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Rendhagyó „bizonyítványokat” is át-
adhattam az elmúlt hetekben, hiszen a 
nyolc csoportban indult, kőbányai nyug-
díjasok, szépkorúak részére szervezett 
harmincórás számítástechnikai tanfo-
lyam lelkes „diákjai” is sikeresen végez-
tek. Minden tanteremből folytatást kérve 
engedtek csak el, aminek nagy örömmel 
teszek eleget, már a folytatást tervezem. 
Mindenhol megemlítem, most is megte-
szem, hogy a kőbányaiak a legaktívabb, 
legfiatalosabb nyugdíjasok! 

Végül ezúton is felhívom szíves figyel-
müket, hogy elindítottuk a városrészi fó-

kőbánya

irodát kapott 
a tankerület
a közelmúltban megtörtént 

a műszaki átadás, így már 
semmi akadálya, hogy a kerü-
leti oktatás új irányító szerve, a 
kőbányai tankerület igazgatója 
és munkatársai egy teljes kö-
rűen felújított irodában meg-
kezdjék a munkát. a korábban 
a kisgazdák irodájaként, illetve 
az emberbarát alapítvány áru-
sítóhelyeként szolgáló irodák-
ra a kőbányai Önkormányzat 
több mint 4 millió forintot köl-
tött, s a tankerületi igazgató, 
németh lászló kéréseit is igye-
keztek figyelembe venni az át-
alakításkor. 

a mintegy 100 négyzetméteres 
irodaegyüttes új fűtési rendsze-
rének kiépítésére, más gépészeti 
és építészeti munkáira alig több, 
mint két hétre volt szüksége a 
kivitelezőnek.

Miniszteri  
kÖszÖnet
navracsics tibor miniszterel-

nök-helyettes, miniszter és 
szabó erika államtitkár levélben 
köszönte meg kőbánya polgár-
mesterének és az önkormány-
zatnak a területi államigazgatás 
átalakításához és megújításához 
nyújtott segítséget. „ez a tör-
ténelmi változás csak az Önök 
segítségével, a járási hivatalok 
kialakításához nyújtott támoga-
tásukkal jöhetett létre” – olvas-
ható a levélben, amelyet a hely-
hatóságok vezetőinek küldtek a 
kormány, illetve a közigazgatási 
és igazságügyi Minisztérium 
nevében.

A tanfolyamok folytatódnak...

Mi marad, és mi megy?

Minden rendben?

az átállás – fővárosi és országos 
összehasonlításban is – kőbá-

nyán okozott a legkevesebb gondot, 
amihez hozzájárult az önkormány-
zat maximális támogatása, amelyet 
az átalakításhoz nyújtott. Így aztán 
nem volt véletlen, hogy az állam-
titkár a budapesti járások közül el-
sőként kőbányára érkezett, hiszen 
– ahogy mondta – sok pozitív in-
formáció jutott el hozzá a kőbányai 
Önkormányzat nyitottságáról, illetve 
támogatásáról.

A polgármester levele – a kőbányaiak a legaktÍvabb, legfiatalosabb nyugdÍjasok!

gyermekvédelmi és szociális ügyek

rövid hírek

állAmtitkári látogatás

tisztelt kőbányai polgárok! kedves olvasók!

Sokszínű és változatos programok 
jellemezték az új esztendő első hó-
napját, melyet újévi gálakoncerttel 

köszöntött a Tutta Forza zenekar a Kőrösi 
Kulturális Központban. A Kőrösiben a 
„régi” kőbányai hagyományt egy új is 
követte. Első alkalommal került megren-
dezésre a Cseh Tamás-nap, az énekes-dal-
szerző emlékére, születésének 70. évfordu-
lója alkalmából. A nagy sikerű eseményt 
országos érdeklődés övezte, és neves mű-
vészek tisztelték meg jelenlétükkel. 

Január beköszöntével a közigazgatás-
ban és a közoktatásban is új időszámítás 
kezdődött, működésbe lépett Budapest 
Főváros Kormányhivalának X. Kerüle-
ti Hivatala, és elfoglalta új székhelyét az 
újonnan alakult tankerület. A közigazga-
tási reform kapcsán a budapesti kerüle-
tek közül elsőként Kőbányát kereste fel 
dr. Szabó Erika államtitkár és dr. Pesti 
Imre kormánymegbízott, kiemelve ön-
kormányzatunk példás együttműködé-
sét és támogatását. 

Kerületünk közbiztonságát érintően 
is újabb nagy lépést tettünk, aláírtuk 
a térfigyelő rendszer bővítéséről szóló 
szerződést, melynek keretében az Üllői 
út, Zágrábi út, Balkán utca és Száva 
utca térsége gazdagodik tizennyolc tér-
figyelő kamerával. 

rumok sorozatot, melynek keretében ke-
rületünk minden részébe ellátogatunk az 
elkövetkező hetekben, hogy beszámoljunk 
a mögöttünk álló időszak eredményeiről, és 
személyesen vitathassuk meg az adott kör-
nyéket érintő kérdéseket. Szeretettel várom 
Önöket!

Aktualitásainkról a www.facebook.
com/kovacsrobertpolgarmester oldalon 
is olvashatnak! Szép és örömteli februári 
napokat kívánok!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

radványi Gábor, kovács róbert,  
Pesti imre és Szabó Erika  
a kőbányai kormányhivatalban

pesti imre budapesti kormánymeg-
bízott szerint zökkenőmentesen mű-
ködnek a kerületi hivatalok a főváros-
ban, az indulásnál csak jelentéktelen 
problémák voltak. a közeljövőben 
tervezett fejlesztésekről elmondta, 
hogy a közigazgatás átalakításának 
két nagy lépése – a kormányhivatalok 
és a járási rendszer kialakítása – után 
folyamatosan bővítik és ügyfélba-
ráttá teszik a rendszert. a következő 
nagy lépés az okmányirodák helyén 
létrejövő kormányablakok megnyi-

2013. január 1-jétől a gyermekvédelmi és gyámügyek döntő többsége, valamint 
a szociális ügyek egy része első fokon a kerületi hivatalok feladatkörébe került 
a fővárosban.

A gyermekvédelmi és gyámügyeket a ke-
rületi gyámhivatalok mint Budapest 
Főváros Kormányhivatala kerületi 

hivatalainak szakigazgatási szervei intézik. A 
kerületi gyámhivatalok a korábbi polgármes-
teri hivatalokban működő gyámhivatalok 
bázisán jönnek létre – kiegészülve a jegyzői 
gyermekvédelmi feladatokkal. Az örökbefo-
gadási ügyek intézése Budapesten az V. kerü-
leti gyámhivatal hatáskörébe tartozik.

Marad a kerületi jegyzőknél a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészí-
tő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáz-
tatási támogatás, valamint a környezetta-
nulmányok készítése.

A jegyzőktől átkerülő szociális ügyek in-
tézése a kerületi hivatal szervezetén belül 
történik. A kerületi hivatalokhoz tartozik 
majd a szociális pénzbeli ellátások közül 
az időskorúak járadéka, valamint az alanyi 
jogú és az emelt összegű ápolási díj intézé-
se, és a már megállapított ellátások folyó-
sítása. Továbbá a szociális, természetben 
nyújtható ellátások közül az alanyi és nor-
matív közgyógyellátás és az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság megállapí-
tása tartozik majd a kerületi hivatalokhoz. 

Az előbbi felsorolásban nem szereplő szo-
ciális ellátások továbbra is a jegyzőnél vagy 
önkormányzati hatáskörben maradnak. 

A közelmúltban Kőbányán járt dr. Szabó Erika területi közigazgatásért és vá-
lasztásokért felelős államtitkár és dr. Pesti Imre, Budapest Főváros Kormány-
hivatalának kormánymegbízottja. A X. kerületi kormányhivatalban, illetve az 
okmányirodában tájékozódtak.

tása lesz. az ősz végére tervezett 
átalakítás eredményeként a mostani 
60-70 helyett 2500 ügytípust lehet 
majd egy helyen intézni. pesti imre 
elmondta, hogy most az informatikai 
fejlesztés és a munkatársak képzése 
folyik, s így legkésőbb az év végére 
megfelelő számítástechnikai háttér 
és elegendő képzett ügyintéző lesz a 
hivatalokban.

(el)járási rend kőbányán
ahogy azt olvasóink tapasztalták, 2013 január elsejétől jelentősen megváltozott 

az önkormányzati ügyintézés, a feladatokat ugyanis részben átvették az új járási 
kormányhivatalok. a kerületi változásokról budapest főváros kormányhivatalának 
kommunikációs irodájától kaptunk tájékoztatást.
– A X. kerületi kormányhivatalba mennyien kerültek át az önkormányzattól?
– a kőbányai Önkormányzattól 67, államigazgatási feladatok ellátásához kapcsoló-
dó státusz került át a kormányhivatalhoz.
– A járási hivatal mekkora létszámmal dolgozik?
– a X. kerületben 89-en dolgoznak, ennek a létszámnak egy részét a járási szakigaz-
gatási szervként működő, megújult népegészségügyi intézet dolgozói teszik ki.
– Milyen eszközöket, mely ingatlanokat vett át a járási hivatal a kerülettől?
– az átvételre kerülő személyi állományhoz kapcsolódó eszközöket, valamint az endre 
utca 10. és a Havas ignác utca 1. alatt található ingatlanokat vette át a hivatal.
– Melyik a kerületi járási központ?
– a X. kerületi hivatal központja az endre utca 10. alatt van, ahol a törzshivatal és a 
gyámhivatal kapott helyet, illetve a Havas ignác utca 1. alatt érhetik el az okmány-
irodát.

okmányirodA a Havas ignác utcában 

a kőrösi sétányon, a pékség  
és a bank mögött van az új  
tankerületi iroda

nyolc helyszínen tanulhatták a számítógépes tudományt a szépkorúak. itt éppen a 
Janikovszky éva általános iskolában tanulóknak gratulálok
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szinten már lehet, hogy akkora lesz az 
adatmennyiség, hogy az az átlátható-
ság rovására megy. 

Élő Norbert – a témához kapcsoló-
dóan – rögtön számon is kérte, hogy 
az egyik honlapon megjelent, tanul-
mányokról szóló cikk miféle megbí-
zásokat, önkormányzatnak készült 
tanulmányokat említ. A polgármester 
elmondta, az ilyen jellegű szerződése-
ket a hivatalban eddig is megtekint-
hette minden képviselő, így az évente 
készülő több száz tanulmány minden 
részlete lekövethető.

tökélEtESSéGrE törEkvéS
Az ellenzéki képviselők elismerését is 
kivívta a testület elé került kőbányai 
önkormányzati bérlakás-koncepció. A 
dr. Pap Sándor alpolgármester által be-
terjesztett anyag szakmai nívóját egye-
dülállónak nevezték a hozzászólók, 
ám az ülésen mégis felvetettek néhány 
kérdést és problémát az anyaggal kap-
csolatban. A koncepció nyomán Élő 
Norbert nem értette, ha jelentős veszte-

Változatlan áron úszhatunk

Míg korábban egymillió volt, 
mostantól százezer forint az 
az összeghatár, amely fölött 

nyilvánosságra kell hozni az összes 
önkormányzati szerződés részleteit. 
Tóth Balázs adott be egyéni képvise-
lői indítványt, amelyben azt javasolta, 
hogy az önkormányzati szerződéseket, 
illetve a közpénzek felhasználását sok-
kal inkább tegyék nyilvánossá, azaz 
a képviselők számára hozzáférhető, 
egyedi közzétételi listán tüntessék fel. 
Erre a listára korábban az egymillió 
forintos összeget meghaladó szerző-
dések kerültek, ám Csicsay Claudius 
Iván javaslatát elfogadva a képviselők 
jelentős értékhatár-csökkentést hajtot-
tak végre, százezer forintban megálla-
pítva a listára felkerülő szerződések 
értékét. Ezek szerint a 2013. január 
elsejétől megkötött, százezer forintot 
meghaladó önkormányzati megálla-
podások részleteit megismerhetik a 
képviselők. A közzétételi értékhatár 
csökkentése Kovács Róbert polgár-
mester szerint is fontos volt, de ezen a 

ségeket okoz a bérlakások fenntartása, 
akkor miért szociális alapon ad lakást 
az önkormányzat, miért nem közelit 
jobban a piaci árviszonyokhoz. Weeber 
Tibor alpolgármester elmondta, hogy 
a lakások állapota okozza a veszteséget, 
nem pedig a szociális megfontolások. 
Bizonyos leromlott állapotú lakásokért 
nem lehet többet kérni, mint amennyit 
most kér az önkormányzat. 

testületi ülés – cél a nyilvánosság és átlátHatóság

2013-ban is maradnak a korábbi uszodabelépő-árak, elkészült az ország talán 
legátfogóbb önkormányzati bérlakásfelmérése, illetve -koncepciója, és jelentő-
sen csökkent az úgynevezett közzétételi lista összeghatára. Ezek voltak a leg-
utóbbi testületi ülés legfontosabb döntései. 

ismét ellenzéki javaslatokat, illetve módosító javaslatokat fogadott be a testület, a bérlakás-koncepció pedig minden képvise-
lő elismerését kivívta

a tanulmányok és a 100 ezres határt 
meghaladó szerződések nyilvánosak

Tokody Marcell fontosnak tartotta, 
hogy a tervezett bérlakáseladásokból be-
folyó pénzt teljes mértékben visszaforgas-
sák ebbe a szektorba. Tóth Balázs azt java-
solta, a nagyobb lakások helyett a 30-40 
négyzetmétereseket preferálja az önkor-
mányzat, mert ez a nagyság ideális lehet a 
fiataloknak, s az életkezdésüket ily módon 
is támogathatná az önkormányzat. 

Az önkormányzati bérlakás-koncepció 
mintájára a nem lakáscélú helyiségek fel-
mérését is elvégzik az önkormányzat, il-
letve a vagyonkezelő munkatársai.

EGéSzSéGES törEkvéS
A testület elfogadta az uszodai belépők 
árát, amely a 2012-eshez képest nem 
emelkedett. A polgármester szerint ezzel 
ugyan forrásoktól esnek el, s így a fejlesz-
tésre nem marad pénz, de a fő cél, hogy 
minél több kőbányai tudja igénybe ven-
ni a szolgáltatásokat elérhető áron. Élő 
Norbert ezt a tervezetet is kifogásolta, 
mert szerinte nem kellene minden, az 
uszodát igénybe vevőt támogatni. Var-
ga István és Révész Máriusz viszont az 
egészségmegőrzési funkciót helyezte elő-
térbe a gazdaságosság előtt. Mint mond-
ták, az uszoda működtetésére kifizetett 
önkormányzati támogatás nem veszteség, 
hiszen legalább ennyi megtakarítható az 
egészségügyi kiadásokon. 

Az államháztartási törvény és az új 
önkormányzati törvény módosításából 
fakadóan ezután minden, az államház-
tartásból származó forrás elosztása, illet-
ve annak kontrollja a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik majd.

Az ellenzéki képviselők nagy része kihagy-
ta a szavazást, amikor a Kőbányai Vagyon-
kezelő és a Kőkert felügyelőbizottságában 
javasolt változtatás szerepelt a testület előtt. 
Szerintük mosolyogtatók ezek a cserék, és 
túl gyakoriak… 

Jól Működő törEkvéS
A képviselők elfogadták a Törekvés Mű-
velődési Ház 2012-es szakmai beszámo-
lóját, illetve a támogatásuk elszámolását. 
Az önkormányzati támogatásnak kö-
szönhetően eddig nincs tartozásuk, ám a 
következő havi fizetések már nem bizto-
sak. Révész Máriusz szerint amennyiben 
a 2013-as költségvetésből nem tudnak 
pénzt adni a ház működésére, akkor a 
125 éves, óriási tradíciókkal rendelkező 
Törekvés bezár. Azt mondta, nem örülne 
neki, ha ez éppen az ő kulturális bizott-
sági elnöksége alatt történne meg. Kovács 
Róbert válaszában nem zárta ki a támo-
gatás esélyét, ám mint mondta, a költség-
vetés tervezésekor még sok átcsoportosí-
tásra lesz szükség. Az ésszerű elképzelést 
viszont megfontolják.

Uszodai belépőjegyek
SzolGáltatáS MEGnEvEzéSE ár
felnőttbelépő 4 órára, szaunával  900 ft
felnőttbelépő 2 órára, szauna nélkül  600 ft
diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos belépő 4 órára, szaunával  700 ft
diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos belépő 2 órára  500 ft
gyermekbelépő (3–14 éves) 4 órára  550 ft
gyermekbelépő (3–14 éves) 2 órára  450 ft
csoportos gyermekbelépő (10 főtől)  450 ft
családi belépő 4 órára, 2 felnőtt és 2 gyermek részére  1500 ft
Minden további gyermek személyenként  500 ft
közszolgálatban dolgozók napi jegyára szaunahasználattal* 490 ft
közszolgálatban dolgozók szaunahasználata* 300 ft

Uszodai bérletek
SzolGáltatáS MEGnEvEzéSE alkaloM ár
felnőttbérlet 4 órára, szaunával 10  8000 ft
diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos bérlet 4 órára,  
szaunával 10  7000 ft

gyermekbérlet (3–14 éves) 4 órára 10  5000 ft

éves bérlet szaunával (egy naptári éven belül) 132 100 000 ft

strandbelépőjegyek
felnőttbelépő egész napra 1200 ft
felnőttbelépő a nyitva tartás utolsó 2 órájára 720 ft
diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos belépő egész napra  900 ft

diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő  
a nyitva tartás utolsó 2 órájára 540 ft

gyermekbelépő (3–14 éves) egész napra 600 ft
gyermekbelépő a nyitva tartás utolsó 2 órájára 360 ft
családi belépő 2 felnőtt és 2 gyermek részére egész napra 2700 ft
Minden további gyermek személyenként 500 ft

Uszodai és strandbelépőjegyek
felnőttbelépőjegy egész napra 1500 ft
diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos belépő egész napra 1130 ft
gyermekbelépő (3–14 éves) egész napra 750 ft
családi belépő 2 felnőtt és 2 gyermek részére egész napra 3380 ft
Minden további gyermek személyenként 630 ft
közszolgálatban dolgozók napi jegyára* 600 ft

egyéb szolgáltatások

Úszósapka-kölcsönzés
150 ft 

+300 ft 
kaució

értékmegőrzés 200 ft
vízi jártassági igazolás 5000 ft
szaunabérlés (óra) 3890 ft
szekrénybérlés (havi) 1200 ft
karóra-kaució 1000 ft
ruhatár 100 ft
kísérőbelépő (a tanév alatt) 300 ft

* a közszolgálatban dolgozók a kedvezmény igénybevételének jogosultságát a munkáltató által 
kiállított közszolgálati igazolvánnyal igazolják.
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Élhetőbb Kőbánya, 
lakhatóbb lakások

Mi jellemzi most Kőbánya 
bérlakásállományát?

A kerület tulajdo-
nában 2495 lakás van, többnyi-
re leromlott állapotúak. Több 
mint a harmada félkomfortos, 
komfort nélküli vagy szük-
séglakás besorolásba esik. A 
felénél is több egyszobás, ezek 
nagy része 30 négyzetméternél 
kisebb. A lakások túlnyomó 
többsége az alapvető hő- vagy 
vízszigetelési követelmények-
nek sem tesz eleget.
– Mennyiben tér el az átlagtól, 
jobb vagy rosszabb, mint más ke-
rületeké?

Az összehasonlításhoz elég, ha az 
üzemeltetési költségeket vizsgál-
juk. Tavaly a lakásállomány 800 
millió forint veszteséget okozott 
az önkormányzatnak. Ismerek 
olyan kerületet, ahol ez az ösz-
szeg csak 200 millió forint, de 

olyat is, ahol a lakásgazdálkodás 
körülbelül nullszaldós. Annak 
ellenére, hogy mindkét kerület-
nek nagyobb a lakásállománya, 
mint Kőbányáé.
– Mennyire egyedi az itteni adat-
feldolgozás, miért nem volt eddig 
rálátás?

Ilyen részletességgel a kerület 
vezetése soha nem ismerte a sa-
ját lakásállományát, sőt, nem 
tudok róla, hogy bármelyik má-
sik kerület rendelkezne ennyi-
re összetett, mély és naprakész 
ismeretekkel a saját lakásairól. 
Hogy korábban miért nem ké-
szültek el ezek a felmérések, 
nem tudom. A jelenlegi vezetés-
nek van rá igénye, hogy ismerje 
a helyzetet, és javítson rajta.
– Mennyi szakember, mennyi 
munkaóra kellett a feldolgozás-
hoz? 

menteni, aMi MentHető...

kőbányán megújul – többek között – a bérlakásállomány is. 
Ehhez rengeteg előkészítő munka kellett. a minden képviselő 
által elismert koncepcióról Pap Sándor alpolgármestert 
kérdeztük. 

Figyelő szemetek 
Kőbányára vessétek! Jön az elektronikus 

jegyrendszer
Folytatja a közbiztonságot jelentősen növelő program-
ját a kőbányai önkormányzat. a kerületben már eddig 
is 53 térfigyelő kamera nehezítette a bűnözők dolgát, 
ám 2013-tól újabb 16 modern kamerával bővül a kőbá-
nyaiak biztonságérzetét javító technikai arzenál.

első lépésként a bérleteket névre 
szóló, fényképes csipkártya váltja. 

a csipkártyát szinte lehetetlen hami-
sítani; ez azért fontos, mert a blicce-
lésből és a bérlethamisításból eredő 
károk eddig éves szinten milliárdos 
nagyságrendű bevételkiesést okoz-
tak a közlekedési vállalatnak, ezek 
kiszorítása tehát bevételnövekedést 
eredményez majd. ennek köszönhe-
tően az elektronikus jegyrendszer 
hozzájárul a közösségi közlekedés 
színvonalának jelentős emelkedésé-

hez és annak fenntartható finanszí-
rozásához is. Mindezzel együtt nem 
kell sorban állni a pénztárban sem: 
csipkártyánk egyenlegét pillanatok 
alatt akár az interneten, akár telefo-
nos ügyfélszolgálat segítségével is 
feltölthetjük majd. kártyánk érvé-
nyességét az ellenőrök hordozható 
készülékekkel fogják ellenőrizni, a 
metróknál és egyes Hév-állomáso-
kon pedig beléptetőkapuk teszik 
majd lehetővé azt, hogy csak az arra 
jogosultak szálljanak fel a járművek-
re. a belépéskor oda kell tartani a 
kártyát a kapu erre a célra kialakított 
részére, és az csak akkor nyílik ki, ha a 
jegy vagy a bérlet érvényes. Más jár-
műveken az első ajtós felszállás teszi 
majd lehetővé a jogosultság ellen-
őrzését, amelyen az elöl elhelyezett 
leolvasóhoz kell majd hozzáérinteni 
a jegyet felszálláskor. a nagy forgal-

kAmerA burana dr. györgy istván rovAtA – kőbánya országgyűlési 
képviselője (14. evk.), főpolgárMester-Helyettes

Ahhoz, hogy ezt a dokumentumot megal-
kothassuk, fel kellett mérni a mintegy 2500 
bérlakást egyenként, tételesen és mindenre 
kiterjedően. Ezután a koncepción 9 hóna-
pig 4-5 szakember dolgozott folyamatosan, 
vagyis két év munkájáról beszélünk. De ez 
egy pillanatfelvétel, a tudásunkat folyama-
tosan naprakészen kell tartani – a lakásál-
lomány változásával.
– A koncepció mit szorgalmaz?

A lakásállomány megfelelő kezelését, ezt ké-
szítette elő. Egyik legfontosabb célja a minő-
ség javítása, ami valószínűleg a lakások szá-
mának csökkenésével fog járni. Hosszú távon 
az a cél, hogy minden lakás teljes körűen köz-
művesítve legyen, az alapterületük többségé-
ben legalább 40 négyzetméter vagy a fölött 
legyen, olcsón fenntarthatóak legyenek a bér-
lőnek és a tulajdonosnak is. Röviden: élhető 
lakásállományt szeretnénk kialakítani. 

– Ha lehet említeni egy-két konkrét példát: 
mennyiért lehet megvásárolni leromlott laká-
sokat, milyen feltételekkel?
A koncepció a változtatás alapdokumentu-
ma, a „kályha”, ahonnan elindulhatunk. Az 
eladás konkrét feltételeit az elfogadott kon-
cepció alapján most kell majd kidolgoznunk.

mú járatokon minden ajtón fel lehet 
majd szállni, de ezeken a járműve-
ken ellenőrök dolgoznak majd, saját 
kézi leolvasóval. 
az elektronikus jegyrendszer két-
ségkívül egyik legnagyobb előnye – 
számos egyéb mellett – az átlátható 
és igazságos jegyrendszer, amelynek 
fontos eszköze az időalapú jegy be-
vezetése. ez azt jelenti, hogy az uta-
zásért nem átszállásonként, hanem 
a közlekedési eszközökön eltöltött 
idő alapján kell majd fizetni, függet-
lenül attól, hogy utazásunkhoz hány 
típusú közlekedési járművet vettünk 
igénybe. az új jegyérvényesítők pe-
dig lehetővé teszik a napi költési li-
mit bevezetését is. 
ez azt jelenti, hogy ha időben és 
az utazások száma tekintetében 
elérünk egy meghatározott limitet, 
a további utazásokért már nem von 
le további pénzt a rendszer tőlünk.
bízom benne, hogy az elektronikus 
jegyrendszer – amellett, hogy XXi. 
századi megoldást nyújt majd – a 
bliccelésből eredő károk enyhítésé-
vel hozzájárul a közösségi közleke-
dés színvonalának erősítéséhez is.

az önkormányzati bérlakások nagy része 
egyszobás és félkomfortos, vagy komfort 
nélküli...

a lakások tÖbbsége az alap-
vető szigetelési kÖvetelMé-
nyeknek seM tesz eleget

„a bliccelésből és a bérlet- 
HaMisÍtásból eredő károk 
eddig éves szinten  
Milliárdos nagyságrendű 
bevételkiesést okoztak  
a kÖzlekedési vállalatnak, 
ezek kiszorÍtása teHát 
bevételnÖvekedést  
eredMényez Majd.”

Miközben a kerület éle-
tét és költségvetését 
jelentősen befolyásoló 
egészségügyi, oktatási és 
közigazgatás átalakulás 
zajlik, a X. kerület veze-
tőinek maradt energiá-
juk, illetve megtalálták a 
forrásokat, hogy tovább 
bővítsék a térfigyelő ka-
merarendszert. a bűn-
megelőzésben nagyon 
fontos szerepet játszó 
kamerahálózat bővítését 
– a jelen költségvetési 
helyzet ellenére – azért is 
fontosnak tartotta a kerü-
let vezetősége, mert az itt 
lakók közül egyre többen 
kérték, hogy a kerület 
más részeire is terjesszék 
ki a szolgálatot. 

a kőbányai képviselők 
úgy döntöttek, a harma-
dik ütemben az üllői út, 
zágrábi út, balkán utca és 
száva utca által határolt 
területre 18 újabb köz-
térfigyelő berendezést 
telepíttetnek. a rend-
szerfejlesztéshez szüksé-
ges szakmai előkészítés 
után kiírt közbeszerzési 
eljárás sikeresen lezárult, 
így a következő három 
hónapban elvégezhetik 
a telepítést, és várhatóan 
2013 áprilisától már a ki-
bővített hálózat vigyáz a 
kőbányaiak biztonságára.  
a most telepítendő be-

rendezésekkel együtt 71 
kamerából álló rendszer 
működtetési költsége 
2013-ban már meghalad-
ja a 200 millió forintot. 

taPaSztalatok 
a rendszer átadását kö-
vetően szinte azonnal 
észrevehetően javult az 
érintett területek köz-
rendje, miközben – a 
bűnöző életmódot foly-
tatók „átköltözése” ré-
vén – a város más részein 
romlott a közbiztonság. 
a kamerák hatékonysá-
gát nemcsak a rendőrsé-
gi statisztikák támasztják 
alá, hanem a bekame-
rázott területeken lakók 
véleménye is. 

Háttér 
a kőbányai képviselő-
testület 2009-ben dön-
tött a biztonságot növe-
lő kamerarendszer első 
ütemének felszerelésé-
ről. egy évvel később az 
Újhegyi lakótelepen, a 
városközpontban és a ve-
nyige utcai bv-intézetnél 
37 közterületi kamerát 
helyeztek üzembe, ame-
lyek figyelőszolgálatát a 
brfk X. kerületi rendőr-
kapitányságának munka-
társai látják el. a második 
ütemben, 2011 tavaszától 
újabb 16 kamera állt szol-
gálatba a gyakorló utcai 
lakótelepen, illetve annak 
környékén. 

Három hónapon belül 71 
kamera vigyáz a rendre

A tavalyi évben már beszámoltam Önöknek a közösségi közlekedés 
rendszerében tervezett elektronikus jegyrendszerről. Most azonban, 
miután közel egyéves egyeztetést követően az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank bejelentette, hogy 54,2 millió euró értékben finanszí-
rozná a rendszer bevezetését, az elképzelés elérhető közelségbe került: 
jövőre elindulhat a több lépcsőben megvalósuló beruházás.
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Mindenki ott volt…

Úgy tűnik, az újhegyieket érdekli 
a lakóterületük jövője. Miköz-
ben a múlt év végén a kerület 

összes lakója számára rendezett köz-
meghallgatáson jóval 100 alatt volt az 
érdeklődők száma, az Újhegyi Közös-
ségi Házban tartott lakossági fórumra 
cipőkanállal sem lehetett volna több 
érdeklődőt bezsúfolni. 

Kovács Róbert polgármester – kihasz-
nálva a lehetőséget – az egész Kőbányát 
érintő változásokat ismertette, kiemelve, 
hogy az önkormányzat 2007 óta nem 
szorult hitelfelvételre, sőt az elmúlt két 

évben korábban nem látott óvoda-, is-
kola- és más intézményi fejlesztéseket 
hajtottak végre. A beszámolóból kiderült, 
hogy ez alatt az idő alatt 2 milliárd fo-
rintnyi pályázati pénzzel is gazdagodott 
a kerület, az új könyvtár, a Jászberényi 
úti felújítás és az Új köztemető előtti kör-
forgalom közös építése pedig bizonyíték 
rá, hogy Kőbánya végre nem a főváros 
mostohagyermeke. A polgármester a he-
lyieket érintő tervektől is beszélt – többek 
között arról, hogy a Sportligetbe, az uszo-
dához közel egy jégcsarnok építése van a 
tervekben (a Fradi beruházásában). Az 

rendőrért kiáltottak

közbiztonsági problémák, kutyapiszok, zajos intézmények – főleg e té-
mákkal kapcsolatban hangzottak el panaszok az Újhegyi közösségi 
Házban tartott lakossági fórumon. 

Itt beutazhatják a világot

Várják egy ölelésre!

2013 második vásári show-ja az uta-
zás kiállítás, amelyen egy hétvége 
alatt beutazhatják a világot – repü-
lőjegy nélkül. Magyarország leg-
nagyobb turisztikai seregszemléjét 
február 28-tól március 3-ig rendezi 
a Hungexpo. szórakoztató vetélke-
dőkön kipróbálhatják, mennyi ruhát 
tudnak becsomagolni egy bőrönd-
be, vagy milyen ügyesen pakolnak 
egy autó csomagtartójába. a sze-
rencsések utazást is nyerhetnek. 
ugyanebben az időben a Hungexpo 
g pavilonjában a legnagyobb kerék-
páros szakkiállításra, a bringaexpóra 
kerül sor – hatalmas tesztpályával és 
különleges kerékpárokkal. 
február 28-tól március 3-ig rendezik 
meg a karaván szalont is, kemping-
felszerelések, lakóautók és lakóko-
csik kiállítását – az f pavilonban. 
a Hungexpo zrt. ekkor indítja útnak 

„csak a szeretetet lehet vég nélkül osz-
togatni úgy, hogy közben mégse 

fogy el.” anne Morrow lindbergh gondo-
latának szellemében a köd (kőbányai diák- 
és ifjúsági tanács), a cikk és a radar február 
14-re különleges ajándékkal készül. szent 
bálint ünnepén, azaz valentin-napon a dél-
utáni órákban minden járókelőt, érdeklő-

dőt szeretetteljes öleléssel 
ajándékoznak meg a kőrösi 
sétányon és Újhegyen. az 
ölelés mellé meglepetést 
is tartogatnak, aki ott lesz, 
majd meglátja… 

A bringAexpótól a karaván szalonig

vAlentin-nAp – igaz szeretettel   

a vitalexpót, amely az egészségügy 
és a gyógyszeripar első közös és 
nagyszabású lakossági rendezvénye, 
hiánypótló kezdeményezés. 

Játékok, vetélkedők, nyeremények...

a válaszadók: dr György istván országgyűlési képviselő, Mihalik andrás, 
agócs zsolt, Mácsik andrás képviselők és kovács róbert polgármester

Tánc mindenkinek
Húsz éve élek kőbányán, 
ahol az utóbbi időben 
nagyon sok pozitív vál-
tozás történt. az álmom 
egy táncház, egy nyitott 
táncház. jártam már 
táncegyesületbe, ahol 

hónapokig tanultuk egy adott táj-
egység táncát. nyáron ki lehet vinni a 
térre, hogy a fiatalok hadd lássák, ilyen 
formája is van a szórakozásnak. bárki 
bármikor bekapcsolódhatna e közös-
ségformáló tevékenységbe! az Újhe-
gyi közösségi Házba például szívesen 
mennénk, mert az arra járók az üve-
gen át is láthatnának bennünket, talán 
becsalogathatnánk őket. Ha az ember 
egyszer megtapasztalja a táncház örö-
mét, megérti, miért is van annak lét-
jogosultsága. keressük a megoldást, 
a támogatást! „…s még a módi nem 
tett alacsonnyá téged: / Ím a külső 
népek bámúlják díszedet, / s tulajdon 
nemzeted nem becsűl tégedet!” (cso-
konai vitéz Mihály: dorottya ) 

Elmondta: SzőcS magdolna

megkérdeztük – Ön Miről Írna?

a Mádi utca környé-
kén lakom. Örököltem 
egy nem kis mozgás-
igényű, nagyobb ter-
metű kutyust. Ha már 
megvan, szeretném 
neki biztosítani mind-

azt, ami jár. régebben a Harmat 
utcában, a 85-ös vonalán volt egy 
nagy építési terület, ami jóllehet 
nem kutyafuttató volt, de volt! saj-
nos nincs a közelben kutyafuttató, 
ahol a házak között csak pórázon 
sétáltatható négylábú kedvence-
ink nem zavarnák a járókelőket, 
a kisgyermekes szülőket. eleget 
teszünk az előírásoknak: pórázt 
teszünk a nyakukra, esetenként 
szájkosarat kapnak, beültettettük 
a csipeket, összeszedjük a „szeme-
tet” utánuk, amit mi, kutyások itt 
természetesnek tartunk. de hová 
dobjuk? Örülnénk, ha a Mádi utca 
környékén több szeméttartót ta-
lálnánk. 

Elmondta: Szalay mónika

Újhegyi sétány rekonstrukciója is szóba került; 
Kovács Róbert hozzátette: itt azért nehezebb és 
jóval drágább a felújítás, mint például egy Kőrösi 
sétány esetében, mert a szintkülönbségek miatt 
az akadálymentesítést is meg kell oldani a sétány 
teljes hosszában, hiszen nagyon sok idős ember 
használja ezt az útvonalat. 

A fórumon részt vevő lakók nagy része köz-
biztonsági vagy közlekedésbiztonsági problé-
mát vetett fel. Elhangzott, hogy a Szivárvány 
Idősotthon mellett a buszmegállóból a boltba 
átjutni életveszélyes, mert nincs zebra, és az au-
tósok száguldoznak. A felvetést a rendezvényen 
ugyancsak jelen lévő dr. György István főpol-
gármester-helyettes felírta, és a helyzet gyors 
szakmai kivizsgálását ígérte. 

Több lakó is panaszkodott, hogy hiába van 
körzeti megbízotti iroda a sétányon, rendőrt 
még alig láttak ott vagy a lakóterületükön. A 
felvetésekre Gerber József törzsőrmester mint 
újhegyi körzeti megbízott próbált válaszolni 
a lakóknak. Több kérdező érdeklődött, a köz-

területi kameraprogram után támogatják-e a 
lépcsőházakba szerelhető figyelőkamerák telepí-
tését. Kovács Róbert elmondta, hogy 10 millió 
forint értékű támogatást osztanak ki erre a célra 
idén pályázat útján. 

Többen felvetették, hogy a kutyatulajdo-
nosok egy része fittyet hány a szabályokra, s 
rengeteg kutyapiszok szennyezi a közterülete-
ket, így a buszmegállókat is. 

Ugyancsak szóba került a NAV-iskola hallga-
tóinak túl zajos életmódja, mint ahogy az uszoda 
melletti vendéglátó túlzott zajterhelése is. Kovács 
Róbert, dr. György István és a kerületi képviselők 
a jelzéseket feljegyezték, és ígéretük szerint az ese-
tek többségét rövid időn belül megvizsgálják. 

csalók a pongrác-telepen!
a főleg idős lakókat kiszemelő bűnözők a területen folyó felújítási mun-

kákra kérnek további előlegeket. a kőbányai vagyonkezelő zrt. tájé-
koztatása szerint a csilla utca 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. és 10., a pongrác út 9. vii. és 
Xvii. épület, valamint a salgótarjáni út 53., 55., 59., 61. és 63. számú házban 
eredményes volt a közbeszerzési eljárás, tehát ezekben az ingatlanokban 
megkezdődhetnek a munkák, s a kivitelezők csak a közös képviselőkkel 
vagy a vagyonkezelő munkatársaival állnak kapcsolatban. Így tehát sem-
mi esetre se engedjenek be lakásukba idegeneket, akik a fenti indokokra 
hivatkozva próbálnak bejutni a házakba, hiszen előfordulhat az is, hogy 
az építkezési munkálatok folyamatában esetleg nyitva marad a lépcsőház 
vagy a lakás bejárati ajtaja, ezért fokozottan ügyeljenek a biztonságra. 
Ha gyanúsat észlelnek, jelentsék a rendőrség 263-72-12-es számán, az 
alfa polgárőr egyesületnél a 06-30-205-7249-es számon, a Wolf pol-
gárőrségnél a 06-30-621-3628-on, vagy személyesen a keddenként 
17 órától elérhető mobil kmb-irodában a pongrác közösségi Házban.

A hiszékenység  szegényÍt

10 Millióval táMogatják  
a lépcsőHázi  
kaMerák felszerelését

a Hungexpo idén is kedvező áron hozza a látnivalót kőbányára – az itt élők 
számára, hiszen a kőbányai önkormányzat és a vásárváros vezetői között 
létrejött megállapodás értelmében most is hatalmas kedvezménnyel, 500 
forintért válthatnak belépőt. 

Bársonyjelmez
az anyuka csacsogó gyereke-

ivel várakozik a megállóban. 
Magam elé engedve őket fölszál-
lunk az érkező 28-as villamosra. 
a kicsik egymás szavába vágva 
sorolják a különféle jelmezeket. 
a 10 éves forma kisfiú erősködik, 

ő igenis bruce lee szeretne lenni, míg kishú-
ga szörnyella mellett érvel. győzködi édes-
anyját, „bizony, senki sem fog fölismerni”. elis-
merően, lopva kacsintok a bájos szőkeségre, 
amit kis kacajjal nyugtáz…
az olajos padlójú Mátyássy-ház szobája jele-
nik meg most előttem, mely gyermekkorom-
ban a lakóhelyem boltja volt. az iskola mind 

otthon és ittHon

anyukám csodaszép csipkével díszített. a falu 
zenekara (hegedű, tangóharmonika, trombi-
ta, dob) nagyszerű hangulatot csinált. jártuk a 
csárdást, táncoltunk összekapaszkodva. apu-
kám, aki az iskola igazgatója volt, fölkért egy 
táncra. akkor derült ki, hogy én vagyok a ja-
pán lány, én, fehér katika, mert kimondtam a 
szót: apuci… emlékszem az egész estére! em-
lékszem, mert ekkor táncoltam apukámmal 
először! együtt énekeltük: „süt a mama, süt 
a pék, süt a mama három tepsi süteményt…” 
Hallom a hangját, a nevetését, miközben ágas-
kodva próbálom karomat a vállára tenni… 
szívesen szólaltam volna meg, milyen jó, hogy 
együtt utaztunk a villamoson. „rendben, ott-
hon apával is megbeszéljük a jelmezeket” – 
nyugtázta az anyuka. nos, így kívánok most 
vidám, emlékezetes farsangot a bálozóknak!

Baleczky I. katalIn

a 78 diákjának ott rendezték a farsangi bált. 
régóta készülődtünk, konfettiket, szerpenti-
neket készítettünk a rajzórákon, maszkokat 
terveztünk, festettünk a gombfestékekkel. 
akkor különösen nagy volt a készülődés, mert 
többen egyenesen pestről (!) kaptunk jelme-
zeket. én a fekete parókás japánkislány-jel-
mezt választottam (tejfölszőke hajam volt!). 
de boldog is voltam, mikor az arcomra tettem 
a fekete bársonyból készült álarcomat, melyet 

„süt a MaMa, süt a pék, 
süt a MaMa HároM tepsi  
süteMényt”
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Csönd vagyok, 
csönded vagyok

Január 22-én lett volna 70 éves 
Cseh Tamás Kossuth-díjas elő- 
adóművész. Ebből az alkalom-

ból – és kapcsolódva a magyar kul- 
túra napjához – Joós Tamás igazga-
tó kezdeményezésére Cseh Tamás- 
napot szerveztek Kőbányán, a Kő-
rösi Kulturális Központban. A ren-
dezvényt megelőzően, tavaly ősszel 
pályázatot hirdetett a Kőrösi, keres-
ve azokat a zenészeket, énekeseket, 
valamint videoalkotókat, akik mű-
veikben, illetve előadásmódjukban 
leginkább meg tudják őrizni a mű-
vész szellemiségét. 

A pályázatra majd félszázan je-
lentkeztek, közülük választotta ki a 
szakmai zsűri a legjobbakat, akiket 
az esti ünnepi műsor során díjaztak, 
s akiket a termet megtöltő közönség 
is meghallgathatott. 

A Cseh Tamás-nap Kőbányán 
című rendezvény esti köszöntőjére 
Kovács Róbert polgármester ma-
gával hozta első bakelitlemezét, 
az Antoine és Désiré első kiadá-
sát, amelyet ma is sokszor hallgat. 
Mint mondta, az ő fiatalkorában 
is sokakban megmozdított valamit 
a Cseh-dalok filozófiája, s ez máig 

nem változott. Köszöntője végén a 
polgármester virágcsokorral lepte 
meg Császár Bíró Évát, a hét évig 
az Üllői úti iskolában tanító művész 
özvegyét. 

Az est során olyan neves művészek 
produkcióit élvezhette a közönség, 
mint Krulik Zoltán, Róka Szabolcs, 
Kátai Zoltán, Joós Tamás és az Ad 
Libitum együttes. 

A 2013-as pályázat győztesei: 
dalos kategória: 1. Asztalhoz, Em-
berek zenekar, 2. Fodor Balázs, 3. 
Mülhauser Martina; fotóklip kate-
gória: 1. Feitl Bálint, 2. Nyíri Zsolt, 
3. Szemendrey István.

cseh tAmás-nAp kőbányán

„Úgy tűnik, a Cseh tamás nevű vírus fertőz. Szerencsére olyanokat is, 
akik – például életkoruknál fogva – nem is ismerték korábban a dalait.” 
(Bérczes lászló)

„A kéziratoknak 
van lelkök”

A nagy kaland

Nagyon szépen írók

Ki lesz a legjobb?

Az első verseny

Gyomorkímélő gyűjtés

A közelmúltban megjelent a magyar műve-
lődéstörténeti kutatás egyik legújabb re-
meke, „A kéziratoknak van lelkök” című kö-
tet, amely nagyszerű segédletként is hasz-
nálható további kutatásokhoz. 

az országos széchényi könyv-
tárban bemutatott mű kőbányai 
vonatkozása, hogy szita gábor 
mellett Weeber tibor alpol-
gármester a társszerző. a kötet 
csontosi jánosnak, azaz a szé-
chényi-könyvtárban létrehozott 
kézirattár „első őrének” életébe 
enged bepillantást – levelezés-
nek jó néhány elemét közzétéve, 

s ezzel bemutatva a szép és nehéz életpálya 
teljességét – személyes harcaival, vereségeivel 
és győzelmeivel. Weeber tibor és szita gábor 
könyvének ajánlójában ez olvasható: „csontosi 
jános életművének feltárása a magyar tudo-
mánytörténet sok évtizedes adóssága. élet-
rajzával, nyomtatásban megjelent munkáinak 
bibliográfiájával és levelezésének annotált bib-
liográfiájával ennek az adósságnak törlesztésé-
hez kívántunk jelentősen hozzájárulni.”

január 25-én elindult a 
budapest–bamako-rali, az 

afrikai gyermekeket támo-
gató futam. a go trabi go 
egységet a kőbányai polgár-
mesteri hivatal előtt búcsúz-
tatta a több száz fős tömeg, 
főleg gyerekek. a kőbányai 
szent lászló általános is-
kola, valamint egy Xviii. és 
egy viii. kerületi általános 
iskola tanulói azért jöttek, 
mert az őket is képviselő 
versenyzőket búcsúztatták. 
a budapest–bamako-ralin 
részt vevő két trabantos csa-

Második alkalommal rendezték meg az 
országos szépíró versenyt a sajátos 

nevelési igényű tehetségeket segítő tanács 
szervezésében. a keresztury általános iskolá-
ban bonyolított kerületi döntőbe három ka-
tegóriában kilencen jutottak be a széchenyi 
általános iskolából, s a végelszámolásnál is 
remek eredmények születtek. az első kategó-
riában – a második osztályosok között – má-
sodik lett baka péter, a második kategóriában 
– a negyedikesek között – első helyezést ért 
el szűcs viktória. Mindketten képviselhetik a 
kőbányai széchenyi istván általános iskolát a 
márciusi budapesti döntőn.

pénz számolva, könyv olvasva jó! az olva-
só pedig díjazva a legjobb! pontosabban 

a legjobb olvasó díjazva jó, ám ennek érde-
kében be kell iratkozni, s a korábbi tagokkal 
együtt olvasni, kölcsönözni, olvasni, kölcsö-
nözni… és gyűjteni a pontokat. ne késle-
kedjen! a játék január idusán ugyan elindult, 

ám még nem késő – kicsiny lemaradást gyorsan behoz egy 
jó olvasó! a kőbánya olvasója verseny részleteit a kőrösi 
kulturális központban, a könyvtárban megtalálja. 

a kápolna téri janikovszky-iskolában megrendezték az 
első, kerületi tanulmányi versenyt. a teleki pál orszá-

gos földrajz-földtan verseny kerületi fordulóján a követ-
kező eredmények születtek: 7. évfolyam (témák: afrika, 
ausztrália és óceánia): 1. doktor rebeka (janikovszky éva 
á. i.), 2. zsichla levente (kertvárosi á. i.), 3. papp sebestyén 
(keresztury dezső á. i.). 8. évfolyam (téma: európa): 1. szauer 
dániel Mihály (bem j. á. i.), 2. Hubai krisztina (kertvárosi á. 
i.), 3. ying suzi (kertvárosi á. i.).

kedves kis felhívást találtunk a janikovszky 
háza táján. az iskolának zászlaja már van, 

ám most az eltűnt szobruk helyett is újat sze-
retnének. a gyűjtés folytatódik… „légy te is 
segítőkész és önzetlen gombóc artúr! január 
30-án dobd be egy csoki árát a malacperse-
lyünkbe! ezzel hozzájárulhatsz, hogy ismét 
legyen saját janikovszky éva-szobrunk!”

könyv a kéziratok őréről

A kőbányA–bissau-guinea-járat

A kerület legjobbjai

könyvvel kÖnnyebb

földrAjz-fÖldtan

szoborpótlás csokipénzből

Hatalmas gyereksereg búcsúztatta az afrikai jelmezbe  
öltözött trabantokat

Csontosi 
János

a Hónap ovija
óvodánk tavaly novemberben kapcsolódott be egy na-

gyon hasznos és érdekes kezdeményezésbe, melynek 
eredményeképpen minden hónapban egy óvoda lehet a 
hónap ovija, és nagy értékű nyereményt kaphat, ha részt 
vesz a játékban a szülőfórum.hu portálon, és a legtöbb 
szavazatot összegyűjti. nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a 

naponkénti szavazáshoz, és a 
szülők is örömmel buzdítot-
ták egymást, ismerőseiket. 
Összefogással, jó szervezés-
sel sikerült elérnünk, hogy 
decemberben a kékvirág 
lett a hónap ovija! a nyere-
ményünk pedig egy 152 400 
ft értékű lego-csomag lett, 

amit ünnepélyes keretek közt vehettünk át január 15-én. 
a díjátadón megjelent a retrotoys képviseletétől lukovics 
vilmos, a szülőfórum.hu portáltól péter zoltán ügyvezető 
és lukácsné kovács szabina projektmenedzser. díszvendé-
günk Weeber tibor alpolgármester úr volt. jelen volt még 
béres péterné óvodavezető, az óvodapedagógusok, a szü-
lők és a gyerekek, akik nagy izgalommal találgatták, hogy 
vajon milyen lego van a becsomagolt dobozokban. a nagy 
értékű nyereményen túl sokat lendít ez a játék a szülők 
közösségének erősítésén, az összefogáson, a szülők és az 
óvoda kapcsolatán. Minden szavazat kifejezi az óvodánkért 
való aktív tettet, szeretetet. az alpolgármester úr kiemelte 
beszédében, hogy példaértékű a kerületben a kékvirág 
óvoda összefogása. béres péterné óvodavezető megkö-
szönte mindenkinek a lelkes részvételt, és a februári játékra 
is buzdított mindenkit. ezután a gyerekek átvehették a nye-
reményeket, és izgatottan bontogatták a legós dobozokat.

A kékvirág pillanatai

Minitárlat a relikviákból

pat tagjai között találjuk a 
radácsy–koltai párost, akik 
a szent lászló általános is-
kolát képviselik. a dr. györgy 
istván, kucsák lászló és ré-
vész Máriusz országgyűlési 
képviselők, illetve radványi 
gábor alpolgármester és 
dr. szabó krisztián jegyző 
által köszöntött versenyzők 
a gyerekek által kidekorált 
trabikkal indultak, s az af-
rikai kalandtúra teljesítése 
mellett bissau-guineába 
visznek segélycsomagot egy 
ott épülő iskola tanulóinak. 
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dr. Horváth tivadar egy civil rendezvényen a Pongrác közösségi Házban 

Kőbányai bálanyák 
és „bálapák”

A korabeli báli mulatságok lát-
ványosságokban bővelkedő, 
fényűző, szigorú etikettű, 

többnyire zártkörű táncos rendezvé-
nyek voltak. Nálunk a helyszín leg-
többször a Kőbányai Kaszinó nagy-
terme volt, melyet alkalmanként 
mindig frissen díszítettek. Ezek a vi-
gasságok nemcsak táncmulatságok-
ra, hanem ínyenc eszem-iszomokra 
is jó alkalmat szolgáltattak, és nem 
utolsósorban a helyi társasági élet 
kiváló színterei voltak. Egy-egy bál 
rangját az is megadta, hogy milyen 
helyi és országos hírességek jelentek 
meg rajta, kik voltak a fővendégek.

A kőbányai asszonyok és lányok 
többsége báli ruháját – a házhoz járó 
varrónő segítségével – maga varrta, 
csak kevesen engedhették meg, hogy 
ne így tegyenek. A patroneszek (bál-
anyák) mindig nagy érdeklődés köze-
pette foglalták el elkülönített helyüket, 
érkezésükkor a zenekar is köszöntötte 
őket, ezzel megkezdődhetett a tánc.

Ami a táncokat illeti, a dallamos 
keringők, a bécsi valcer, a cseh polka 
és a lengyel mazurka, a francia né-
gyes és a szilaj magyar csárdás volt 
a kedvenc. Ezeket a táncokat azon-
ban még meg kellett tanulni, ezért a 
fiatalok a bálokat megelőzően tánc-

iskolába jártak. Kőbányán aki csak 
tehette, ezt a Borosnál tette. A tán-
cot gyakran műsor, versenytekézés, 
nemzetközi világposta, komikus 
szavalatok, énekes előadások, színes 
lampionok, konfetti- és szerpentin-
hajigálás, görögtűz, több léggömb 
felszállása színesítette. A tánczenét 
mindig a kor egyik híres zenekara 
szolgáltatta.

Ezek a mulatságok arra is jók vol-
tak, hogy ki-ki összeszedje magának 
a következő napok pletykaáradatának 
alapeseményeit. Lesték tehát egymást 
a vendégek: ki kire néz, kivel beszél 
vagy kivel táncol leggyakrabban, vagy 
éppen ellenkezőleg, ki kivel nem. Az 
urak többsége akkor is muszájból tán-
colt, aztán ha elhallgatott a zene, mint 
ahogy mondták, „rögtön szétvált az 
olaj és a víz”, külön mentek a nők, kü-
lön a férfiak. Ilyenkor a férfiak zöme a 
kártya- és szivarszobákba vonult.

Mindig hajnalig tartott a dáridó, 
és bár a jókedv kitartott, de az erő 
már nem. A vendégek a zenekart 
„Hogy volt! Hogy volt!” kiáltások-
kal buzdították újrázásra, amíg csak 
lehetséges volt. Aztán mindenki ha-
zament pihenni, holtfáradtan…

VerBaI lajos

helytörténet – Hogy volt! Hogy volt!

Bécs a bálok fővárosa, ám híresek voltak a pesti estélyek is. Ha a kora-
beli kőbányai bálok pompában nem is vetekedhettek az előbbiekkel, 
jókedvben bizonyosan felvehették velük a versenyt. 

Elhunyt  
Ungváry Jenő

Sokat tehet értünk
ungváry jenőt kerületünk múltjával 

foglalkozó, lelkes lokálpatriótaként 
ismerhették meg a kőbányaiak, aki min-
dent megtett, hogy a szerzett ismereteit 
másoknak is átadhassa. 2001-ben az ön-
kormányzat támogatásával megjelen-
tette a mai napig legszebb, kőbánya his-
tóriájával foglalkozó művet, az üdvözlet 
kőbányáról! címűt. a könyv a szerző fá-
radhatatlan gyűjtőmunkájának eredmé-
nyére támaszkodva a 100 évvel ezelőtti 
hangulatot idézi fel, nekünk jól ismert 
épületek, parkok, utcaképek jelennek 

meg a régi képesla- 
pokon, felvételeken. a 
kötet óriási sikert ara-
tott, gyorsan elkap-
kodták, mert ki tudta 
elégíteni a kíváncsis-
kodók és a lokálpat-
rióták, sőt a szakava-
tottak érdeklődését 
is. anno a köszi mun-
katársai – együttmű-
ködve a szerzővel – 
tablókat készítettek a 

könyvben szereplő képeslapokról, s azok 
azóta is megtekinthetők az intézmény 
emeleti aulájában. ungváry jenő családi 
barátja, a kőbánya kiváló vendéglátója 
kitüntető címmel rendelkező zila jános 
pedig étterme falán nyújt betekintést a 
régi kőbánya világába a képeslapok, a 
térképek, utcai jelenetek segítségével – 
nem titkoltan azzal a céllal, hogy a hoz-
zájuk érkező vendégeket visszarepítsék 
a 20-as, 30-as évek boldog békeidejébe. 
a cikk egyesület közel egy évtizede ren-
dez polgár a helyi demokráciában címmel 
társadalomismereti-helyismereti versenyt 
a kőbányai 7–8. osztályosok számára. a ta-
nulók ungváry jenő könyvéből készülnek, 
a fiatalok ebből ismerhetik meg gyökere-
iket, láthatják azt a kőbányát, ahol őseik 
felnőttek. 2006-ban ungváry jenő egye-
dülálló képeslap-, fotó- és tárgyegyüt-
tes-kollekciója a kőbányai Helytörténeti 
gyűjtemény anyagába került, ma is ott 
található.
ungváry jenő magánemberként és szak-
májában is megállta a helyét. személyi-
sége e részének emlékét bizton ápolni 
fogják családtagjai, volt munkatársai. Mi, 
kőbányaiak elsősorban mint lokálpatrió-
tára emlékezünk rá, mert kerületünk 
múltjáról szóló könyvei már megjelené-
sükkor nagy jelentőségűek voltak, azok 
hosszú időre feledhetetlenné teszik szer-
zőjüket.

korábban már munkakapcsolatba ke-
rültem a kerület több tisztségvise-

lőjével, vezetőjével, de azt nem mond-
hatom, hogy mindenkit ismertem. ezt 
mégse tartom problémának, mert aki 
az igazgatásban dolgozik, tudja, hogy a 
szabályozottság, a struktúra mindenütt 
hasonló – fontos az empátia ehhez a 
munkához, és a kapcsolatteremtő kész-
ség. aki ezzel rendelkezik, arra ismeretle-
nül is tudok a munkában támaszkodni.
noha dr. Horváth tivadar az állam-
igazgatás egyik vezetője, ám azon 
a szinten, amely legközvetlenebbül 
érintkezik a kőbányaiakkal. ezért a 
hivatalvezető szerint sokat tud tenni 
az itt élő emberekért, hiszen ha szer-
vezetten és jól felépítetten működik a 
hivatala, akkor mindenki elégedett le-
het, és az átalakítás miatt keletkezett 
ellenérzések is csökkennek. 
– nagyon fontos, hogy az ügyfelek 
szinte semmit ne érezzenek abból, 
hogy ez egy teljesen új hivatal. ne 
legyen hosszú a várakozási idő, ne 
akadozzon az ügyintézés. Mindehhez 
– a szervezeten belül – összehangolt 
logisztikai teljesítmény kell… Hogy jól 
működjön az informatikai rendszer, 
hogy a felmerülő elhelyezési gondo-
kat orvosoljuk, hogy a szerződéseket 
átnézzük, és így tovább.

kőbányA Historikusa volt empátiávAl és kapcsolattereMető készséggel

Üdvözlet  
kőbányáról!

parkváros
Sorozatunkban olyan kerületi lakó-
kat mutatunk be, akiknek az élete 
ezer szállal kötődik Kőbányához. 
Most Novák Erika története követ-
kezik.

a viii. kerület-
ből költöz-

tünk a zöldöve-
zetbe, budapest 
legzöldebb kerü-
letébe. gyerek-
koromban na- 
gyon sok időt 
töltöttem a nép-
ligetben, sétál-
tunk, játszottunk 
az ősfák alatt. 

később a gyermekeimmel, péterrel 
és tamással – német juhászkutyánk 
nagy örömére – nap mint nap jár-
tunk oda. amikor megláttam az 
óhegy parkot, rögtön beleszeret-
tem. Megörültem, hogy 1993-ban 
óhegyen kertes házat tudtunk ven-
ni, ami jelenleg is az otthonom. va-
lamit tud kőbánya!
édesanyámék is ide költöztek. 
gyakran jártak hozzám, az unoká-
ikhoz, és nem volt kérdés, hogy az 
épülő taraliget lakóparkban lesz az 
új otthonuk. Mikor hozzájuk me-
gyek, a népliget láttán megannyi 
élmény, emlék tolul elém. a sport-
liget, a csajkovszkij park, az óhegy 
park – mind nagyon szép. akár át 
is lehet sétálni egyik parkból a má-
sikba. péter fiam a szent lászló ál-
talános iskola után természetesen 
a szent lászló gimnázium tanulója 
lett, majd a szent istván egyetem 
hallgatója. egy véletlen folytán de-
rült ki, hogy az akkori gimnáziumi 
igazgatóhelyettest, szendrei tanár 
urat is a sok kőbányai által ismert 
novák lászlóné, borika néni taní-
totta… 
Mint oly sok kerületi ember, én is 
örülök az infrastruktúrának, a be-
vásárlóközpontoknak, a kis üzletek-
nek, az uszodának, a műjégpályá-
nak. jólesik a családsegítő központ 
munkája! Mindamellett, hogy vá-
rosban lakunk, kicsit úgy érezheti 
magát az ember, mintha vidéken 
élne. a szomszédok, a környéken 
lakók, a szolgáltatásban dolgozók is 
odafigyelnek a többiekre, segítünk 
egymásnak, amiben tudunk. ezért is 
szeretlek, kőbánya!

lejegyezte  Baleczky I. katalIn

szeretem kőbányát

a hivatalvezető haza is sok munkát 
visz, mert alig az indulás után még na-
gyon sok a tennivaló. ahogy mondta: a 
szabályok és a munkatársak adva van-
nak, ám most mindezt szinkronba kell 
hozni a feladatokkal.
– nekem szerencsém van, mert a kol-
lektíva nyitott, a képzések folynak, és 
az önkormányzat is támogat bennün-
ket, amiben tud. de ez az egész tu-
lajdonképpen a mi kis belső ügyünk, 
hiszen az embereket nem nagyon ér-
dekli, hogy milyen a szervezeti felépí-
tés, őket a hatékonyság, az ügyek el-
intézése és a gyorsaság érdekli… egy 
ilyen jó kollektívával szerintem ezzel 
nem lesz gond.

A X. kerületi kormányhivatal vezetője nem most célozta meg először Kőbányát. 
Dr. Horváth Tivadar korábban jegyzőként szeretett volna itt dolgozni, az ak-
kor nem sikerült; most más beosztásban, de a kerületi emberek érdekeit 
képviseli.

Dr. HorvátH tivaDar
1956-ban született Győrben, há-
zas. 1981-ben az ELTE-n jogász-
ként doktorált, ezt követően Bala-
tonfüreden, Kapuváron dolgozott, 
majd országgyűlési képviselő lett, 
később a Pest Megyei Önkormány-
zat főjegyzője. 2001-től a főváros-
ban és Tatán jegyző. Harminc éve 
dolgozik a közigazgatásban. Fel-
nőtt gyermekei vannak, rájuk főleg 
hétvégén jut ideje. Néha kocog, il-
letve focizik. 

novák Erika
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Aki mozogni tud, 
mindenre képes

A klubtalálkozóra olyan ven-
déget hozott el Kiss Judit 
pszichológus, aki nemcsak 

magának, hanem a környezetének 
is mérhetetlen nagy energiát ad. 
Sárai Rita előadóművész, de leg-
főképpen az élet művésze abban a 
jó értelemben, amit nagyon ritkán 
használunk… Sárai Rita koreogra-
fál és táncol is, és mindezt kerekes 
székből teszi. A kőbányai stroke-
klubban karácsonykor már műsort 
adó Gördülő Tánccsoport művé-
szeti vezetője mosolyogva és meg-
hatottan hallgatta a tagok elisme-
rését, amivel az ünnepi műsorukat 
illették. „Még most is beleremegek”, 
„nem találok szavakat a csodálatos 
élményre”, „köszönjük a karácsonyi 
lélektáncot” és hasonló vélemények 
sorjáztak a rehabilitáción néha még 
épphogy átesett betegek szájából. 
Ám a lényeget Évike mondta ki: „Az 
előadás csodálatos volt, és ez a klub 
is csodálatos – itt olyan, mintha 
testvérek közé jönnék…” És a stroke 
utáni állapotot megélők számára ez 

a legfontosabb: a hozzájuk hasonló 
sorsú emberekkel együtt, belőlük 
erőt merítve talpra állni, vagy talpon 
maradni, és megelőzni a következő 
agyi történést. 

De visszatérve e rövid összefoglaló 
elején említett felkiáltó mondatra: 
Sárai Rita bebizonyította a jelenlé-
vőknek is, hogy nincs kettétört élet, 
legfeljebb kettétört gerinc – hiszen 
minden fejben dől el. A csinos és 
vidám óvónő, tévés műsorvezető, 

A mosoly Mindent elsÖprő ereje

nincs elveszett élet, nincs reménytelen sors! Ezt a felkiáltó mondatot 
fogalmazhatták meg a Bajcsy-zsilinszky kórház stroke-klubjának leg-
utóbbi rendezvényén részt vevők, akiknek javarésze átesett már egy 
vagy több agyi történésen. 

Ingyenes oltás – az életért!

dr. Haintz andrea tiszti főorvos asz-
szonytól, illetve szabóné gerzson 
saroltától, a népjóléti bizottság elnö-
kétől kapott információk szerint kőbá-
nyán három iskolában, a szent lászló 
általános iskolában, a széchenyi istván 
általános iskolában, valamint a szent 
lászló gimnáziumban folyik az oltások 
szervezése. a népegészségügyi inté-
zettől az intézményvezetők és a szülők 
is részletes felvilágosítást kaptak.

FontoS tudnivalók  
a BEtEGSéGről 
a meningococcus gennykeltő bakté-
rium, a 13-ból nálunk főleg a b és c tí-
pusa okoz megbetegedéseket. bár itt 
a ritka megbetegedések közé tartozik, 
a súlyos tünetek és a magas halálozási 
arány miatt fontos, hogy védőoltással 
ezeket a veszélyeket csökkentsük. 
a betegség főleg a téli, kora tavaszi 
hónapokban fordul elő; az utolsó sze-
zonban a fővárosban 33 megbetege-
dés történt, 6 beteg halt meg. 
a meningococcus baktérium kizárólag 
az embert betegíti meg, emberről em-
berre terjed cseppfertőzéssel. a zárt kö-
zösségek (óvoda, iskola, kollégium, disz-
kó, szórakozóhelyek) kedvező feltételt 
nyújtanak a járványos terjedésnek. emi-
att kisgyermekek és kamaszok között 
fordul elő leggyakrabban a betegség. 
a dohányosok kockázata is nagyobb, 
mivel a dohányzás károsítja a nyálka-
hártyákat, így a kórokozó könnyebben 
lép be a szervezetbe. emellett a fizikai 
kimerültség, az alultápláltság, illetve 

A megelőzés egyetlen Módja

az immunrendszer gyengülésével járó 
krónikus betegségek mind hozzájárul-
hatnak a betegség kialakulásához. 
a lappangási idő általában 3-4 nap, de 
akár 10 napig is elhúzódhat. a bakte-
riális fertőzés okozhat agyhártyagyul-
ladást, vérmérgezést, esetenként a ket-
tőt egyszerre. az előbbinek a tünetei 
gyakran lázzal, levertséggel, fejfájással 
kezdődnek, ami hasonló az influenza 
tüneteihez, ezért nehéz felismerni. a ti-
pikus tünetek, az erős fejfájás, a hányás 
és a tarkómerevség, zavart viselkedés 
később jelentkeznek. a súlyos állapot 
akár órák alatt kialakulhat, azonnali 
orvosi ellátásra van szükség, hogy a 

beteg meggyógyuljon. a vérmérge-
zés tünetei: csökkenő vérnyomás, a 
vizeletelválasztás megszűnik, a bőrön 
és egyes belső szervekben bevérzések, 
majd elhalások keletkeznek, a keringés 
összeomlik. a betegség órák alatt kiala-
kulhat, és gyorsan menthetetlen álla-
pothoz vezethet.
a megelőzés biztos és hatékony módja 
egyedül a védőoltás, mely hosszú táv-
ra nyújt védettséget. az oltóanyagok 
biztonságosak, élő kórokozót nem tar-
talmaznak. a védőoltással kapcsolatos 
más információkkal a házi gyermekor-
vos látja el a családokat.

az oltóanyagok biztonságosak, élő kórokozót nem tartalmaznak

rengeteg gyakorlás és 30 fellépés évente. a Gördülő tánccsoport óriási  
erőt ad a nézőknek 

dzsesszbalettoktató 15 évvel korábban 
rendkívül aktív életet élt, akkor még sa-
ját lábán szaladgált egyik helyről a má-
sikra. Ám egy szerencsétlen baleset so-
rán – két emelet magasságból zuhant le 
– a tizenkettes hátcsigolyája szétrobbant, 
deréktól lefelé sem a mozgató-, sem az 
érzőidegek nem működtek többé. Rita 
két éven keresztül feküdt otthon, az 
édesanyja ápolta, a rehabilitációt is fel-
adta, már majdnem mindent feladott… 
És ekkor elvitték őt egy rehabilitációs 
táborba, s ott új erőt kapott. Találkozott 
új párjával – az ugyancsak kerekes szék-
ben élő Viktorral –, és a tábori élmény, 
no meg az őt NŐ-ként kezelő férfi feltű-
nése olyan erőt adott neki, ami néhány 
héten belül döbbenetes javulást hozott 
az életében. Újra akart élni, és a bal-
esetéig vidám, humoros, elbűvölő Rita 
visszatért a földre, ismét volt mosoly és 
temperamentum…

„Két évig szinte semmit nem tudtam 
megcsinálni, nem tudtam magamat 
ellátni. Aztán a tábor után elmentem 
fodrászhoz, ismét divatosan próbáltam 
öltözködni, az addigi vegetatív lényből is-
mét nő lettem! A rehabilitációs tábor két 
hete alatt többet fejlődtem, mint előtte 
két évig: például a székből már egyedül 
tudtam átülni a vécére, ami az átlagos 
ember számára banális dolog, de egy de-
réktól lebénult számára óriási lépés… Ma 
már ott tartok, hogy szinte mindent meg 
tudok csinálni – ehhez jól meg kellett 
erősíteni a kezeimet, a felsőtestemet. Vik-
torral a lakásunkat is úgy rendeztük be, 
hogy az ne egy kórházhoz hasonlítson: a 
fürdést például úgy oldjuk meg, hogy a 
kád fölé vasrudat építtettünk, amiről lila 
hegymászókötelek lógnak, azok segítsé-
gével ülünk át a kádba. 

Rita elmesélte a stroke-osoknak a ke-
rekes székesekből álló Gördülő Tánc-
csoport történetét, mintegy példát mu-
tatva, mennyi mindenre képes az ember, 
ha tud mozogni. Ahogy mondta, nem 
kifogást kell keresni, hanem megoldást. 
Ez a kulcsa mindennek. 

Hogy az érintettek ne betegségként, 
hanem állapotként kezeljék a helyzetü-
ket, Rita megmozgatta a klub résztve-
vőit. A tagok önfeledt mosollyal ülőtor-
náztak, sőt egy kis zumba is belefért a 
„repertoárba”. (A Gördülő Tánccsopor-
tot a fővárosi Bakelit színházban láthat-
ják legközelebb az érdeklődők.)

„Még Most is belereMegek... 
neM találok szavakat  
a csodálatos élMényre”

a zárt kÖzÖsségek kedvező 
feltételeket nyÚjtanak  
a járványos terjedésHez 

2013 februárjában még lehetőség van térítésmentes, önkéntes meningococcus 
elleni védőoltás igénylésére kőbányán, pontosabban a X. kerületi népegész-
ségügyi intézet illetékességi területén. a védőoltásokat az intézmény gyer-
mek-, illetve iskola-egészségügyi szolgálatának munkatársai adják be.

Rehabilistáció
Az egészségügy átalakítása már 2012 nya-
rán megkezdődött, s a félelmek ellenére a 
tapasztalatok több területen nem mondha-
tók rossznak – eredményekről viszont csak 
hosszabb távon lehet beszélni.

a rehabilitációs ellátás viszont nem hozott túl 
sok jót a kőbányaiaknak. amíg az akut-, illet-

ve krónikusellátást most is a bajcsy-kórházban 
kapják meg, addig a mozgásszervi rehabilitációs 
ellátás területi határai megváltoztak, s a kőbánya-
iaknak fél éve a vii. kerületbe kell menni, a péterfy-
kórház szövetség utcai épületébe – ezt tudtuk 
meg dr. lippai zoltántól. a bajcsy-zsilinszky 
kórház Mozgásszervi rehabilitációs osztályának 
vezető főorvosa elmondta, az ő szakterületükön 
sokkal szorosabb kapcsolat alakul ki az orvos és 
a beteg között, így még nehezebb elfogadtatni 
a korábban itt kezelt kőbányaiakkal, hogy most a 
belvárosba kell menniük, ahol az ellátás színvona-
la nem jobb, mint itt a gizellában... 

másutt, Más szÍnvonalon

„Ha szabad kapacitásunk marad, akkor termé-
szetesen fogadjuk az itt lakókat, de erre mini-
mális az esély. sajnos a területi átsorolás miatt 
hozzánk érkező betegek egy része ugyanúgy 
nem érti, miért kell ide jönnie, ha mondjuk az 
akutellátást a kerepestarcsai kórházban kapta 
meg. ezektől a szervezeti problémáktól eltekint-
ve kőbányával, illetve az itteni önkormányzattal 
nagyon jó a viszonyunk: az akadálymentesítéssel 
kapcsolatban is megkérdeztek bennünket, és az 
egészségtervük kidolgozásában is nyújtottunk 
szakmai segítséget” – mondta lippai doktor. 

Véradás Kőbányán 
a vöröskereszt által szerve-
zett februári nyilvános vér-
adások kőbányán: február 15. 
12.00–19.00: köki terminál, 2. 
szint, fotósarok. február 26. 
10.00–13.00: giorgio perlasca 

vendéglátóipari szki, Maglódi út 8. február 
28. 12.00–16.00: köbe biztosító, venyige u. 3. 
a regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcím- 
és taj-kártya feltétlenül szükséges. 

segítsen, Hogy segÍtHessünk!

Sárai rita korábbi, tánctanári isme-
reteit adaptálta a kerekes székes 
előadásokra

akut- és krónikusellátás a Bajcsyban, 
mozgásszervi rehabilitáció a Péterfyben 
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Elhunyt Réder Ferencné

réder ferencné 
1936-ban szüle-
tett budapesten. a 
cinkotai tanítókép-
zőben végzett  ta-
nítóként. ezt köve- 
tően először duna- 
újvárosban, majd 

1957 februárjától kőbányán taní-
tott, először a bihari úti, majd a száva 
utcai általános iskolában. a későb-
biekben, 1985-től a cserkesz utcai 
általános iskolát igazgatta nyug-
állományba vonulásáig. Munkáját 
lelkiismeretesen, szakmai alázattal, 
a gyermekek érdekeit mindig szem 
előtt tartva végezte. folyamatos 
képzéssel, önképzéssel biztosítot-
ta, hogy a keze alatt nevelkedő, 
felnövő, sokszor igen nehéz sorsú 
gyermekek az általa vezetett in-
tézményben a lehető legtöbbet 

kapják ahhoz, ami fejlődésükhöz, 
továbblépésükhöz szükséges, és 
az általános iskola kapuján kilépve 
tovább tudják vinni az ott kapott 
értékeket, tudást, ismeretanyagot. 
réder ferencné, kati néni minden-
napos, felelősségteljes tevékeny-
ségét alaposság, naprakész tudás, 
munkatársaihoz való viszonyát kö-
vetkezetesség, tekintély, empátia, 
segítőkészség jellemezte. igazga-
tói kinevezését követően egy sok 
problémával küzdő nevelőtestület 
élére került, ahova gyorsan és si-
keresen beilleszkedett, és emberi 
tulajdonságai, szakmai ismeretei, 
vezetői kvalitásai révén egységes 
személetű, fokozatosan emelkedő 
színvonalat mutató munkatársi cso-
portot hozott létre. a pedagógiai 
pályafutása alatt kapott számos el-
ismerés, valamint 2000-ben elnyert 
kőbányáért díj is azt mutatja, hogy 
réder ferencné munkáját kiválóan, 
mindvégig emberi méltósággal, 
maximális szakmai tudással végez-
te. réder ferencné, kati néni 2013. 
január 17-én méltósággal viselt be-
tegség következtében elhunyt. em-
lékét őrzi családja, barátai, munka-
társai és számos tanítványa, akikben 
szellemisége, embersége tovább él.

nekrológ

„Minden ember halhatatlan,  
mert ott él a gyerekeiben,
az ismerőseiben,
az ismeretlenekben, mindenki-
ben, akire bármilyen kis  
hatással volt.”
 (Galgóczi Erzsébet)

„Miénk itt a tér”

Jobb esélyek, jobb  
életkörülmények

kőbányai és vasutas tÖrekvés 
M. k. kulturális-szabadidő 
egyesület

a Kis-Pongrác-ProjeKt miniPályázataiban nyertes  ci-
vil szervezeteK állanDó Programjai:

Hétfő: 17 óra 30-tól 19 óra 30-ig fotószakkör
KeDD: 17 órától 19 óráig mobil kmb-iroda
szerDa: 17 órától 19 óráig gazdálkodj okosan 
klub. 17 órától 19 óráig minden hónap utolsó 
szerdáján az emberbarát alapítvány előadása
csütörtöK: 17 óra 30-tól 19 óra 30-ig sakkszak-
kör / sakk-klub
PénteK: 17 órától 19 óráig „Miénk itt a tér!” ifjúsági 
klub. 17 órától 19 óráig minden hónap első pén-
tekén gál judit képviselő asszony fogadóórája
a Közösségi Ház állanDó Programjai:

Hétfő: 10 órától 12 óráig „kattints, nagyi!” – nyi-
tott számítógépterem.  14 órától 16 óráig kis-
pongrác-infopont – nyitott számítógépterem
KeDD: 10 órától 12 óráig „kattints, nagyi!” – nyi-
tott számítógépterem.  14 órától 16 óráig kis-
pongrác-infopont – nyitott számítógépterem
szerDa: 10 órától 12 óráig nyugdí-jasfilmklub. 
14 órától 16 óráig kis-pongrác-infopont – nyi-
tott számítógépterem.
csütörtöK: 10 órától 12 óráig „kattints, nagyi!” 
– nyitott számítógépterem. 14 órától 16 óráig 
kis-pongrác-infopont – nyitott számítógépte-
rem
PénteK: 10 órától 12 óráig nyugdíjastorna. 14 
órától 16 óráig kis-pongrác-infopont – nyitott 
számítógépterem. 14 órától 17 óráig iskola-
előkészítő és fejlesztő foglalkozások

a nyitott számítógépterem használata 
ingyenes! 1 óra biztosítható naponta és 
személyenként. a számítógépek haszná-
latához előzetes bejelentkezés szüksé-
ges!  jelentkezés és további információ 
a kis-pongrác-infopontban személyesen 
vagy a 431-72-68-as telefonszámon, illetve 
elektronikusan a pongrackozossegihaz@
indamail.hu e-mail címen.

A Pongrác-telepen élő munkanélküliek passzivitása ellenére sikerrel zárult a 
Havasi Gyopár Alapítvány programja, amelynek során állástalan nőket próbáltak 
visszavezetni a munka világába. Ezt néhány napja, a program zárórendezvényén 
hallottuk. 

FEBruár 
16–19. néptáncostábor, veresegyház
17. 15.00 törekvés dalkör-farsang
22. 18.00 farsangi szokások táncháza, balá-
zsolás 
23. 9.00–15.00 budapesti ifi-sakkcsapatbaj-
nokság 
24. törekvés–láng-csapatbajnokság
27. nyugdíjasklub farsang 
biztonsági konferencia

kis-pongrác kÖzÖsségi Ház

segítőszolgálAt lesz a pongrácon

progrAmAjánló 

oktatók és oktatottak. kommunikációs, jogi, egészségügyi ismereteket és állás-
keresési technikákat is tanultak a programban részt vevő nők 

helyesbítés
januári számunkban, a „Havasi gyopár a kÖszi-ben...” című írásunkban azt írtuk, 
hogy „a Havasi gyopár kőbányai zenés vacsorameghívását oravecz jános, párkány 
polgármestere is elfogadta”. az alapítvány kérésére ezt módosítjuk: „a Havasi gyo-
pár alapítvány meghívását oravecz jános, párkány polgármestere is elfogadta, és 

kedves szavakkal köszöntötte a vendégeket.”

„Az embernek lelke van, 
amely hinni és repülni tud, s 
ez a lélek halhatatlan, és far-
kasszemet néz a világgal.”  
(Márai Sándor) 

földvári Ma-
rianna 1971-
ben született 
Mátészalkán. 
sikeres érett-
ségi vizsgát 
tett 1989-ben 
a mátészalkai 

esze tamás gimnáziumban. a 
kőbányai polgármesteri hiva-
talban 1989. augusztus 3-ától 
dolgozott a népesség-nyilván-
tartó csoport tagjaként mint 
népesség-nyilvántartási ügyin-
téző, majd mint anyakönyvve-
zető. anyakönyv-vezetői szak-
vizsgát 1995-ben tett. 
Munkáját precízen, szakmai 
hozzáértéssel és empátiával 
végezte. a házasságot kötött 
polgárok mindig meg voltak 
elégedve az általa prezentált 
ceremóniával, hiszen azt va-
lamennyi esetben kellő figye-
lemmel és nagy emberséggel 
vezette le. Munkatársaihoz, a 
hivatalhoz és a hivatal veze-
tőségéhez lojális volt, mun-
kájában a jogszerűség kere-
tein belül minden esetben 
előtérbe helyezte az ügyfelek 
érdekeit. 
az ügyfelek tisztelték, mun-
katársai, kollégái szerették őt. 
szerény, ám határozott sze-
mélyiségének köszönhetően 
idővel a hivatal emblematikus 
arcává vált. az anyakönyvi 
csoport kiemelkedő, magas 
szakmai színvonalon teljesí-
tő csapatának meghatározó 
tagja volt.
földvári Marianna 2013. janu-
ár 2-án méltósággal viselt be-
tegség következtében csen-
desen távozott közülünk. 
emlékét őrzi családja, barátai, 
munkatársai, akikben ember-
sége tovább él.

nekrológ

a projekt zárórendezvényén megtud-
tuk, a Havasi gyopár alapítvány által 
biztosított képzés során személyiség- és 
készségfejlesztő tréningekre került sor, 
kommunikációs, egészségügyi és jogi is-
mereteket kaptak a résztvevők, valamint 
szociális gondozástant és álláskeresési 
technikákat tanulhattak. a projekt hosz-
szú távú célja: segítőszolgálat létrehozá-
sa és működtetése a kis-pongrácon.
a zárórendezvényen méltatta az ala-
pítvány eredményeit és kezdeménye-
zését Weeber tibor alpolgármester és 
a X. kerületi kormányhivatal vezetője, 
dr. Horváth tivadar is, aki ebben a be-
osztásában először vett részt civil szer-
vezet rendezvényén.

Elhunyt  
Földvári  
Marianna

Elhunyt Virágh Anita

virágh anita 1975 
júliusában szüle-
tett budapesten. 
középiskolai tanul-
mányait a gervay 
Mihály posta- és 
bankforgalmi szak-
középisko láb an 

folytatta, ahol 1997-ben sikeres 
érettségit tett. a polgármesteri 
hivatalban 2000 májusától dol-
gozott. Már a hivatal köztisztvise-

lőjeként három szép gyermeket 
hozott világra, akik mindig élete 
középpontjában álltak. sokat küz-
dött, hogy megbízható, kiegyen-
súlyozott családi körülményeket 
teremthessen, ahol biztonságban 
fel tudja nevelni gyermekeit. a bel-
ső ellenőrzési csoport titkárnője-
ként munkáját pontosan, megbíz-
hatóan végezte. Mindig igyekezett 
kollégáival olyan viszonyt kialakí-
tani, hogy azok felnézhessenek rá. 
Munkatársai becsülték kitartásá-
ért, emberségéért, kiszámítható-
ságáért. 2013. január 2-ától buda-
pest főváros kormányhivatala X. 
kerületi központjában dolgozott. 
virágh anita 2013. január 7-én vá-
ratlan rosszullétet követően hir-
telen távozott közülünk. emlékét 
megőrzik gyermekei, édesanyja, 
hű társa, barátai és munkatársai.

nekrológ

„Csak azok halnak meg, akik 
egész életükben nem csináltak 
semmit. aki tett valamit, nem 
magáért, hanem másokért, 
mindenkiért, az megmarad.”
 (Szabó Magda)

„a Havasi gyopár alapítvány a kőbá-
nyai kis-pongrác-lakótelep szoci-

ális célú városrehabilitációs projekt ke-
retében ingyenes képzési lehetőséget 
biztosít a … munka nélküli kőbányai, 
elsősorban a kis-pongrác-telepen élő 
nők számára.” ez a tavaly nyáron köz-
zétett felhívás majd félszáz érdeklődő 
fantáziáját mozgatta meg, s a 16 tény-
leges jelentkezőből tízen részt vettek a 
képzésen, illetve sikeresen be is fejez-
ték azt. ám ami ennél is nagyszerűbb, 
hogy a képzésben részt vevő nők közül 
négyen már négy hónapon belül mun-
kát találtak, és úgy tűnik, hamarosan 
további két fő is révbe ér a munkaerő-
piac háborgó vizén. 
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Kőbányára hozta 
az aranyakat

A január végi SuperCross-
zárófutamon mintegy száz 
versenyző indult – annak 

ellenére, hogy a pálya jeges, fagyos, 
néhol kerékpárral szinte járhatatlan 
utakon vezetett. Az indulók napok-
kal a verseny előtt még a térdig érő 
sarat mérték föl, ám a verseny nap-
jára majdnem minden megfagyott, 
így a kijárt, nyeregben leküzdhe-
tetlen vájatok különösen kemény 
erőpróba elé állították a versenyző-
ket. (Akadnak, akik éppen az ilyen 
gyilkos pályákat kedvelik, ezért a 
futamra még Ausztriából is jött né-
hány ironman.)

A Kánai úti lakópark mellett 
megrendezett versenyen minden 
körben meredek, csúszós felfutás, 
lépcsőzés és dupla palánk is várt a 
biciklivel akadályversenyzőkre. Az 
elit férfiaknál nagy küzdelemre le-
hetett számítani a nem túl jól rajtoló 
Buruczki és a bajnokaspiráns Fejes 
Gábor között, s a két menő valóban 
végig izgalmas csatát vívott. Ponto-
sabban majdnem végig, ugyanis a 
kőbányai kerekes az utolsó körben 

kereket oldott, s kereken 13 má-
sodperces előnnyel kerekezett be az 
abszolút bajnokságot is érő első hely-
re. A harmadik pozíciót az osztrák 
Jürgen Pechhackerrel nagy csatát 
vívó Búr Zsolt csípte meg.

sárbAn, fagyban két keréken

Buruczkié a Budapest Cross és SuperCross összetett aranya is. a kőbá-
nyai bajnok nyerte a SuperCross sorozat hetedik és egyben utolsó futa-
mát, s a Merida kőbánya tC versenyzője ezzel a győzelemmel a verseny-
sorozat elit férfi kategóriájának összetett aranyérmét is megszerezte. 

Jégpálya  
a Sportligetben

2013 első bajnoka

Közös gondolkodás, közös tervezés, közös 
siker. Dr. György István főpolgármester-he-
lyettes és Kovács Róbert polgármester egy 
15 évvel ezelőtti tervet vettek elő, és azt a 
kor igényeinek megfelelően átalakítva a 
képviselő-testület elfogadta. A lényeg: ha 
minden jól alakul, Kőbánya újabb jégcsar-
nokkal gazdagodik... 

a tervekben szereplő létesítményben azon-
ban nemcsak a hidegebb hónapokban lesz 
jég, egész éves kihasználásáról gondoskodna 
a fradi. a fantasztikus jégkorongos múlttal 
rendelkező egyesületnek remek lehetőség, 
hogy a kőbányai Önkormányzat olyan terü-
letet tud adni a beruházáshoz, amely már ki 
van szabályozva, a talajtani vizsgálatok és a 
pontos felmérések is megtörténtek. (a tel-

a 2013-as magyar cyclo-cross baj-
nokság helyenként összefüggő 

jéggel borított pályája valódi krosszos 
kihívások elé állította az indulókat. 
a 2300 méteres körben kisebb-na-
gyobb letörések, kanyarkombináci-
ók, felfutások váltották egymást nem 
sokkal a rajt-cél egyenes után, ami a 
jéggel kombinálva a pálya legnehe-
zebb szakaszának bizonyult. 
Hamar körvonalazódott, hogy 
buruczki szilárd és búr zsolt között 
dőlhet el a bajnoki cím sorsa. szinte 
végig a kőbányai versenyző diktálta 
a tempót, ám két körrel a vége előtt 
a címvédő hibázott az egyik jeges le-
törésen, és a verseny során őt eltérő 
távolságban követő búr máris átvet-
te a vezetést. ám nem tudott élni a 
nagy lehetőséggel, az előzés után 
sem sokkal ő is elesett, a kőbányai 
menő visszavette a vezető pozíciót, 

pályázAti pénzekből

Az győz, aki talpon Marad

két körrel a vége előtt... a bajnok szerencséjére a riválisa is hibázott

zsíros tibor és dr. György istván, a háttérben 
Hajdu Péter

Hokisisakon keresztül ilyen a világ  (illusztráció) ErEdMényEk, Budapest Cross 
(SuperCross sorozat 7. futama): fel-
nőtt férfi: 1. Buruczki Szilárd (Merida 
kőbánya tC), 2. Fejes Gábor (dr. Bátorfi 
agria ktk), 3. Búr zsolt (alpinbike 
team Giant); felnőtt nő: dósa Eszter 
(vitalitás SE Scott-nutrixxion), 2. 
orosz anita (trek SE), 3. Perlaky Evelin 

(veres ördögök SE)

Elfogadták
a képviselő-testület megsza-
vazta, hogy a kada utcai álta-
lános iskola udvarán felépülő, 
nemzetközi szabványoknak is 
megfelelő kosárlabdacsarno-
kot az európa-bajnok zsíros 
tiborról, a magyar kosárlab-
dasport élő legendjáról ne-
vezzék el.  

zsizsi bácsi a névadó

jes feltáró, illetve előkészítő munkát még dr. 
györgy istván polgármestersége idején elvé-
gezték: anno többek között uszodabővítés, 
nagy játszótérépítés is szerepelt a tervekben, 
ám azok akkor a forráshiány miatt a fiókba ke-
rültek.) Most a társasági adó (tao) egy részé-
nek sportberuházási célú felhasználása lehe-
tővé teszi, hogy az 1,2 milliárdos építkezéshez 
jelentős támogatást kapjon a fradi, míg a te-
rületet a kőbányai Önkormányzat biztosítaná. 
kovács róbert polgármester elmondta, hogy 
a korábbi tervekben is szereplő energiataka-
rékos megoldást részesítik előnyben, vagyis 
az uszoda és a hozzá közel épülő jégcsarnok 
fűtésén, illetve hűtésén sokat spórolnának a 
két létesítmény technológiai összekötésével. 
a tervek szerint április végén adja be a fradi a 
pályázatot, s pozitív elbírálás esetén viszony-
lag gyorsan megkezdődhetne az építkezés a 
sportligetben. 

torna, nordic Walking

HétFő 
9.00 kőbányai sportközpont – tartás-
javító torna, vezeti: nagy istván
(ihász u. 24., tornaterem)
10.00 kőbányai sportközpont – nordic 
walking, vezeti: Majorszky klára

kEdd
10.00 Újhegyi uszoda – nordic walking, 
vezeti: váradi ica, Majorszky klára

SzErda
10.00 Újhegyi uszoda, nordic walking 
 vezeti: váradi ica
14.30–15.00 janikovszky é. ált isk. 
uszodája – vízi torna, vezeti: váradi ica
(kápolna tér 4., uszoda)
15.00–16.30 janikovszky é. ált isk. 
uszodája – vízi torna, vezeti: váradi ica 
(kápolna tér 4., uszoda)      

CSÜtörtök
külön kiírás szerint túraprogramok 
(www.kobanya.hu oldalon), vezeti: 
Majorszky klára

PéntEk
9.00 kőbányai sportközpont, tartásja-
vító torna, vezeti: nagy istván (ihász u. 
24., tornaterem)

kőBÁnyai  EzÜStkoRÚak   

SzaBadidőSPoRt  EgyESÜlEtE

Hegyen, vÖlgyÖn át
FEBruár
14. virtuális séta kőbányán. előadó: verbai 
lajos. találkozó: 10 órakor,  X., Halom u. 
37/b, Helytörténeti gyűjtemény
21. Hárshegyi körút. vezeti: árvai istván. 
találkozó: 10 órakor a széll kálmán téri 
metró felszíni kijáratánál
28. kecske-hegyi séta – árpád kilátó. vezeti: 
Majorszky klára. találkozó: ½ 10-kor a 
batthyány téri metró felszíni kijáratánál

MárCiuS
14.  normafa–Makkosmária.  vezeti:        
Majorszky klára. találkozó: 10 óra-
kor a széll kálmán téri metró felszíni 
kijáratánál
21. Memento Park. vezeti:  Majorszky klá-
ra. 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

kesze februári prograMok

kesze-tÚraprograMok

a nagy trió: Búr, Buruczki, Fejes

és onnantól nem is hagyott esélyt 
ellenfelének. 
„ez a bajnokság arról szólt, ki marad 
talpon. próbáltam nem túl sokat koc-
káztatni, jó erőben éreztem magam, 
és a verseny nagy részében volt lé-
legzetvételnyi előnyöm, ami jól jött. 
az az egy rontásom volt, amikor búr 
megelőzött, de utána ő is hibázott, 
így nem ez döntött” – nyilatkozta a 
Merida kőbánya tc versenyzője a 
befutó után.

ErEdMényEk: Felnőtt férfi: 1. Bu-
ruczki Szilárd (Merida kőbánya tC), 2. 
Búr zsolt (alpinbike team Giant Endura 
CsontiCar), 3. Szalay Péter (Cube Balaton 
team). Felnőtt női: orosz anita (rEk SE), 
2. király Mónika (zinkPower Moson), 3. 
dr. Cseh veronika (alpinbike team Giant 

Endura CsontiCar)

Az év első jelentős hazai versenyét zord körülmények és kőbányai siker 
jellemezte. Bár volt egy pillanat, amikor majdnem elcsúszott Buruczki 
Szilárd bajnoki címe…
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Február 6–27. a kőrösiben

Mesterek és tanÍtVányok Xi. 
kiállÍtás 

   a jaschik álmos képzőművészeti 
szakiskola alkotói teregetései. ki-
állítási programunk indításakép-
pen a már hagyománynak számító 
iparművészetet tanuló f iatalok 
szárnypróbálgatásait, üde „alkotói 
teregetéseit” mutatjuk be. a nagy 
presztízsű jaschik álmos képzőmű-
vészeti szakiskola tanulóitól, tanára-
itól és végzett hallgatóitól az elmúlt 
esztendőben született munkák gyűj-
teményéből. 

Február 7.–március 4. a kő-Café 
Galériában 

palya gábor és eszter 
kiállÍtása 

   a budapest bábszínház f iatal bábter-
vezőinek kiállítása

Február 13-án és 27-én, szerdán  
18 órakor a kő-Caféban

kÓborzengő-konCertek
   Magyar népzenével és jó hangulattal. 

klubszerűen a kő-Caféban kétheten-
te szerdánként 18–20 óráig, magyar 
népzenével és jó hangulattal. a rész-
vétel díjtalan!

Február 15-én, pénteken 19 órakor a 
kő-Caféban

aCoUstiC ligHt blUe-
konCert

   beatles, Fonográf, illés, presser, 
republic, kispál… rock- és pop-, 
blues-, countryszámok, kellemes téli 
este. belépődíj: 600 Ft

Február 16-án, szombaton 16 órakor 
a kösziben

koloMpos tánC-
Ház – jelMezbál 
kézMŰVesjátszÓHázzal

   a kolompos együttes táncházába, a 
mulatság kedvéért, kérjük, a gyer-
mekek farsangi jelmezben jöjjenek. 
a játszóházban busóálarcot készí-
tünk, és fánkevő versenyt tartunk. 
jegyár elővételben 900 Ft (2 éves 
kortól), a program napján 1000 Ft

Február 17-én, vasárnap 10.30-kor az 
Újhegyi közösségi Házban

babos bábos  
előadás-sorozat

    a vajas pánkó, utána fánkevő 
versennyel (3–7 éves korig). 
 jegyár: 700 Ft

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

kőRöSi cSoma SÁndoR kőBÁnyai kultuRÁliS közPont
PrograMajánlója 

Február 17-én, vasárnap 15 órakor a 
kőrösiben

MarC CaMoletti:  
FranCia négyes,  
aVagy négyen a kanapén

   Vígjáték 2 felvonásban. nosztalgia 
szÍnHázbérlet – gergely theáter. 
szereplők: gregor bernadett / sző- 
lőskei tímea, németh kristóf, Har-
sányi gábor, szabó zsófi, szabó Máté. 
rendezte: gergely róbert. bérletár: 
5500 Ft, jegyár: 2000 Ft

Február 26-án, kedden 10.00-kor és 
14.30-kor a kőrösiben 

az alMa egyÜttes  
gyerMekkonCertje

   Hétszínvirág és Hetedhét bérlet 1. 
előadásai. jegyár: 850 Ft

Február 28-án, csütörtökön 17 órakor 
a Helytörténeti Gyűjteményben

elFeledett kőbányai  
HÍres eMberek ii., 

   Verbai lajos helytörténész 
előadás-sorozata: a kőbányai 
Helytörténeti klub keretében. 
interaktív előadások a korszakukban 

közismert, országosan elismert vagy 
világhírű kőbányai emberekről, 
akikről méltatlanul ma már kevesen, 
keveset tudunk. a részvétel díjtalan. 
további információk: www.korosi.
org. belépés díjtalan.

Március 5.–április 2. a kő-Café 
Galériában

godáné nagy katalin  
és antal attila  
ébredés CÍMŰ kiállÍtás

   Megtekinthető a kávézó nyitvatar-
tási idejében (hétfő–péntek 10.00–
20.00)

Március 6-án, szerdán 18 órakor a 
kő-Caféban

a HázikenCe tanoda  
előadása

   Megtanulhatod a krémkeverés 
alapjait, a felhasználható anyago-
kat és alapvető eljárásokat. Hogyan 
készül az emulziós krém, gyógyke-
nőcs, szemránckrém természetes 
alapanyagokból. belépődíj: 600 
Ft. regisztráció, érdeklődés: toth.
ramona@korosi.org

Március 7–28. a kőrösiben

HoMMage az eMbernek – 
Varga lászlÓ graFikUsMŰ-
Vész életMŰ-kiállÍtása

   egy olyan életpálya platformjait mutatjuk 
be, amelyen az alkalmazott grafika és a 
képgrafika határmezsgyéjén járó festői 
munkákban emberi élethelyzetek, él-
mények kerülnek előtérbe. egy termet a 
130 esztendeje született Franz kafkának 
szentelünk.

Március 8-án, pénteken 19 órakor a 
kőrösiben

takáCs nikolas nőnapi  
élő konCert 

   belépőjegyek elővételben hölgyek-
nek nőnap alkalmából 2800 Ft, elő-
vételben uraknak 3300 Ft, a koncert 
napján 3900 Ft

Március 9-én, szombaton 18 órakor a 
kőrösiben

lézerszÍnHáz – Fény- 
VarázslÓ prodUkCiÓ 

   jegyár: elővételben és nagycsaládos 
kártyával 2300 Ft, az előadás napján 
2800 Ft

Március 10-én, vasárnap 15 órakor a 
kőrösiben

elVáMolt nászéjszaka
   zenés vígjáték. budapesti bulvárszínház 

– Hennequin–Veber–nádas. szereplők: 
straub dezső, szabó zsuzsa, Fogarassy 
bernadett, oszter alexandra / szabó erika, 
Fésűs nelly / agócs judit, Csengeri attila, 
beleznay endre, benkóczy zoltán / bene-
dek gyula, straub péter, Fogarassy andrás, 
sáfár anikó, szabó zsuzsa, boros ádám. 
rendezte: straub dezső. jegyár: 2000 Ft

Március 11-én, hétfőn 18 órakor 

MUnkáCsy krisztUs- 
trilÓgiája a biblia  
tÜkrében CÍMMel

   három vetített képes előadás-sorozat 
indul. előadó: dr. reisinger jános iroda-
lomtörténész. belépődíj: 400 Ft.

FElHíváS
Március 24-én, vasárnap 10–18 óráig 
a kőrösiben

Családi egészségnap 
   Melyre kiállítók jelentkezését várja 

szigeti Mónika szervező a szigeti.
monika@korosi.org e-mail címen. 
tervezett programok: tudományos-
ismeretterjesztő, egészségvédelmi 
előadások, szűrővizsgálatok, ta-
nácsadások, biojátszóház, véradás, 
gerinctorna-bemutató, egészséggel 
kapcsolatos készítmények vására, 11 
órakor gUbás gabi és pálFy zsolt 
bioMesekonCertje 

téli HAllÁSHEtEK
ingyenes HALLÁssZŰRÉsseL És 
HALLókÉsZüLÉk-pRóbAHoRdÁssAL!

www.victofon.hu

a             -on is

A kép csak illusztráció.  
Az ajándék készpénzre nem váltható!

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

1106 BudApest,  
MAglódi út 89-91. iV. eM.

06-1/432-7656

SzolGáltatáS
HázHoz Járó FodráSz. női, férfi, gyermek 
hajvágás, festés, dauer. tel.: 290-4382
SzakSzErűEn-olCSón. asztali számí-
tógépek és laptopok javítását vállalom 
olcsón, helyszíni munkavégzéssel is, ki-
szállási díj nélkül. tel.: 06030 914-3709
MinőSéGi FényMáSoláS kEdvEző áron. 
24 órán belül, email megrendelés alapján 
is. a/4 fekete-fehér 1 oldal: 16Ft    a/4 fe-
kete-fehér 2 oldal: 24 Ft. a/3 fekete-fehér 
1 oldal: 22 Ft. a/3 fekete-fehér 2 oldal : 32 
Ft. a fenti árak áfásak. 200 db-os meg-
rendelés 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 nyom-
tatását kis példányszámban is vállalja 
nyomdamérnök. Ugyanitt  kedvező áron 
névjegyek, reklámfeliratok, reklámtáblák, 
színes öntapadó dekorációk is megrendel-
hetők. tel.: 00-36-30-914-3709
villanyszerelés, hibakeresés, villanyboj-
lerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje 
0-24 óráig. 260-7090, (06-30) 2965-590. 
rácz Mihály
aJtó-aBlak JavítáS! Fa-műanyag nyílás-
zárók szerelése, passzítása, bukó-nyíló át-
alakítás, 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.: 256-
8680, (06-30) 9704-870 

lakáSFElÚJitáS! szobaFestést, Má-
zolást, tapétázást, ingyenes taka-
rÍtással. parkettalerakást, Csi- 
szolást, jaVÍtást, VÍz- gáz, gipsz-
kartonszerelést, CseMpézést, Vil-
lanyszerelést, ajtÓ-ablak Cserét, 
FelÚjÍtást, kőMŰVes, asztalos MUn-
kát Vállal kisiparos garanCiáVal, 
azonnalra is. teleFon: 202-2505, 
(06-30) 2513-800

tanári diplomával rendelkező régiség-
kereskedők vesznek kőbányai üzletükbe 
régi bútorokat, festményeket, porce-
lánt, 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, (06-20) 4915-089 

inGatlan
Eladó ingatlant keresek a X., XiV. vagy 
XiX. kerületben. tel.: 06-30/232-82-40

oktatáS
angol és olasz nyelv kezdőknek, újra-
kezdőknek és haladóknak. érettségire, 
felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, 
külföldi munkára felkészítés. diplomás 
tanártól. egyénileg, párosan és csopor-
tokban. tel: (06-30) 858-1068. 
angol-spanyol nyelvoktatás, vizsgára fel-
készítés.  tapasztalt , diplomás tanártól. 
Házhoz is megyek. tel. (06-30) 604-7161

ApróHirdetés

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. 

Hétféle betegség étrendjéhez alkalmazkodó diétás menük – onkoló-
giai, cukorbeteg, szív- és érrendszeri, köszvényes, lisztérzékeny, epe 
és reflux – változatos, ízekben gazdag kínálatával jelent meg kerüle-
tünkben is a „Medirest – diétaotthonra” szolgáltatás. az egyszerűen 
hozzáférhető, otthoni étkezési szolgáltatás mögött, többéves gaszt-
ronómiai fejlesztés, és az étrendekkel szemben támasztott, az oéti 
– országos élelmezés- és táplálkozástudományi intézet dietetikusai 
által kidolgozott és ellenőrzött elvárás rendszernek való megfelelte-
tés áll. Így az érintettek mostantól otthonukban, munkahelyükön is 
hozzájuthatnak a számukra előírt étrendhez alkalmazkodó jóízű éte-
lekhez. Ha kíváncsi rá, tényleg lehet-e jóízű, ami diétás, tegyen egy 
próbát, éljen a Medirest – diétaotthonra nyitási kedvezményével! to-
vábbi információt a www.dietaotthonra.hu oldalon, vagy a  30/448 0000; 
20/407 6212; 70/942 9599 –es számok valamelyikén kaphat. (x)

Lehet-e jóízű, ami diétás?



a helyes megfejtéseket a 1102 budapest, szent lászló tér 20. 
vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre várjuk március 
2-ig. Januári számunk szerencsés nyertesei: katona 
lászlóné-könyvet,  Mészáros györgy rajzfilmes csomagot, juhász 

zsuzsanna uszásoktatást nyert. a nyerteseket telefonon, 
e-mailben értesítjük. a nyeremények átvehetők a szer-
kesztőségben, előre egyeztetett időpontban: 06 20 367-
7759. gratulálunk!

Rejtvény
Budapest VIII., Futó utca 

a Corvin mozi mögött
Budapest X., Gyömrôi út 99.

ÚJHEGY
BEVÁSÁRLÓUDVAR

Akció! 2013. február 14–17         .

Rio Mare Tonhal 
olívaolajban
80 g, 3738 Ft/kg

Barila tészták
többféle, 500 g, 798 Ft/kg

Mizo tejföl 20%
800 g, 749 Ft/kg Bogádi kolbász

csípôs, csemege

Sertéscomb  

Trappista sajt 

Sertésoldalas

Zöldséges csirkemell sonka aszpikban,
Göcseji csirkemell sonka 

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

399
Ft/db 

1299
Ft/kg

599
Ft/db

299
Ft/db

999
Ft/kg

1049
Ft/kg1299

Ft/kg

1999
Ft/kg

az izomláz akkor jön létre, amikor 
az izmok nagyon magas intenzi-

tás mellett dolgoznak, vagyis nagy 
terhelésnek vannak kitéve. anaerob, 
vagyis oxigén nélküli körülmények 
között ilyenkor az anyagcsere és 
energiafelhasználás során tejsav ke-
letkezik, ami az izmokban felhalmo-
zódva kellemetlen érzést, izomlázat 
okoz. a másik ok, ami jelentősen szere-
pet játszik az izomláz kialakulásában az 
nem más, mint hogy az izommunka so-
rán apró ún. mikroszakadások keletkez-
nek az izomrostokban. ilyenkor ezek a 
szakadások és sérülések vízzel telítőd-
nek, ami nyomja az izomrostokat, ez 
okozza azt a kellemetlen érzést, amit 
izomláznak nevezünk. 
az izomláztól nem kell megijednünk, 
kialakulását számos módon meg-
előzhetjük. ennek lehetőségeiről, 
illetve a már kialakult izomláz ke-
zeléséről következő cikkünkben 
olvashatnak. (x)

Az izomláz létrejöttének több oka is lehet, amelyek 
kevés odafigyeléssel megelőzhetők, így a kellemetlen 
tünetek is elkerülhetők. 

Mi is az izomláz?

prímA Wellness 1103 budapest, gyömrői út 99. telefon: 30/629-4025.  
e-mail: lorinczvera@primawellness.hu. www.primawellness.hu.

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

úszás, öttusa stb.)
versenyeztetés•	
óvodai és iskolai cso-•	
portok oktatása
versenyrendezés•	
nyári úszótábor•	
felnőttoktatás•	
különböző családi •	
programok

oktatóink gyermek-
centrikus szemlélettel és 
többéves szakmai gya-
korlattal rendelkeznek. 
nálunk az egész család 
sportolási igénye kielé-
gíthető egy helyen, egy 
időben!
részletek honlapunkon: 
www.stilusse.hu.
szeretettel várunk min-
denkit az Újhegyi uszo-
dában.

a Stílus kőbányai Úszóiskola és Sportegyesület immár 
14 éve várja szeretettel  az alábbi szolgáltatásaival a 
kőbányai családokat:

Úszás

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

e-mail: majorjudit@hotmail.hu)






