogy sok tevékenység csak
egy egyszerű bejelentés után már végezhető, engedélyt sem kell hozzá kérni – a
panaszra okot adó autós vállalkozások
is ilyenek. A kérdéshez az országgyűlési
képviselő hozzáfűzte, a vállalkozások érdekeinek képviselete ugyan fontos, de
átestünk a ló túlsó oldalára, és módosítani kell néhány kormány-, illetve miniszteri
rendeletet annak érdekében, hogy szükség esetén a lakók érdekeit is meg tudják
védeni egy-egy vállalkozással szemben.

Számolatlanul

A kertvárosi fórumon szóba került a több
éve problémákat okozó házszámkérdés is.
Agócs Zsolt képviselő a lakóknak elmondta: egy ingatlaneladás során derült ki, hogy
a földhivatalnál más számokon van bejegyezve adott helyrajzi számú ház, illetve
lakás. Ennek nyomán a hatósági iroda sok
évvel ezelőtt újraosztotta a számokat, amiket aztán módosítottak is, ám máig nem sikerült rendezni a helyzetet. A képviselő azt
javasolta: a jegyzőhöz, pontosabban a hatósági irodához forduljanak azok, akiknek
valamilyen problémát okoz az átszámozás.
A fórumon kiderült, hogy a kertvárosiak
egy részének a Magyar Posta, pontosabban a területi postás szolgáltatása okoz
gondot. Kovács Róbert megígérte, hogy
konzultál a posta illetékeseivel.
A polgármestert a fórumnak otthont adó
iskola igazgatónője is kérdezte: lát-e lehetőséget az iskolájuk bővítésére (egy az intézmény melletti épület rendbetételével)?
A polgármester elmondta, hogy az idei
költségvetésben nem terveztek erre forrásokat, de ha konkrét, írásos javaslattal él
az iskola, akkor munkatársaival átnézik, hogyan tudnának segíteni.

10 oktatás, kultúra
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS nyugdíjasüdülés

a kékvirág pillanatai

Irány a magyar tenger!
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete üdülési lehetőséget kínál kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére az
önkormányzat Balatonalmádiban (Balatonalmádi, Szent István sétány 1–3.)
és Balatonlellén (Balatonlelle, Úszó u. 1–3.) fekvő üdülőiben. Az üdülésre csoportok és magánszemélyek is jelentkezhetnek.
Az üdülés feltételei:

Az önkormányzat a szállást, az étkezést
és az utazást biztosítja.
Egyéni részvételi hozzájárulás: 2000 Ft/
hét, melyet az üdülés előtt kell befizetni,
valamint a helyszínen fizetendő idegenforgalmi adó összege (Balatonalmádi:
450 Ft/éjszaka, Balatonlelle: 360 Ft/éjszaka)
A pályázaton részt vehet, aki
• Kőbányán bejelentett lakcímmel rendelkező nyugdíjas,
• a 2011–2012. évben önkormányzat által
támogatott üdülésben nem vett részt,
• vállalja a részvételi hozzájárulás megfizetését,
• vállalja az idegenforgalmi adó helyszínen történő befizetését, melynek ös�szege Balatonalmádiban 450 Ft/éjszaka,
Balatonlellén 360 Ft/éjszaka,
• vállalja, hogy az utazás megkezdése
előtt orvosi igazolást nyújt be arról,
hogy az utazásra alkalmas, és közösségben tartózkodhat – az orvosi igazolás hiányának következménye az üdülésből való kizárás.

Megpályázható turnusok:
Balatonalmádi: 2013. május 6–11-ig,
szeptember 9–14-ig,
szeptember 16–21-ig, valamint
Balatonlelle: 2013. szeptember 2–7-ig.
A turnusok ebéddel kezdődnek, és reggelivel fejeződnek be. Az üdülések alatt
két gondozónő kíséri a csoportot.
Balatonalmádiban az elhelyezés 2-3-4
ágyas szobákban történik, az ebédet a
háztól kb. 300 m-re fekvő önkiszolgáló
étteremben biztosítjuk. Az üdülőben
és az étteremben az akadálymentesítés
nincs megoldva.
Balatonlellén az elhelyezés ötágyas, fürdőszobás faháza kban történik. Az ét-

kezés a helyszínen biztosítva van, közös
programok szervezésére zárt helyiség áll
rendelkezésre.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
• kitöltött pályázati adatlap,
• jövedelemigazolás másolata,
• orvosi igazolás.
Az orvosi igazolás bemutatása az üdülés
megkezdése előtt szükséges, ennek hiányában az önkormányzat nem biztosítja
a nyaralást.
A pályázatokat 2013. április 8-ig lehet
benyújtani az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Szociális
és Egészségügyi Csoportjánál.
Az üdülésben részt vevőkről és a turnusok beosztásáról a képviselő-testület
2013. április 18-i ülésén dönt.
Azoknak az eredményes pályázatot
benyújtóknak helyére, akiknek utazása
valamilyen, az önkormányzaton kívül
álló ok miatt meghiúsul, az üdültetést
lebonyolító Bárka Kőbányai Szociális és
Gyermekjóléti Központ munkatársai az
érvényes, de eredménytelen pályázatot benyújtók közül választanak résztvevőket.
További információkat és pályázati adatlapokat az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportjánál lehet beszerezni
(1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt.
33., tel.: 06 [1] 4338 331).

Előzetes tájékoztatás

Vakáció és erdei kalandok
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Kulturális, Oktatási és Sportbizottsága az alábbi témakörökben hirdet
a 2013. évben pályázatot:
1. Iskolai táborok és
erdei iskolák működésének
2013. évi támogatása

Pályázók köre: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat működtetésében álló általános iskolák, valamint
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat által fenntartott óvodák
Pályázatokhoz rendelkezésre álló keretösszeg:
4 000 000 Ft. A pályázatot 1 eredeti és
1 másolati példányban a megfelelően
kiöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani
2013. március 28-án (csütörtökön) 16.00
óráig „Az iskolai táborok és erdei iskolák
működésének támogatása” megjelöléssel, Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil

Csoportnál (1102 Budapest, Szent László
tér 29.). A pályázattal kapcsolatos bővebb
információ kérhető az Oktatási, Kulturális
és Civil Csoportnál a +36/14338-151 telefonszámon, illetve az oktatás@kobanya.
hu e-mail címen.
2013. március 4-től a részletes pályázati kiírás és az adatlap letölthető lesz interneten
a www.kobanya.hu honlapról.

2. Helyi nemzetiségi
önkormányzatok 2013. évi
támogatása és működése

Rendelkezésre álló keretösszeg:
1 000 000 Ft
Pályázatonként elnyerhető támogatás:
200 000 Ft. A kérelmeket 2013. március 28án (csütörtökön) 15.00 óráig lehet benyújtani a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál (Nemzetiségek és Civil Szervezetek
Háza, 1105 Bp., Ihász utca 26.). A pályázattal
kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető
Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referenstől a +361/4318-748 telefonszámon, illetve a szabados_heni@kobanya.
hu e-mail címen.
2013. március 4-től a részletes pályázati kiírás és az adatlap letölthető lesz interneten
a www.kobanya.hu honlapról.

Manónapok

I

Profi színészek, jogászok és drámapedagógus segít a „szereplőknek”

Az élet és a drámapedagógia

Jogom van tudni

Mi van, ha baj van? És mi van, ha mi vagyunk a tragédia előidézői, illetve mellékszereplőként megakadályozhattunk volna egy drámai eseményt? A DNS Alapítvány segítségével újabb kőbányai iskolások találták meg ezekre a kérdésekre a választ.

M

ennyire fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek
a jogaikkal, és egyáltalán
mennyit tudnak azokról a jogokról, amik megilletik őket? Ezeket a
kérdéseket elég konkrét megvilágításba helyezte a DNS (Drámapedagógiai Nevelést Segítő) Alapítvány
a Janikovszky Éva Általános Iskola
Üllői úti tagozatának nyolcadikos
tanulói számára szervezett háromórás foglalkozásán. A DNS Alapítvány az Igazságügyi Minisztérium
támogatásával elindított sorozata
már korábban is járt Kőbányán, és
a február végi foglalkozást is Katona Zsuzsanna drámapedagógus
vezette.
A program lényege, hogy az iskolások – szereplőként – bekapcsolódnak egy kitalált történetbe, amely
arról szól, hogy egy születésnapi
buli után az ittas fiatalok egyike
– egy szerencsétlen lökdösődés következtében – életét veszti. A DNS
és a minisztérium munkatársai, valamint profi színészek és jogászok
segítségével előadott történet a drámapedagógia módszereivel közelebb
viszi a gyerekeket a való élethez, a
felnőttkorral együtt járó felelősségvállaláshoz, az igazságszolgáltatás

működéséhez és az igazság fogalmának társadalmi megítéléséhez.
A módszer jelentősen eltér a korábbi nevelési gyakorlattól, hiszen itt
nem tankönyvekből, elmesélt történetekből, a pedagógus intelmei nyomán kerülnek kapcsolatba a joggal
és a jogi következményekkel, hanem
egy-egy szerepet felvállalva vesznek
részt a bűnelkövető megvédésében
vagy elítélésében. A szerepeket a
gyerekek maguk választják, vagy
esetenként véletlenszerűen kapják,
de a lényeg minden esetben az, hogy
az interaktív módszer segítségével
beégjenek a kialakult érzések, a felelősségtudat, az ítéletalkotás sok oldala, és maguk a jogi környezet által
teremtett viszonyok.
A kőbányai Janikovszky Üllői úti
nyolcadikosai – szerintem – remekeltek, az ügyészhelyettest alakító leány és
néhány nagyon fontos epizódszereplő
rengeteg ötlettel feldobta az amúgy is
izgalmas „előadást”. Telitalálat a módszer és a történet is, amelyen keresztül
– megszűrve bár, de – eljutott az Élet
a gyerekekhez. (Arról a foglalkozás
vezetői, illetve kitalálói nem tehettek,
hogy a gyerekek egy része vagy az izgalom, vagy diszkrét olvasási múlt miatt
kevéssé bizonyult jó „narrátornak”.)

ntézményünkben már hagyománnyá vált,
hogy a leendő kisóvodásoknak a májusi beiratkozás előtt (melynek időpontja 2013. május
6–10.) ismerkedési napokat tarunk. Ebben az
évben is két alkalommal megrendezésre kerül
a Manónap (2013. ápr. 8-án, valamint ápr. 29én). A nap folyamán délelőtt a belátogató gyermekeket azok az óvodapedagógusok fogadják,
akiknek a csoportjába fognak járni. A leendő
ovisok megismerkedhetnek az óvó nénikkel
és dajka nénikkel, valamint bepillantást nyerhetnek az óvoda mindennapi életébe. Jó idő
esetén az udvaron várjuk a gyermekeket mozgásos játékokkal (mászóvárak, csúszda, kismotor), a homokozókban várépítéssel, valamint a
műfüves focipályán labdajátékokkal. Rossz idő
esetén az óvoda tornaszobájában mozoghatnak szabadon választott játékokkal a gyermekek (trambulin, alagút, lépegető, egyensúlyozó
tányér), valamint a csoportszobában megismerkedhetnek életkoruknak megfelelő asztali
és építőjátékokkal.
A szülők részére az
óvodavezető tájékoztatást nyújt az
intézmény programjáról, a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról,
és válaszol a felmerülő kérdésekre. A
délelőtt folyamán a
„kisóvodásjelöltek”
felszabadultan, vidáman
vehetik
igénybe az intézmény által nyújtott programokat, játszhatnak együtt szüleikkel és leendő
óvodástársaikkal. Búcsúzáskor minden gyermek apró ajándékot vihet haza, melyet az óvodapedagógusok és dajka nénik készítettek részükre. Az idei évben is sok szeretettel várjuk az
apróságokat a Kékvirág Óvoda Manónapjaira.
Egriné Andrási Krisztina óvodapedagógus

Szívek és idézetek

Egy mosoly mindenkiért
Ismét flash mob, azaz villámcsődület volt Kőbányán. Valentin napján
az Újhegyi sétányon és a Kőrösi
sétányon jelentek meg csapatostul
a kőbányai diák- és ifjúsági szervezetek, azaz a dök, a Köd és a Radar
tagjai, s a megmozdulás során a
fiatalok egy kis idézettel és piros,
papírból kivágott szívecskével kívántak minden arra járónak boldog
Valentin-napot. A pontban 15 óra 15 perckor szervezett
flash mob kezdeményhez a makói fiatalok is csatlakoztak, akik városukban ugyanekkor osztogattak hasonló
szívecskéket vagy szeretetről szóló idézeteket. A megmozdulás szlogenje „Egy mosoly mindenkiért” volt.
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otthon és itthon

szomszédok a betelepülő gyárat, valahogy így kezdődhetett kerületünkben
– pontosan egy évszázada – az Egis
sikertörténete. Tápszerekkel kezdett
tehát az új vállalat, amit ugyan svájci
eljárással, de hazai nyersanyagokból termeltek. A vállalkozás gyorsan fejlődött,
nemsokára gyógyszert is gyártottak.
Termékeiket nemcsak Magyarországon,
de a Monarchia piacain és a Balkánon
is értékesíteni tudták. Az igazi fejlődést
a kutatólaboratórium létrehozása és a
saját tudományos tevékenység alapozta
meg, mert ez lehetővé tette, hogy egy

A cseresznyés kert
Egy üdítőitalra ültem be a kedvenc presszómba. A rádióból a
Roxette ismert dala szólt, Hallgass
a szívedre… Régi barátom mosollyal az arcán toppant be, és így
szólt: „Itt a tavasz!” Megörültem,
hogy más is így véli, ugyanis idefelé jövet mindvégig ezt éreztem
én is, dúdolva magamban az ismert népdalt,
Tavaszi szél vizet áraszt… A bokrokat, az előkerteket gondos kezek takarították, rövidnadrágos fiatalembert kiskutyája ugrált körbe. Egy
pillanatra megálltam, és magamba szívtam a
föld illatát.

„Ma már csak a fű között
a sóskasor árulkodik
kiskertünk voltáról...”
Otthon ilyenkor már terveztük, hogy mennyi
ágyást „tapodunk” majd ki a fölásott veteményesben, mit hová ültetünk, palántázunk. A
szomszéd Annus néni gyönyörű palántákat nevelt, mindig kaptunk belőle. Faluhelyen ez már
így szokás. Ismét legyen piros retek, újhagyma,
néhány bokor saláta, borsó, zöldbab, paradicsom, paprika. Kaprot is vessünk, fontoskodtunk az öcsémmel, és örömmel vettük mindig,
hogy a földieper nem fagyott ki! Egy falatnyi
volt a veteményesünk, melyet a kerítés mellett

helytörténet – Tápszerből gyógyszer

100 éves az Egis

Már gyakorlottan repültek a rákosi lovassági gyakorlótéren a maguk gyártotta gépeiken az első magyar pilóták, amikor a felszállóhelyül szolgáló
rét hátulsó szélén felépültek az új épületek. Találgatniuk nem kellett a
madárembereknek, hogy mi épül, mert tudhatták, egy híres svájci cég
fogja nemsokára itt gyártani az akkor már fél évszázada sok országban
ismert gyermektápszereit, gyógycukrait, malátatermékeit.

A

z elkészült épületre hamar
felkerült a hatalmas cégér,
ami még a magasból is jól
látható volt. Rajta nagy betűkkel
felirat: „Dr. Wander Rt.”. Alatta még
figyelemfelhívóbban: „Ovomaltine

a legjobb tápszer”. Jó igazodási pont
lesz ez nekünk, gondolhatták magukban a kőbányai égbenjárók, de
ők azért a gépeiket földre téve valószínűleg maradtak a jó helyi sernél.
Valahogy így fogadhatták a korabeli

Elismerés a díszpolgárnak

Prima Primissima díj a kőbányai
agykutatónak
Dr. Palkovits Miklós professzor a múlt év végén ismét jelentős elismerést vehetett át. Ez alkalomból dr. Fejér Tibor háziorvos, képviselő sorait idézzük, s reményeink szerint rövidesen nagyobb interjút is olvashatnak a nemzetközi hírű szaktekintéllyel.

málnabokor vigyázott, a patakpart felől pedig
orgonabokor díszített. Szerettem a kiskertünket, melyet naponta gyomláltunk nagy élvezettel. Az évek múltával fogyatkoztak az ágyások.
Apukám nem locsolta már a paradicsomot,
anyukám sem gyomlálgatott. El kellett adnunk
a szülői házat. Ma már csak a fű között a sóskasor árulkodik kiskertünk voltáról.
Mindig tervezem, hogy gyönyörű teraszomon
nevelek majd petrezselymet, bazsalikomot,
snidlinget, rozmaringot. Talán majd most, hiszen itt a tavasz!
Baleczky I. Katalin
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rima Primissima díjat kapott
Kőbánya díszpolgára, prof. dr.
Palkovits Miklós akadémikus, agykutató. Nevéhez fűződik a kémiai
neuroanatómia
megteremtése.
A tudományos irodalomban ő a
legtöbbet idézett magyar kutató.
1978-ban és 1997-ben is jelölték
Nobel-díjra, amit eddig még nem,
de ezután még megkaphat, hiszen
az ő alapkutatásai tették lehetővé a központi idegrendszerre ható
gyógyszerek egész sorának kifejlesztését, súlyos betegségek gyógyítását. Nem ő lenne az egyedüli,

„Mindenki, aki
csak ismer, tudja,
hogy kőbányai
voltam, vagyok és
maradok.”
Prof. dr. Palkovits
Miklós
akinek eredményeit megkésve ismeri el a tudományos világ.
A Prima Primissima díjat viszont 2012.
év végén elnyerte, amihez szívből gratulálunk.

A gyár évszázados története során a sajátján kívül kerületünk hírnevét is növelte, emellett számos a környéken lakó, a
kerületben és máshol élő embernek adott
munkát, jelentős adót fizetett, folyamatosan rendezte környezetét. Évtizedeken
keresztül volt a Keresztury Dezső Álta-

Élménykerület

Sorozatunkban olyan kerületi lakókat mutatunk be, akiknek élete ezer
szállal kötődik Kőbányához. Most
Targos Károly Viktor történetét olvashatják.

K

A cég hamarosan a világ
egyik jelentős antibiotikum-előállítója lett
sor egyedi gyógyszert fejleszthessenek
ki és gyárthassanak. Ki ne ismerné például az Erigont? Az államosítás ebben
az esetben is jelentős változásokat hozott. Öt másik gyógyszergyárat hozzájuk csatolva igazi nagyvállalatot hoztak
létre. A cég új neve Egyesült Gyógyszerés Tápszergyár lett. A koncentrációból
adódó források új lendületet adtak a fejlődésnek. Számos új termék gyártásával
jelentkeztek, licenceket vásároltak, sőt
saját törzskönyvezett termékeket gyártottak. A cég hamarosan a világ egyik
jelentős antibiotikum-előállítója lett.
A privatizáció óta az egyik legnagyobb
hazai gyógyszergyártó, számos területen piacvezető.

Szeretem kőbányát

100 éve kezdődött az Egis szárnyalása.
Európában fogalom lett ez a márkanév
lános Iskola támogatója. Nekünk, kőbányaiaknak tehát minden indokunk meg
van arra, hogy a cég centenáriuma alkalmából ne csak emlékezzünk a múltra,
gratuláljunk a gyár jelenlegi vezetésének
és dolgozóinak, de együtt örvendezzünk
velük ünnepükön.
Verbai Lajos

Nekrológ – Emlékeznek rá a fák

Elment a Népliget legjobb barátja…
Pesti László nyugdíjas kertész 2013. február 22-én, 74 éves korában örökre letette az ásót, kapát, gereblyét.

A

Népliget legendás kertésze 1954-ben kezdett dolgozni kertészként, 1972-től folyamatosan a Népligetben. Még nyugdíjas korában is mindennap kora
reggeltől estig fáradhatatlanul járta fővárosunk legnagyobb közparkját, ültetett, gyomlált, karbantartott.
Több mint 30 év alatt megismert minden fát, bokrot a
parkban, latin rendszertani nevüket, termesztési szokásaikat bárkinek szívesen elmesélte, osztogatta kézzel
rajzolt térképét. Elszánt tenni akarással, sokszor magánerőből ért el sok mindent, így a Népliget sétányainak is
kollégájával, Tarjányi Ferenccel közösen adott nevet. Legismertebb „alkotása” a
Naprendszer arányosan kicsinyített, a Népliget barátai által kivitelezett bemutatása a Planetárium mellett. Lassan romló egészségi állapota ellenére havonta
előadást tartott a Budapesti Városvédő Egyesület kőbányai csoportjában is.
Emlékét őrzi a Népliget minden fája és bokra, kezének nyoma, és mindenki, aki
ismerte őt…
Banó Soma

özel húsz éve
élek
Kőbányán,
Somogy
megyéből költöztem ide. Az oka
végtelenül egyszerű: szerelmes
lettem, a szerelmem Pestre költözött, és én követtem őt. Az első
Targos Károly
munkahelyem
Viktor
is itt volt, Kőbányán. Akkor a Pongrác úton laktam,
néhány éve a Kőrösi Csoma sétányra
költöztem. Nagyon jól érzem magam
itt, ahol sok élménnyel gazdagodtam.
A barátság nagyon fontos az ember
életében, és én két igaz barátot is köszönhetek Kőbányának.
Amikor idejöttem, tudtam, hogy itt
sörgyár van, mégis felejthetetlen élmény volt, amikor néha elmentem
a kapuja előtt, megálltam, és szinte
láttam, hallottam a sört kiszállító teherautókat, az üvegek csörgését…
Korábbi munkahelyemen a főnököm,
János pedig azt mondta egyszer:
„No, Karesz, most elmegyünk egy jó
helyre!” A kőbányai pincerendszerben voltunk, ott, ahol a bort tárolták,
s aztán a gombát termesztették. A
húskombinát Maglódi úti mintaboltját is ő mutatta meg, s a legnagyobb
örömömre ott ismét tudok olyan finomságokat venni, amiket mindig
nagyon szerettem…
Szeretem a természetet is, gyakran és
szívesen sétálok a parkjainkban. Megcsodálom újra és újra a Csősztornyot,
ahonnan valamikor figyelték a szőlőtáblákat, vigyázták a tüzet. Az Óhegy
parkban járva pedig mindig eszembe
jut, hogy Kőbánya a főváros legzöldebb kerülete.
Anno vallásos nevelésben részesültem, s ezért nekem a Szent László-templom különösen szép. Nem
felejtem el Sándor atya aranymiséjét, amelyen az emberi érzésekkel
kapcsolatosan olyan meglátásokat
mondott el, amiket egy fiatal még
nem tudhat, csak egy bölcs, tapasztalt ember. Nagyon sokat jelentettek
az ő szavai is. Hozzájárultak ahhoz,
hogy rendben legyen az életem, és
jól érezzem magam Kőbányán.
lejegyezte Baleczky I. Katalin

14 életmód, egészség
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Ingyenes hallásszűrés

viszonylag egészséges életmódot él. Mint
kiderült, a stroke-klub tagjainak egy része
már csak túl későn tudta ezt megtenni: az
agyi történés után.
Ugyanakkor – az orvosi protokoll és
rögtönzött minifelmérésünk szerint – a
stroke-osok 80 százalékának korábban
is magas volt a vérnyomása, s legalább

Füleljenek!

Ezúton értesítem Önöket, hogy ingyenes
hallásszűrést szervezünk Budapesten a X.
kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 40. szám
alatt lévő Ascent Hallásszalonban 2013. március 13. és 29. között, munkanapokon 8-tól
16 óráig.

A stroke legjobb terápiája
a megelőzés! Magyarországon a stroke-os
betegeknek kevesebb mint
10 százaléka (!) jut el
időben megfelelő kezelést
nyújtó intézménybe

A

jó hallás megvéd a szociális elszigetelődés
ellen. Ha Ön gyakran visszakérdez, túl hangosan hallgatja a televíziót, vagy nehezen ért zajos
környezetben, elengedhetetlen, hogy leméresse
hallását, és meghallgassa szakember véleményét. Az idejében felfedezett hallássérülés sokkal
jobb eredménnyel gyógyítható, rehabilitálható,
mint mikor például a típusosan belsőfülszőrsejtkárosodással kezdődő időskori nagyothallás
már hallóideg-sorvadással is párosul. Kérem, tájékoztassa erről a lehetőségről mindazon rokonait, ismerőseit, akik hallásproblémáról panaszkodnak Önnek, illetve azokat, akikről úgy érzi,
hallás- vagy beszédértési zavarral élik mindennapjaikat. Hallásszűrésünk ingyenes, önkéntes,
teljesen fájdalommentes, és mindössze 25 percet
vesz igénybe. A várakozás elkerülése érdekében
időpont-egyeztetés céljából hívja kollégáimat a
hallásszalonban az alábbi telefonszámokon: 061-261-1909 vagy 06-30-825-9275.

A stroke-klub résztvevői szinte családi programként kezelik az összejöveteleket. Kiss Judit pszichológus feldobja a hangulatot

Ismerkedjünk az ellenséggel!

Magas vérnyomás,
magas rizikó
Noha 20 éve elindult a Nemzeti Stroke Program, és vélhetően sokan
mentek el a felvilágosítást szolgáló rendezvényekre, szinte semmit nem
tudunk a stroke-ról, amely évente félszázezer áldozatot szed.

Az idejében felfedezett hallássérülés jobb eredménnyel gyógyítható...
Kérem, hogy a vizsgálatra tb-kártyáját, személyi
igazolványát, korábbi hallásvizsgálati leleteit (ha
van ilyen), illetve amennyiben Ön hallókészüléket visel, annak nyilvántartási lapját (kiskönyvét)
hozza magával! Tisztelettel:
Dr. Ádám Zoltán PhD
fül-orr-gégész, fej-nyak sebész,
audiológus főorvos
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Bajcsy-Zsilinszky
Kórház
stroke-klubjában – mintegy
70 embert érintő mintavétel
alapján – végzett kis felmérésünk
megerősítette a fenti állítást, hiszen
a stroke-on átesett betegek, illetve hozzátartozóik alig 10 százaléka
hallott korábban erről a betegségről
(sokan azt sem tudják, mi a stroke,
mik a tünetei, és mit kell tennünk,
hogy csökkentsük az esélyét). Ezt
az óriási hiányosságot – a magunk
eszközeivel – próbáljuk csökkenteni

Kőbányán, hogy legalább aki olvas,
az tudjon többet erről a kórról.
A februári találkozón ismét kiderült,
a Bajcsy stroke-klubja több szempontból hiányt pótol: a lelki gyógyulást
segíti, a hasonló sorsúak közösségéből
erőt merítenek a tagok, s nem utolsósorban a mai napig új információkkal
gazdagodnak. A rendezvény egyik
vendége Oszvald György újságíró volt,
aki egyfajta példával is szolgált, hiszen
leszokott az erős dohányzásról (strokerizikófaktor!), nem iszik alkoholt, és

segítsen, hogy segíthessünk!

Ízfokozók helyett a szakácsok ízesítenek

A Magyar Vöröskereszt az
alábbi helyszíneken szervez
véradást a X. kerületben március hónapban: 12-én 13.30–
17.00: Fehér úti BKV-végállomás, vérvételi busz. 24-én
10.00–14.00: Kőrösi Csoma Sándor Kulturális
Központ, Szent László tér 7–14. A regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcím és taj-kártya
feltétlenül szükséges!

A gyerekek Minta Menzájáról olvashatnak a lap első részében, ám a
felnőttek számára is kínálkozik egy
jó lehetőség, hogy egészséges, sőt,
a súlyos betegségben szenvedők,
vagy abból gyógyulók számára is
megfelelő diétás ételeket fogyas�szanak. A Medirest „diétaotthonra”
szolgáltatásával az OÉTI, vagyis az
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet dietetikusai

Véradás Kőbányán Finomságok diétázóknak

által kidolgozott és ellenőrzött ételek otthon, vagy a munkahelyen is
elérhetők.
A mondás szerint a puding próbája
az evés, ezért mi megkóstoltunk néhány ételt, amelyről sorozatban írjuk
meg tapasztalatainkat.
Kezdem a legjobbal: én még ilyen
finom lecsós zúzaragut nem ettem,
amit egyébként rozmaringos parázsburgonyával tálaltak. Ezt az ételt

negyedrészük nem foglalkozott ezzel. A
betegek majdnem fele dohányzott, illetve
elég sok alkoholt fogyasztott. Noha a kőbányai klub tagjaira nem volt jellemző,
de az általános az, hogy az agyi történésen átesettek között sok a cukorbeteg.

A Bajcsy stroke-klubjának utolsó öszszejövetelén részt vevőktől ismét hallottunk tanulságos törteteket. Az egyik
beteget, Jánost – noha majd 50 évig
tájfutó volt – egy amerikai rokonlátogatás alkalmával támadta meg a stroke.
A betegség előjeleként csak annyit
lehetett észrevenni, hogy jelentősen
romlott az írásképe, és időnként lelassult a beszéde. Az USA-ban sokmilliós
összegért kezelt János történetének
egyik nagy tanulsága, ahogy azt a klubot vezető Kiss Judit pszichológus is
ajánlotta, hogy külföldre utazva mindig a legjobb biztosítást kell kötni a jó
ellátás, és az anyagi csőd elkerülése
érdekében. És persze itthon is fizessenek egészségbiztosítást, mert a
hazai ellátás ugyan olcsóbb, de a kezelés végére itt is megérhet egy milliós
számla. (További történeteket a következő számunkban olvashatnak.)

nagyon tudni kell elkészíteni, eltalálni a
főzési időt, a fűszerek arányát, a lecsós
adalékok mennyiségét, minőségét.
Amit ebből a „diétaotthonra” konyháján
a séf kihozott, az csuda. És még a sózás
is tökéletes volt. Apropó, só… A diétások sóbevitelére vigyáznak a szakácsok,
ezért a korábbi dohányosoknak, vagy régen sok sót használóknak kicsit „szürkének” hathatnak az ízek, ám ha az egészségükre gondolnak, mindjárt jobban
esnek ezek a falatok. Emellett a színes
fűszerhasználat is enyhít sóéhségünkön.
Az ételeket a www.dietaotthonra.hu oldalon találják meg. 
(Folytatjuk)

A sikerrel pályázók eszközeik árának akár 90 százalékát is visszakaphatják

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyógyászati segédeszközök

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti Bizottsága pályázatot ír ki gyógyászati segédeszköz támogatására.
A pályázat jogszabályi alapja:
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011.
(IX. 23.) önkormányzati rendeletének 9.
§ (2) bekezdése.

pozitív elbírálását követően kizárólag
vásárolhat – előzetes tételes árkalkulációja, igazolása a gyógyászati segédeszköz áráról.
4. Gyógyászatisegédeszköz-támogatásban a pályázó egy naptári évben legfeljebb két alkalommal részesülhet.

A pályázat benyújtásának feltételei:
1. A pályázaton részt vehet az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező személy,
akinek családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
három és félszeresét (99 750 Ft), egyedülálló esetén négyszeresét (114 000 Ft).
2. A pályázó a pályázat benyújtásakor
köteles hitelt érdemlően – háziorvos
vagy szakorvos által – igazolni a gyógyászati segédeszközre való jogosultságot, valamint egyidejűleg csatolni a pályázati kiírásban szereplő igazolásokat,
nyilatkozatokat.
3. A pályázóknak a részükre biztosított
pályázati nyomtatványon az alábbi adatokat kell kitölteniük, illetve az alább
felsorolt iratokat kell csatolniuk:
– a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élők személyi adatai, nyilatkozat
a pályázati feltételek elfogadásáról,
– az utolsó havi nettó jövedelemigazolás
(munkabér, nyugdíj, családi pótlék, gyermektartásdíj igazolása, egyéni vállalkozók esetében a 2012. évi adóhatósági
igazolás, munkanélküliek esetén a munkaügyi központ vagy a NAV igazolása),
– háziorvos vagy szakorvos igazolása a
gyógyászati segédeszköz szükségességéről,
– a patika, gyógyászatisegédeszközbolt vagy egyéb szaküzlet – ahol a pályázó vásárolni kíván, és ahol a pályázat

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
A pályázatokat 2013. június 30-áig, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1102 Budapest,
Szent László tér 2–4.).
A pályázat elbírálásának menete:
A pályázatokat a képviselő-testület
folyamatosan bírálja el a soron következő ülésén, mérlegelési jogkörében
dönt a támogatás mértékéről, mely
összeg nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz árának 90%-át. A
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociális és Egészségügyi
Csoportja a döntést követően értesíti
a pályázókat a pályázat eredményéről. A gyógyászati segédeszköz megvásárlását igazoló eredeti számlát a
pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítés kézhezvételétől számított
3 hónapon belül lehet bemutatni a
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában. A Kőbányai
Polgármesteri Hivatal Humán Iroda
Szociális és Egészségügyi Csoportja a
számla bemutatását követő 15 napon
belül intézkedik a megítélt támogatás
kifizetéséről.
Érvénytelenség:
Érvénytelen az a pályázat, amely az 1–4.
pontban rögzített feltételeknek nem
felel meg.

16 magazin, programok

2013. március

Oltsd el a lámpát!

A Föld órája a mi óránk
Március 23-án 20 óra 30 perckor kis időre kapcsolja le a lámpákat, televíziózás helyett egy
gyertyafényes borozgatást, beszélgetést javaslunk, a szép, ám pazarló díszkivilágítást pedig legalább egy
órára váltsa fel az ésszerű, környezetkímélő lámpasor. 2013.
március 23-án este a környezettudatos emberek milliói,
vállalatok, intézmények és önkormányzatok ezrei kapcsolják
le a vi- lágítást, hogy a WWF által életre keltett
világkampánnyal, a Föld órájával felhívják a figyelmet a globális éghajlatváltozás és a túlzott
energiafogyasztás problémájára. A Föld óráját
minden március utolsó szombatjának estéjére
szervezik. A nemzetközi Föld-mentő, takarékosságra felhívó akció 2007-ben indult Ausztráliából. Magyarország öt éve kapcsolódott be. A
magyarok 70 százaléka tud az akcióról, és mintegy másfél millióan részt is veszünk benne.

A Pongrácon van egy kis mag, amely mozgásban tartja a telepet. Köztük
Benkovich Béláné (sárga sálban), a szépkorúak edzője...

Egészségünk védelmében
Indulhat a szörfölés
A kőbányai nyugdíjasok, időskorúak részére szervezett 30 órás számítástechnikai tanfolyamon részt vett nyolcadik
csoport is végzett a Kőbányai Széchenyi
István Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A lelkes tanulókat és tanáraikat oklevéllel jutalmazta a
polgármester. Információink szerint rövid időn belül újabb tanfolyamokat szerveznek a szépkorúaknak a kerület oktatási intézményeiben. A lehetőségekről
lapunkból is értesülhetnek majd.

programajánló
A Pongrác Közösségi Ház
Március, Április, május

2013. március 20. 18 órakor: Zenés helytörténeti barangolások a Pongrác-telepen; Steve
Taylor-Szabó pánsípművész
koncertje
2013. április 24. 13 óra: Bűnmegelőzési rajzpályázat eredményhirdetése és a kiállítás
megnyitása (az Alfa Polgárőr
Egyesület és a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány
közös szervezésében)
2013. május 11.: Mini rendvédelmi
nap (Alfa Polgárőr Egyesület és
a Kőbánya Közbiztonságáért
Közalapítvány közös szervezésében)
2013. május 11.: Sakkverseny (a Kőbánya SC
szervezésében)

Megelőzés és harmónia
Remek szakemberek és érdeklődő közönség jött össze a közelmúltban a
Pongrácon a Havasi Gyopár Alapítvány szervezésében. A téma az egészségmegőrzés volt.

„T

öbb mint egy évtizede
jó kapcsolatban állok
a Havasi Gyopár Alapítvánnyal, és ez nagyon biztató
tény a mai körülmények között.
Ha egy alapítvány ilyen hosszú

életű, és ilyen munkát és eredményeket tud felmutatni, abban meg lehet
bízni, és arra rá lehet bízni fontos feladatokat” – ezt mondta az egyik előadó a közelmúltban az egészségügyi
program záró rendezvényén. A kőbá-

Autó-Motor-Tuning Show 2013. március 22–24.

Budapest Motor Fesztivál

A hazai piacon szereplő neves motormárkák újdonságai, csaknem 500 tuningautó, számos sporthíresség főszereplésével zajlott 2012 tavaszán egy
igazi motoros és autós ünnep, az Auto-MotorTuning Show. A 35 ezer látogatót vonzó nagyszabású esemény része volt a megújult Budapest
Motor Fesztivál. A tavalyi siker után a show
tovább gördül, és idén egyetlen belépőjegy
áráért az Autó-Motor-Tuning Show-t, valamint a Budapest Tattoo Expót, a Gymkhana
országos bajnokságot és az EMAT-ot, az
épített motorok és autók találkozóját
is megszemlélhetik. Mindezt ráadásul
negyed áron, ugyanis a Hungexpo és
a Kőbányai Önkormányzat megállapodása értelmében minden kőbányai,
illetve itt dolgozó közalkalmazott 500
forintos belépővel nézheti meg a vásárváros kiállításait.
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nyai Kis-Pongrác-lakótelep szociális célú
városrehabilitációja keretében megrendezett Egészségünk védelmében című program nem volt új a Havasi Gyopár számára:
már sok hasonló felvilágosító, tájékoztató,
oktató sorozatot szerveztek.
A Pongrác Közösségi Házban tartott
rendezvényen az érdeklődők tájékozódhattak a népegészségügyi intézet új feladatairól. Dr. Haintz Andrea kerületi
tiszti főorvostól megtudtuk, hogy az
ÁNTSZ legfőbb feladata a megelőzést
segítő felvilágosítás, az ellenőrzések keretén belül pedig a nem dohányzók védelmében hozott törvény betartása. Dr.
Cornides Ágnes a szűrések fontosságáról
beszélt. A főorvos asszony elmondta, akkor is el kell menni a szervezett, illetve
ajánlott szűrővizsgálatokra, amikor még
nincsenek tünetek, ám a rejtett kórok
már kiszűrhetők. Nagyon fontos, hogy
a daganatos betegségekről, azaz a rákról
alkotott képet is módosítsuk a tudatunkban, mert ezek a betegségek nagyrészt
már gyógyíthatók, ha időben felfedezik
őket. Ehhez pedig a rendszeres szűrésen
keresztül vezet az út. Dr. Szebechlebszky
Erikától, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetőjétől a kerületi alapellátásról
hallottak, míg dr. Fejér Tibor főorvos az
anyagi, szellemi, erkölcsi „szentháromság” harmóniájáról beszélt. Ahogy mondta, saját egészségünk szempontjából több
olyan tényező fontos, amire nem is gondolnánk: például hogy „egészséges”-e a
környezetünk, van-e a környezetünkben
elég ember, aki szeret minket, és akit viszont tudunk szeretni, és egyáltalán van-e
elég emberi kapcsolatunk a jó élethez.

Nyilvános pályázat

Nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása

B

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

új könyv kőbányaiaknak

Kalendáriumunk

K

őbányai Kalendárium
című kiadványunkat
idén első alkalommal,
és szándékaink szerint
hagyományt
teremtve
készítettünk el Önöknek,
Nektek. A könyv segítségével visszatekintünk a
régmúltba és a közelmúltba, áttekintjük az előttünk
álló esztendő kőbányai eseményeit, rendezvényeit, évfordulóit. A kiadvány egy-egy példányát kapja az első 5000 jelentkező, aki ez irányú
igényét a kobanyaikalendarium@gmail.com
e-mail címen jelzi. A jelentkezőket a jövőben
kerületünk eseményeiről is tájékoztatni szeretnénk. Kőbánya egyedi, Kőbánya különleges!
Legyünk büszkék rá! (Forrás: Kovács Róbert
polgármester Facebook-oldala)

megkérdeztük – ön miről írna?

PIACRÓL

Gyerekkoromban a Martinovics téri piacra jártam az anyukámmal. Ismertem minden
árust, akiktől gyakran kaptam
kóstolót. Sosem felejtem el a
dinnyelékeléseket, milyen finom falatokat kaptam! Majd
később megnyílt a Mázsa téri piac. Most is
látom és szinte érzem a friss gyümölcsök,
zöldségek illatát. A bevásárlás végére az
árusok és a vásárlók között többféle recept
cserél gazdát. Munkakörömből adódóan
nagyon sok embert ismerek, akik velem
együtt hiányolják a csupa nagybetűs PIACot! Jóllehet az Állomás utcában van egy
csarnok, de kicsi, szerintem nem nagy a választék. Nézem mindig, hogy mikor mozdul
valami a Mázsa téren. Lesz ott újra piacunk?

A Merényi-kórházban voltam
könyvtáros, ahol sok olvasni szerető embert ismertem
meg. Gyakran elbeszélgettünk
könyvélményeikről. Tanácsokat kértek tőlem, mit ajánlok,
kitől olvassanak. Már nyugdíjas
vagyok. Úgy 8-10 évvel ezelőtt a Hatház utcában volt egy könyvtár, de sajnos megszűnt.
A Gyakorló utcai lakótelepen sok ismerősöm,
barátom él, akik szívesen lennének könyvtári tagok. Velem együtt hiányolják, hogy
nincs felénk könyvtár. Tudom, újra megnyílt a
Kőrösiben a szép, felújított könyvtár, ahova az
idős embereknek – pláne télvíz idején – körülményes elmenni. Szeretnénk és nagyon örülnénk, ha a Hatház utca környékén megnyitná
kapuit egy fiókkönyvtár!

Elmondta: Dorogi Zsuzsa

Elmondta: Tollasné Varga Mária

kerületi információk

Ingyen adjuk
a vakvezető
kutyákat

T

ámogassa, hogy
minél több rászoruló látássérült
embernek adhassunk térítés nélkül,
ingyen vakvezető
kutyát. A Baráthegyi Vakvezető
Kutya Iskola az egyetlen olyan
szervezet Magyarországon, amely
minden esetben ingyen biztosítja
a látássérült emberek számára a
vakvezető kutyát.
Adója 1%-ával segíthet, hogy több
látássérült embernek képezzünk
vakvezető kutyát!
Adószámunk: 18449149–1–05
www.barathegyisegitokutya.hu
Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola

Erdőrendezés

T

ájékoztatjuk Önöket, hogy a
Pilisi Parkerdő Zrt. kerületünk
területén található és a kezelésében lévő több erdőrészletben is
erdőrendezési munkát végez az
elkövetkezendő időszakban. A
Hangár utca–Felsőcsatári út által
határolt erdőtagban egészségügyi termelést hajtanak végre,
azaz eltávolítják a beteg, korhadt
és kiszáradt faegyedeket, megelőzve a fák kidőlésesét, baleset
okozását. Az Új köztemető mögötti erdőtagban az Eszterlánc
utca és Régi vám utca közötti területen, valamint a temető melletti Korányi Frigyes erdősor mentén tisztítást, gyérítést végeznek,
amellyel az egészséges, életerős
egyedek fejlődését segítik elő.

Hatósági Iroda

Családsegítő
milliók

48

millió forint összegű támogatást ítélt meg a Kőbányai Önkormányzat „Összefogás
Kőbánya családjaiért!” címmel
benyújtott pályázatára a Humán
Erőforrás Programok Irányító Hatósága. A projekt fő célja, hogy a
kőbányai lakók számára megkön�nyítsék az ügyintézések kapcsán
felmerülő gyermekfelügyeletet –
több helyen – a kerületben, valamint a munkába állást és a családi
életben adódó szociális gondok
megoldását.
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A legenda

„Minden út jó út, ami elvezet valahová.”
(Popper Péter)
Zsíros Tibor (Zsizsi bácsi)
Európa-bajnok, Budapest
díszpolgára, Kőbányáért
díjas mesteredző, kosárlabda-legenda 2013. február 3-án Székesfehérváron egy kosárlabdaeseményen vett részt,
ahol társszerzőként negyedik könyvét mutatták
be Az első 100 évünk
címmel. A rendezvényen rosszul lett, és 2013.
február 13-án elhunyt.
Élete gazdag és sikeres állomásokból állt. 1940–
49 között a kőbányai Szt. László Gimnáziumban
tanult, ahol három középiskolás bajnoki címhez
segítette iskoláját (1946, 1948, 1949). 1945-től a
BSZKRT, 1950–1961 között a Ganz-MÁVAG játékosa, ahonnan 195 alkalommal volt válogatott.
Három olimpián és négy Európa-bajnokságon
szerepelt. Tagja volt annak a válogatottnak, amely
az 1953-as Európa-bajnokságon ezüst-, az 1955ös (budapesti) Eb-n aranyérmet nyert. Játékos-pályafutása befejezése után a Ganz-MÁVAG edzője,
a válogatott szövetségi kapitánya, játékvezető,
majd ellenőr. Folyamatosan dolgozott a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségében és a
Budapesti Kosárlabdázók Szövetségében. Mesteredző, a Mesteredzői Testület tagja, a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetettje,
Budapest díszpolgára. 2009-ben a Kőbányai Önkormányzat a Kőbánya Sportjáért kitüntetést
adományozta számára. A nagyszerű sportember,
mindenki Zsizsi bácsija, legendává vált hazánk
sportéletében, keze alatt sok játékos, játékvezető
és edző pallérozódott, állandó vendége volt a különböző gálamérkőzéseknek, a diákolimpiáknak
és a streetballfesztiváloknak is. Három könyve
jelent meg, amely a hazai kosárlabda történetét
dolgozta fel, negyedik könyvének bemutatója
azon a bizonyos székesfehérvári kosárlabdagálán
volt. Kőbányához, a Kőbányai Darazsakhoz sok
különleges szál fűzte, számtalan eseményükön
vett részt, végigkísérte sikereiket, nehézségeiket, és mindig segítő kezet nyújtott, amikor csak
tehette. Az elmúlt év decemberében a televízió
nyilvánossága előtt jelentette be hozzájárulását
a Kada utcai kosárlabdacsarnok névadásához. A
képviselő-testület a januári döntése értelmében
az épülő csarnokot így Zsíros Tibor Kosárlabdacsarnoknak nevezte el. Gazdag, eredményes, példaértékű életét, példamutató emberségét állítjuk
az utókor elé, főleg a fiatal kosarasnemzedékek
számára.
Zsíros Tibort (Zsizsi bácsit) a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata saját
halottjának tekinti.
Emlékét megőrzi családja, sporttársai, barátai,
Kőbánya önkormányzata és a magyar kosárlabdasport vezetői, játékosai és rajongói.

Felvételünkön Mohamed Aidától vehették át sporteszközeiket a Törekvés ifjú
vívói a múlt év végi ünnepélyes avatáson

2013 – Kőbányai sportélet

A múlt kötelez

„A múltból örökölt színes és virágzó sportélet feladatokat is ró a
Kőbányai Önkormányzatra, hiszen szeretnénk megőrizni a kerületi klubok pezsgő életét és eredményeit.”

E

zzel kezdte a sportért is felelős
Radványi Gábor alpolgármester azt a rövid beszélgetést,
amelynek során a kőbányai klubok
és sportélet jövője, pontosabban idei
működése volt a téma.
– A négy nagy klub – a KSC, a
KISE, a Törekvés SE és a Kőbányai
Darazsak – támogatását mindenképpen szeretnénk – lehetőségeinkhez
mérten – biztosítani, s emellett a Kőbányai Sportszövetség támogatásán

keresztül 60 kisegyesület működésének a feltételeit is megteremtenénk. A
törvény szerint megvalósul az iskolások
mindennapos testnevelése, ami jelentős kihívás, hiszen ehhez és a délutáni
sportoláshoz is biztosítani kell a megfelelő terepet. Ezért is nagyon fontos,
hogy felépült a jégpálya, mert októbertől március végéig a jeges sportokat
űzhetik az iskolások is, utána pedig
görkorcsolya- és floorballcsarnokként
működik tovább a létesítmény. Sze-

KESZE márciusi programok

Hétfő

9.00–10.00 Kőbányai Sportközpont – tartásjavító torna. Vezeti: Nagy István, (Ihász
u. 24., tornaterem)
9.00–10.00 Kőbányai Sportközpont –
nordic walking. Vezeti: Majorszky Klára

Kedd

9.00–10.00 Újhegyi Uszoda bejárata –
nordic walking. Vezeti: Majorszky Klára
és Váradi Ica

Szerda

14.30–15.00 Janikovszky Éva Ált. Isk.
uszodája – vízi torna. Vezeti: Váradi Ica.
(Kápolna tér 4., tanuszoda)
15.00–15.30 Janikovszky Éva Ált. Isk.

uszodája – vízi torna. Vezeti: Váradi Ica.
(Kápolna tér 4., tanuszoda)

Csütörtök

Délelőtti túraprogramok. Vezeti:
Majorszky Klára.
16.00–17.00 Nemzetiségek Háza (Ihász
u. 26.), alagsor – nordic walking. Vezeti:
Váradi Ica

Péntek

9.00–10.00 Kőbányai Sportközpont –
tartásjavító torna. Vezeti: Nagy István.
(Ihász u. 24., tornaterem)
A tartásjavító és a vízitorna-foglalkozások esetén a bérleti díj hozzájárulásának összege: 200 Ft/ alkalom.
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rencsére több ilyen beruházás volt, illetve
lesz, amit a társaságiadó-felajánlások segítségével, az úgynevezett tao-támogatásokkal
lehet megoldani. Az elmúlt két évben 100
milliós összeget szereztünk ilyen célra a társasági adókból, amire büszke vagyok, mert az
önkormányzatunkhoz érkező és az általunk
szerzett felajánlásokat jó irányba tereltük. És
hogy a témánál maradjunk, ennek az esztendőnek nagy beruházása lesz a Kada utcai kosárlabdacsarnok, amelynek költségeit részben
a már említett taóból (300 millió forint) lehet
finanszírozni, az egyharmadot pedig a Kőbányai Önkormányzat adja hozzá.
Radványi Gábor szerint a sportra szánt
összeg idén tehát nemhogy csökkenne Kőbányán, hanem bővítésről, a paletta színesítéséről, újabb beruházásokról beszélhetünk.
Emellett a Kőbányán működő Törekvés is
teljesen kőbányaivá válik, ugyanis az alpolgármester és dr. György István országgyűlési képviselő a közelmúltban a Nemzetgazdasági Minisztérium vagyonpolitikáért felelős
államtitkárától azt a tájékoztatást kapta,
hogy a most még MÁV-tulajdonban lévő
Törekvés-ingatlanokat már idén megkapja a
Kőbányai Önkormányzat. A sporttelep működtetése újabb finanszírozási igényt jelent a
kerületnek, de már most tervezik a többhektáros terület működtetésének ésszerűsítését
és a kihasználtság javítását.
– Nagyon fontos, hogy az itt működő
cégek is fontosnak tartsák a részvételüket
a kerület sport- és közösségi életében. Erre
több lehetőség van: a társasági adó egy részének felajánlásától az eseti, vagy éppen
sportrendezvényhez köthető támogatásig.
Volt például egy cég, amelyik a költséges
karácsonyi jókívánságokat és ajándékozást
racionalizálta, s az így megmaradó 3 és
fél millió forintot a kőbányai sportélet támogatására adta. Szimpatikus hozzáállás,
bízom benne, hogy a Micropacknak sok
követője lesz idén Kőbányán.

KESZE-túraprogramok
Március

21. Memento Park. Vezeti: Majorszky Klára. Találkozó: ¼ 10-kor a 4-es villamos
Újbuda-központ végállomásánál
28. Séta a tatai Nagy-tó körül. Vezeti: Árvai
István. Találkozó: 9 órakor a Déli pu.-on,
a Komárom felé induló vonat végén. A
retúrjegyét mindenki váltsa meg előre
Tóvároskert állomásig (65 év felett regisztrációs jegy nem kell).
A túrákra előzetes jelentkezés
Majorszky Klára túravezetőnél. Tel.: 0620-443-7048, e-mail: majorszky@gmail.
com

Fontos a finom ráhangolás és a remek hangulat. Ha ez a kettő megvan, csodákat lehet
tenni... A fotó a Havasi Gyopár Alapítvány által szervezett foglalkozáson készült

Mozgásterápia a Pongrác-telepen

Aranykor és jó közérzet
Aki ismeri, tudja róla, hogy a mozgás az élete. És ezt a felfogást a környezetének is remekül át tudja adni. Benkovich Béláné Horváth Éva néhány
hónapja a Pongrácon élő nyugdíjasokat mozgatja, és hangulatos óráitól
még az elesettek is talpra állnak.

E

gy fiatalos hölgy korát ugyan nem
illik elárulni, ám Éva néni elárulja, tavaly töltötte be a 80-at. Rá tényleg igaz
a mondás, hogy „egy húszast letagadhatna”. Nem véletlenül…
„Gyereknek is örökmozgó voltam, és
felnőttkoromban megmaradt ez a szenvedély. 1946-ban már a Kaposvári MTKban kézilabdáztam, de akkor nagypályás
kézilabdát játszottunk, vagyis a normál
focipályán, és ugyancsak 11 játékossal.
Képzelheti, mennyit kellett futni. Aztán
jött a Testnevelési Főiskola, ahol NB I-es
kosárlabdázó lettem, ’50-ben pedig már
röplabdáztam is” – foglalja össze a múltat a mindig mosolygó edző, aki 1954 óta
lakik Kőbányán, s több évtizeden keresztül tanította, buzdította a testnevelésre a
gyerekeket. (A hajdani oktatási metodika
értelmében a rajz-, ének- és testnevelésórák száma csekély volt, ezért anno a
kerület szinte minden iskolájában tanított. Büszkén mondja, hogy a kőbányai
iskolák már akkor is „ott voltak a spiccen”
sportban és az oktatás színvonalában
is…) A vér idősebb korban sem válik
vízzé, az oktatás, az edzősködés varázsa
máig él, ám Éva néni most az aranykorúaknak segít megőrizni egészségüket,
testi épségüket.

„Nagyon szeretem a szakmámat és a
mozgást. Nyugdíjaskorom óta minden
reggel 6 órakor ott álltam az uszoda
bejáratánál, és róttam a hosszokat,
csak három éve marad ki néhány nap,
amióta nyugdíjasoknak tartok edzéseket. Korábban a Kada utcában, a görögök klubházában tartottam órákat
heti két alkalommal, nemrég pedig belépett az életembe a Pongrác Közösségi Ház, minden pénteken itt várom a
mozogni vágyó embereket, főleg idősebb korúakat. Az edzéstervet, a mozgásformákat úgy állítom össze, hogy
azok is meg tudják csinálni, azoknak se
ártson, akik túl vannak néhány komoly
betegségen, vagy az elmúlt évtizedekben nem mozogtak rendszeresen.”
A közösségi ház nagytermét megtöltő
Pongrác-telepiek elszántságát és hangulatát látva egyértelmű: nagy egymásra
találás szemtanúi lehetünk. Az egészségükért, jó közérzetük megőrzéséért
tenni akaró aranykorúak remek trénert
találtak, akivel minden eltöltött perc vidám, és az egészséget szolgálja. Ahogy
Éva néni mondja: „Fontos a finom ráhangolás és a remek hangulat. Ha ez a kettő megvan, akkor csodákat lehet tenni
ezekkel a kedves emberekkel.”

Siker a páston
Remekül szerepeltek a Törekvés SE ifjú vívói a junior országos bajnokságon. A fiúk mezőnyében
a kőbányai Mátyás Bálint győzött (edzője Puskás
Gábor), míg Beliczay Sándor növendékei – Dósa
Dániel és Pásztor Flóra – ezüstérmet nyertek.
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Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
PROGRAMajánlója
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

kiállítások
Március 22-ig a Kőrösi Körgalériában

TanárMŰVÉSZtanár

A pedagógiai napok kapcsán mutatunk be válogatást a Kőbányán tanító
rajztanárok munkáiból. A kiállítást
megnyitja: Németh László tankerületi
igazgató

Április 10-én 18 órakor

„HA NÉZEM A VILÁGOT…”

G erzson Sarolta fotókiállítása. Köszöntőt mond: dr. György István főpolgármester-helyettes. A kiállítást
megnyitja: Magyari Márton festőművész. A költészet napja előestéjén
a kiállítás megnyitását követően
kulturális kuriózumként bemutatjuk:
„Valljalak, tagadjalak…” (…az ébredés borzongása…) c. előadást. Szereplők: Takaró Mihály irodalomtörténész, Juhász Róza színművész,
Oberfrank Pál színművész. A tárlat
május 4-ig tekinthető meg a galéria
nyitvatartási idejében.

előadások
Március 18-án, 25-én hétfőnként
18 órai kezdettel Kőrösiben

MUNKÁCSY KRISZTUS-TRILÓGIÁJA A BIBLIA TÜKRÉBEN

V etített képes előadás-sorozat. Előadó:
dr. Reisinger János irodalomtörténész.
Az előadás után beszélgetést tartunk.
Belépődíj: 400 Ft/alkalom

Március 21., 28., ápr. 4., 11., csütörtökönként 19 órakor a Kőrösiben

VARIETAS ULTIMUM DELECTAT
(A változatosság utoljára
gyönyörködtet)

K ŐBÁNYAI FILMKLUB – Április 11. 19
óra: Pálfi György: Final Cut – Hölgyeim
és Uraim (2012). A vetítésre a színházteremben kerül sor. Az előadásra szóló
ingyenes jegyeket április 2-től lehet
átvenni az információban.

Április 5-én, 12-én pénteken 18.15
órakor az Újhegyi Közösségi Házban

GYÓGYNÖVÉNYEK, ÉLETMÓD,
TERMÉSZET NYÚJTOTTA
GYÓGYULÁSUNK

A belépés ingyenes. Kérjük, hogy a
résztvevők minden alkalommal hozzanak magukkal teásbögrét. Előadó: Dobó
Edit természetgyógyász, masszőr

koncertek
Március 27-én, április 10-én szerdán 18
órakor a Köszi Kő-Caféban

KÓBORZENGŐ-KONCERTEK

M
 agyar népzenével és jó hangulattal. A
részvétel díjtalan!

Március 23-án, szombaton, április
19-én, pénteken 19 órakor a Köszi
Kő-Caféban

ACOUSTIC LIGHT BLUEkoncert.
B elépődíj: 600 Ft

gyerekprogramok
Március 20-án, szerdán 14.30-kor a
Kőrösiben

ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ

A Pódium Színház zenés mesejátéka (Hetedhét bérlet). Jegyár: 750 Ft

Március 24-én, vasárnap 10.30-kor az
Újhegyi Közösségi Házban

TAVASZI HORGÁSZKALAND

V izes mese sok-sok árnyjátékkal, halakkal, vízi és vízparti állatokkal, horgászokkal. Ajánlott 3–8 éves korig. Jegyár:
700 Ft
Április 5–6–7-én a Kőrösiben

VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS

A z 1-ES VILLAMOS KLUB rendezésében.
Nyitva tartás: pénteken 9–19 óráig,
szombaton 10–19 óráig, vasárnap 10–
17 óráig. Belépődíj: gyerekjegy: 500 Ft (2
éves kortól), felnőttjegy: 700 Ft (18 éves
kortól), családi jegy: 2200 Ft, csoportos
jegy: 400 Ft (10 főtől)

Április 7-én, vasárnap 11 órakor a
Kösziben

KOLOMPOS-TÁNCHÁZ

J egyár elővételben 900 Ft (2 éves kortól),
a program napján 1000 Ft

Április 9-én, kedden 10 órakor a
Kőrösiben

PIROSKA ÉS A FARKAS
– TÁNCMESE

H étszínvirág bérlet. Jegyár: 750 Ft

apróhirdetés

Április 13-án szombaton 16 órakor a
Kőrösiben

Szolgáltatás

Apa, figyelj rám!

H ALÁSZ JUDIT gyermekkoncertje. Jegyár: elővételben és nagycsaládos kártyával 1600 Ft, a program napján 2200 Ft

rendezvények
Március 24-én, vasárnap 10–18 óráig
a Kőrösiben

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP

T udományos-ismeretterjesztő, egészségvédelmi előadások természetgyógyászok, életmód-tanácsadók részvételével. Szűrővizsgálatok, tanácsadások,
véradás, gerinctorna-bemutató, egészséggel kapcsolatos készítmények vására. Belépődíj: 200 Ft (véradóknak,
gyermekeknek és a biomesekoncertre
jegyet váltott vendégeinknek ingyenes.
Részletes információk: www.korosi.org
11 órakor a színházteremben GUBÁS GABI
ÉS PÁLFY ZSOLT BIOMESEKONCERTJE.
Jegyár elővételben 1100 Ft, a program
napján 1300 Ft. 12–14 óráig HÚSVÉTI
BIOJÁTSZÓHÁZ Belépés a gyereknek a
játszóházba ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. A jelentkezéseket
március 11-től várjuk a szigeti.monika@
korosi.org e-mail címen.

Április 11-én, csütörtökön 10–12 óráig

A KÖLTÉSZET NAPJA KŐBÁNYÁN,
A KÖLTÉSZET PARKJÁBAN

A Köszi (Budapest X. ker., Előd u. 1.)
előtt a Rottenbiller parkban. Idén is
irodalmi programra invitáljuk a gyermekeket és a pedagógusokat A KÖLTÉSZET PARKJÁBA. Versíró gép, verslabirintus, irodalmi panteon, idézetek
fala, szavalószínpad. Lackfi János
költő segítségével a jelentkezők írásműhely-foglalkozáson vesznek részt.
11 óra 11 perckor a Kedves Jocó! sorait
300 vállalkozó szellemű gyerekkel közösen vizuálisan megjelenítjük a vers
írott szövegét A Költészet Parkjában,
miközben SEBŐ FERENC előadóművész és népzenekutató vezetésével
a résztvevők közösen eléneklik a
megzenésített verset. Ezután a közreműködők soronként mennek fel
a színpadra, így válik élővé a vers.
Játékmester: LACKFI JÁNOS József Attila-díjas költő. A gyerekek közös attrakciójáról a helyszínen fotó készül,
amelyet emlékként hazavihetnek.

TAVASZI HALLÁSHETEK
INGYENES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS
HALLÓKÉSZÜLÉK-PRÓBAHORDÁSSAL!
Hozza be hirdetésünket, és megajándékozzuk Önt
egy nagyítóval és egy kocsiérmével!

1106 BUDAPEST,
MAGLÓDI ÚT 89-91.
IV. EMELET
06-1/432-7656
a

-on is

www.victofon.hu
Az akció a készlet erejéig tart. A részletekért érdeklődjön audiológusánál.
A kép csak illusztráció.Az ajándék készpénzre nem váltható.

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra erkélyre.
Előtető lakótelepi erkélyre is. Egyéb lakatos munkák. Telefon: 284-2540, 06 70
209-4230
Kert-, telekrendezés. Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, bozótírtás,
kerítés építése, javitása. Térkövezés- betonozási munkák. Tel: (06-1) 781-4021,
(06-70) 547-2584, (06-70) 391-8976.
Ingatlan
felújítás!
Ingatlanok
teljeskörű felújítása, javítása: festés,
burkolás, gipszkartonozás, kőműves
munkák, hőszigetelések. Kerítések építése, javítása. (06-1) 781-4021,(06-70)
547-2584.
Takarítás. Irodák, intézmények, társasházak, magánlakások teljeskörű napi
nagytakarítása. Szőnyeg-, kárpit-, ablaktisztítás. Tel.: (06-1) 781-4021, (0670) 391-8976, (06-70) 5472-584.
SZAKSZERŰEN-OLCSÓN. Asztali számítógépek és laptopok javítását vállalom
olcsón, helyszíni munkavégzéssel is,
kiszállási díj nélkül. Tel.: 30 676-6442
MINŐSÉGI FÉNYMÁSOLÁS KEDVEZŐ ÁRON.

24 órán belül, email megrendelés alapján is. A/4 fekete-fehér 1 oldal: 16Ft A/4
fekete-fehér 2 oldal: 24 Ft. A/3 feketefehér 1 oldal: 22 Ft. A/3 fekete-fehér 2
oldal : 32 Ft. A fenti árak áfásak. 200 dbos megrendelés felett ingyenes házhoz
szállítás! Telefon:00-36-30-676-6442,
00-36-30-914-3709. Email.xendrox@
vipmail.hu
SZÍNES FOTÓ MINŐSÉG-ALACSONY ÁR!

Egyedi, színes öntapadó borcímkék,
kozmetikai címkék, befőttek-és konzerv címkék, stb. tervezését és digitális
nyomtatását kis példányszámban is
vállalja nyomdamérnök. Ugyanitt kedvező áron névjegyek, reklámfeliratok,
reklámtáblák, színes öntapadó dekorációk is megrendelhetők. Tel.: 00-36-30914-3709
Villanyszerelés, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása,
cseréje 0-24 óráig. 260-7090, (06-30)
2965-590. Rácz Mihály
AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-műanyag nyílászárók szerelése, passzítása, bukó-nyíló
átalakítás, szigetelés, zárcsere, forgó
ablak szerelése. DÍJTALAN FELMÉRÉS!
Kiss Ernő asztalos Tel: (06-30) 4474-853

Számítógépek javítása, helyszínen is,
hétvégén is. Hardver-, szoftvermunkák
garanciával. Demeter Attila Tel.: 2568680, (06-30) 9704-870
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
Tanári diplomával rendelkező régiségkereskedők vesznek kőbányai üz-

letükbe 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

Ingatlan
Tulajdonostól eladó Pomázon a

Szelistye terület talán utolsó építési telke. A telek 683 m2, közel sík, közművekkel, igényesen bekerítve. Panorámás,
előtte szép park, a háttérben hegyek.
Érvényes építési engedéllyel. 17,9 millió.
Tel.: 06 30 251-0984
Garázs Eladó. Típus garázs eladó Kőbányán. Tel: 3332-386, 06 30 450-0772.
Eladó ingatlant keresek a X., XIV. vagy
XIX. kerületben. Tel.: 06-30/232-82-40

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. március 12–17.
Prémium kategóriájú húsvéti füstölt ajánlatunk!

1299
Ft/kg

1599
Ft/kg

1599
Ft/kg

Füstölt, fôtt tarja
Lángolt comb
Lángolt tarja

Hagyományos füstölt oldalas

259
Ft/db

Parasztsonka

399
Ft/db
139
Ft/db
Nyúl
tejcsokoládé
40 g

149
Ft/db
Kiss torma

350 g, 1140 Ft/kg

Kristálycukor
1 kg

Szatmári Búza
finomliszt 1 kg

165
Ft/db

CBA MAX barna
kenyér 1 kg

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!
A Magyar Rajzfilm Stúdió
az alábbi képzéseket ajánlja:

Tanuljon szakmát
animációs stúdióban!
Tel.: 06-1/250-1355, e-mail: clarus-tax@t-online.hu
Animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzés (utoljára)
10 hónap alatt megtanulhatja a szakmát!
A http://www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.
html oldalon, ahol megtekintheti a hallgatók
munkáit.
MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ
OKJ-s képzés
Képzési idő: 15 hónap
http://www.magyarrajzfilm.
hu/mozgokepianimaciokeszito.
html
Rajzfilmkészítő szakkör
gyerekeknek
Időpont: szombatonként
9-12-ig.
Húsvéti rajzfilmes tábor
6-17 éveseknek
a tavaszi szünetben
további információ:
http://www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html

Tavaszi méregtelenítés
– hogyan csináld?
A tavaszi méregtelenítés egészségünk megőrzésében
kiemelt szerepet foglal el. Szervezetünk önszabályzó
funkcióját állítja vissza és a legjobb természet adta
gyógymód a szervezet természetes megtisztítására
A méregtelenítő kúra különösen ajánlott túlsúly
esetén, de bélműködési
zavarok,
bőrpanaszok
vagy akár túlzott stressz
esetén is. A méregtelenítés vagy böjt – amellett,
hogy a testünket megszabadítja a káros anyagoktól – a lelkünkre is jó
hatással van, hisz így egyfajta lelki megtisztulást is
tapasztalhatunk és egy
kicsit befelé, önmagunkra
figyelhetünk. Szigorú léböjt és méregtelenítő kúra legfeljebb
7-10 napig tartson, de mielőtt belekezdünk, érdemes kikérni
orvos vagy dietetikus tanácsát és mindenképp figyeljünk a
fokozatosságra, azaz folyamatosan csökkentsük a kávé és cigaretta adagot, a szénsavas üdítők helyett pedig ásványvizet
és gyógyteát igyunk. A kúra alatt könnyű leves, gyümölcs-és
zöldséglé, valamint tea és ásványvíz minden mennyiségben
fogyasztható. 
(x)
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 március
31-ig. Februári számunk szerencsés nyertesei: Fodor
Miklósné könyvet, B. Szabó Ernőné rajzfilmes csomagot, Pomázi

Nikoletta uszásoktatást nyert. A nyerteseket telefonon,
e-mailben értesítjük. A nyeremények átvehetők a szerkesztőségben, előre egyeztetett időpontban: 06 20 3677759. Gratulálunk!

