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ISKOLA-  
VÁLASZTÁS
Bemutatkoznak a 
kerület iskolái. Már 
„csak” dönteni kell…

Sok száz kőbányai kisgyerek tanulhat 
úszni a kormány támogatásával, az 
úszószövetség, a KSC és az önkor-
mányzat összefogása révén.      18. 14.

Az idősek hónapja után a szókimondás 
és az ünnepi előkészületek hónapja 
következik. Várom Önöket november 
28-án a közmeghallgatásra. 5.

NOVEMBERBEN 
KÖZMEGHALLGATÁS  

3., 7.
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MEGÚJUL  A SÉTÁNY IS

Tisztelt Kőbányai Polgárok! Kedves Olvasók!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Egyszer egy ünnepségen azt 
mondtam, hogy jó Kőbányán 
polgármesternek lenni, mert 

igen gyakran kell eleget tennem kelle-
mes kötelezettségemnek egy-egy átadás 
alkalmával. Az elmúlt hetek folyamán 
is sor került egy ilyen rendezvényre Kő-
bányán. A gáznyomásszabályzókat ter-
vező és gyártó Fiorentini Hungary Kft. 
új gyárépületének avatásán köszöntöt-
tem a cég tulajdonosait, munkatársait 
és a meghívottak népes közösségét. A 
beruházás korszerű, modern munka-
környezetet teremtett, és ami nagyon 
fontos, ötven új kőbányai munkahe-
lyet. A cég fejlődése, területének és lé-
tesítményeinek gyarapodása „kívülről” 
is látható, az örök igazságot azonban 
most is csak „belül” tapasztalhattam 
meg. Ezúttal ugyanis megint bebizo-
nyosodott, hogy a társaság sikerének 
és fejlődésének legfontosabb kulcsa 
az a szellemiség, az az összetartó csa-
patmunka és kiváló együttműködés, 
amely a cég kollektíváját jellemzi. Úgy 
vélem, ez a követendő példa mindany-
nyiunk számára! 

És ha már munkahelyteremtésről 
esik szó, itt is szeretném kiemelni, hogy 
önkormányzatunk az elkövetkező fél 
évben négyszáz fővel növeli a kőbányai 
közfoglalkoztatottak létszámát. Ezzel 

Ötven új munkahely

Félmilliárd Újhegyre
Idősek és fiatalok számára egyaránt ba-
rátságosabbá, kényelmesebbé válhat az 
Újhegyi lakótelep főutcája, és megújul a 
közösségi ház is, miután a Fővárosi 
Önkormányzat városrehabilitációs pá-
lyázatán 516 millió forintot nyert a 
kerület. 

Az újhegyi fejlesztéssel együtt 
összesen 29 kerületi projektet 
támogat a főváros az általa ko-

rábban kiírt, a főváros közterületeinek 
megújítását célzó Tér-Köz elnevezésű 
pályázatán. A programnak köszönhető-
en szinte a város minden részén nagyívű 
fejlesztések indulhatnak a közeljövőben. 

– 61 pályázatot nyújtottak be a kerüle-
ti önkormányzatok, összesen 16,7 mil-
liárd forint értékben, miközben a kiírás 
szerint csak 5,1 milliárd forint állt ren-
delkezésünkre. Nagyon nehéz dolgunk 
volt a források elosztásakor, de az volt a 
célunk, hogy lehetőleg valamennyi kerü-
letben támogassuk a közterületek meg-
újítását – utalt a pályázat népszerűségére  

dr. György István főpolgármester-helyet-
tes. A városvezető hangsúlyozta: külön 
öröm számára, hogy a bírálat során a kő-
bányai pályamű színvonalának, valamint 
a fejlesztés indokoltságának köszönhetően 
a teljes pályázati keret 10 százalékát ítélték 
oda Kőbányának. Dr. György István hoz-
zátette: pozitív változást érezhetnek majd 
az újhegyiek a megújuló közterületeknek és 
a megszépülő környezetnek köszönhetően.

Az Újhegyi sétány megújítására a Kő-
bányai Önkormányzat átfogó tervet ké-
szített, amely méltán nyerte el a bírálók 
kitüntető figyelmét. A fejlesztési elképze-
lés mind a közterületet, mind a közösségi 
ház megújítását érinti. A tervek szerint 
nemcsak a közterület és a zöldfelületek 
újulnak meg, hanem a közösségi ház fel-
újításával és átalakításával új, barátságo-
sabb és otthonosabb közterületet hoznak 
létre a lakótelep szívében. Ezzel együtt 
részben fedett főteret létesítenek az épü-
let előtt, ahol egyrészt szabadtéri progra-
mok, másrészt a péntek délutánonként 
már ma is működő őstermelői piac kap-
hatna méltó helyet, ahol jó minőségű, 

vábbi javítása. Biztos vagyok abban, 
hogy a közfoglalkoztatás növelésével 
tovább fejlődhetünk!

Aktualitásainkról a www.facebook.
com/kovacsrobertpolgarmester olda-
lon is olvashatnak! Szép és örömteli 
novemberi napokat kívánok! 

Új létesítményt, új beruházást avatni mindig nagyon jó érzés és fontos mérföldkő egy 
polgármester életében, hivatásában. A valóra váltott tervek, az elvégzett munka betel-
jesülésének ünnepi pillanatai, a fejlődés konkrét mutatói.

100 millióval támogatják a takarékosságot
Második próbálkozásra siker koronázta azt a pályázatot, amelyet az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai kor-
szerűsítése érdekében adott be a Kőbányai Önkormányzat, és mintegy 60 millió forintot nyert a felújításra. A 85 szá-
zalékos támogatással megvalósítandó beruházáshoz a Kőbányai Önkormányzat is hozzájárul 10,5 millió forinttal. 

PÁLYÁZATOK ÉS SIKEREK

A korszerűsítés során az épület tető-
szerkezetére napkollektorokat sze-

relnek, amelyekkel az uszoda meleg-
víz-ellátását oldják meg részben vagy 
akár teljes egészében. A felújításhoz 
szükség van az uszoda tetejének szi-
getelésére, ennek költségeit az önkor-
mányzat fedezi. 
Az Új Széchenyi Terv Közép-magyar-
országi Operatív Program támogatási 

A közfoglalkoztatotti forma nagyon sok család létfeltételeit javítja, és a kerület is 
szépül a munkájuk által

friss termékekhez juthatnak hozzá az 
itt lakók. Emellett akadálymentesítik a 
gyalogutakat, a terep rendezésével pedig 
megközelíthetővé teszik a támfalak miatt 
jelenleg félreeső szolgáltatókat és intéz-
ményeket. Az új funkciók lesznek azok, 
amelyek igazán használhatóvá és élvez-
hetővé teszik majd a közterületet. Va-
lamennyi korosztály számára terveznek 
„játszóteret”, sportterületet, a fiataloknak 
gördeszkapályát, az idősebbeknek köztéri 
fitneszparkot építenek. A sétányon több 
helyütt rekreációs területeket, valamint 
pihenésre, beszélgetésre alkalmas része-
ket és sakkasztalokat alakítanak ki. 

– A több mint félmilliárdos fővárosi 
támogatás elnyerésével újabb, régóta vá-
gyott fejlesztést hajthatunk végre Kőbá-
nyán, ezúttal Újhegyen. Az elnyert támo-
gatás a Kőbányai Önkormányzat közel 
kettőszázmillió forintos önrészével kiegé-
szítve jelentős és látványos eredményt kell, 
hogy hozzon valamennyi újhegyi lakos 
megelégedésére. Az önkormányzatunk és 
a Fővárosi Önkormányzat közös beru-
házásában megépült Új köztemető előtti 
körforgalom igazi sikertörténet, biztos 
vagyok benne, hogy dr. György István 
országgyűlési képviselő úr segítségével az 
újhegyi projekt is hasonlóan eredményes 
lesz – mondta Kovács Róbert, Kőbánya 
polgármestere. 

rendszeréhez benyújtott pályázaton pe-
dig a Szivárvány Idősek Otthona nyert 
38 millió forintot környezetbarát ener-
getikai, azaz napelemes rendszer kialakí-
tására. A kormány törekvését figyelem-
be vevő, a megújuló energiahordozók 
felhasználását növelő rekonstrukciót a 
Kőbányai Önkormányzat is támogatja, a 
felújításhoz szükséges további anyagi és 
szakmai erőforrásokat biztosítja. 

a bővítéssel olyan közfoglalkoztatotti 
létszámot érünk el, amely korábban 
nem volt. Az elmúlt években kerüle-
tünk köztisztasága, ezáltal megítélése 
is rengeteget javult, közterületi mun-
káinkkal egymás után két évben is 
díjat nyertünk a Virágos Magyarorszá-
gért környezetszépítő országos megmé-
rettetésen. Továbbra is kiemelt célunk 
a köztisztaság és az ápolt környezet, 
a dekoratív zöldfelületek biztosítása, 
fenntartása, illetve ahol szükséges, to-

Dr. György István, 
Kőbánya országgyűlési 
képviselője, főpolgár-
mester-helyettes és 
Kovács Róbert, Kőbánya 
polgármestere.  
A sétány megújítása 
a főváros és a kerület 
együttműködésének 
újabb eredménye

...és a rászorulóknak is!

2013. december 6-án, 19 órakor Kőbányán, a KÖSZI-ben  
(Budapest X., Előd u. 1.) Közreműködik: Póka Egon Experience

dr. György István, Kőbánya országgyűlési 
képviselőjének jótékonysági koncertje

Adjon Ön is, hogy közösen adhassunk! A jótékonysági est bevételét kőbányai rászorulók kapják! A belépés ingyenes!

a húroknak...
Idén újra! Adjunk

A POLGÁRMESTER LEVELE – NŐ A FOGLALKOZTATÁS
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat képviselő-testületének 

2013. november 28-án (csütörtökön)  
17 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására, 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ 1. számú termébe  

(Szent László tér 7–14. fszt. 1.)

Tervezett napirend: 
1. Kovács Róbert polgármester évösszegző beszámolója 
2. A lakosságot érintő ügyekben (mint például a közleke-
dés, parkolás, környezetvédelem, közbiztonság, útfelújí-
tás, egészségügy, kultúra, kerületfejlesztés) válaszadás a 
felszólási jegyet kitöltő megjelentek részére 
(A közmeghallgatás nyilvános. Minden megjelenő lakos 
tájékoztató füzetet kap, melyben a képviselő-testület és 
bizottságainak összetételén, a képviselői fogadóórák he-
lyén és időpontján, valamint a Polgármesteri Hivatal szer-
vezeti egységein és ügyfélfogadási idején túl a Kőbányán 
a 2013. évben történt fontosabb eseményekről, beruhá-
zásokról, felújításokról és az adott év kitüntetettjeiről ta-
lálnak összegzést.) Az ülésen megjelent, felszólalási jegyet 
kitöltők a tárgyalt napirendi ponthoz érve három percben 
mondhatják el véleményüket, tehetik fel kérdéseiket. 

városháza

nyai emberek a rendőrségtől a jelentős támo-
gatásért cserébe, ezért a jelentést a pénzügyi 
bizottság most sem fogadja el. Dr. Csicsay 
Claudius Iván a beszámoló elfogadása mel-
lett érvelt, mondván: nem az írással van baj, 
hanem az eredménytelenséggel. Radványi 
Gábor alpolgármester kevesebb jogászkodást 
és több intézkedést kívánva szavazta meg a 
többséggel együtt a jelentést.

A képviselők elkezdték a jövő évre szóló 
költségvetés koncepciójának a tárgyalását is, 
valamint megvitatták és elfogadták az új adó-

Egy reptéri „tréfáról” is tárgyaltak

A kőbányai rendőrkapitány fércmun-
kának nevezte egy hónappal koráb-
ban készített jelentését, amelyet a 

kerület közbiztonsági helyzetéről és az ezt 
befolyásoló térfigyelő kamerarendszer mű-
ködtetéséről állított össze. Dr. Gyetvai Ti-
bor az októberi ülésre jelentősen átszabta és 
kiegészítette a korábbi anyagot, amelyből 
– többek között – az is kiderült, hogy a Kő-
bányai Önkormányzat által az idei évben is 
kétszázmillió forinttal támogatott térfigye-
lő rendszer munkatársai, azaz a rendőrök 
nemcsak a monitorok előtt ülve ügyelnek a 
rendre, hanem legalább egy gyorsreagálású 
járőr is segíti a bűnmegelőzést vagy felderí-
tést. Megtudtuk, hogy a 73 működő kamera 
segítségével az év első felében majdnem 800 
észlelés történt, és ezeket több mint 1800 
esetben intézkedés követte.

A kapitányi jelentéssel kapcsolatban Agócs 
Zsolt elképesztőnek nevezete, hogy ilyen ön-
kormányzati támogatás mellett a rendőrség-
nek arra nem volt pénze, hogy két járőrözésre 
használt autóját megjavíttassa, ugyanis azok 
– a kimutatás szerint – a szolgálati idő 80 
százalékában használhatatlanok voltak. Ré-
vész Máriusz azt nehezményezte, hogy a be-
kamerázott területekről ugyan elszivárognak 
a bűnözők, ám ahol nincs kamera, például 
Óhegyen, mindennapossá váltak a bűncse-
lekmények. Tóth Balázs szerint a mostani 
jelentésből sem derült ki, mit kapnak a kőbá-

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS: MÁR A JÖVŐ ÉVET TERVEZTÉK

A kőbányai képviselők első olvasatban megvitatták a jövő évi költségvetés 
tervezetét, és az előjelek biztatóak. 2014-ben több közfoglalkoztatottnak 
tud fizetni az önkormányzat, támogatják a kőbányai újszülöttek szüleit, 
és a panellakások felújításához is hozzájárulnak. 

TÖBB-KEVESEBB SIKER
„Naponta rengeteg nagyon rossz sorban élő emberrel találkozom, és tu-
dom, hogy Kőbányán rendkívüli jelentősége van annak, hogy emberek 
legalább 30-40 ezer forintot keressenek, és abból legalább a minimális 
létfeltételeiket biztosítsák” – így kezdte annak a napirendi pontnak a vé-
leményezését az LMP-s Tóth Balázs, amely a kerületi közfoglalkoztatottak 
számának jelentős növeléséről szól, ám a testületi ülésen politikai penge-
váltásokat eredményezett. 
„Vészterhes időben családokat menthet meg az éhezéstől az a pénz, amit a 
közfoglalkoztatottak kapnak, de ahhoz, hogy talpra álljanak, ez kevés. Pár tíz-
ezer forint kis összeg a biztonsághoz. Tehát egyrészt örülök, hogy a Kőbányai 
Önkormányzat sok embernek tud segíteni, hiszen a közmunka mellé itt még 
oktatás is társul. Másfelől sajnálom, hogy nem látom a következő lépést. Azt, 

hogy a kormány mit tervez, hol valósulnak meg az új munkahelyek a versenyszférában, hogy ezek a 
ma még közfoglalkoztatottak holnap tényleges állással és tényleges fizetéssel rendelkezzenek. Úgy 
gondolom, több olyan programot lehetne működtetni, amely például a panelépületek felújításánál, 
a vízgazdálkodásban vagy a mezőgazdaságban teremthetne rengeteg munkalehetőséget.”

Tóth Balázs 
(LMP)

vélemény

rendeletet. Utóbbinak leglényegesebb eleme, 
hogy kisebb kiigazításoktól eltekintve Kőbá-
nyán nem lesz adóemelés 2014-ben, illetve a 
korábban megállapított mentességek körét 
sem szűkítik. 

A Kőbányán élő emberek ugyancsak nagy 
részét érinti az a döntés, amellyel a képviselők 
elutasították a Liszt Ferenc repülőtér zajgátló 
övezetek kijelölésére vonatkozó tervezetét, 
illetve az alapul szolgáló számításokat. Dr. 
Szabó Krisztián jegyző a döntést megelőző 
magyarázatában kiemelte: a légügyi hatóság 
vizsgálati módszerével sem értenek egyet, 
és az egész eljárást szabálytalannak tartják. 
A Kőbányai Önkormányzat és a képviselők 
véleményét támasztja alá, hogy a valóságtól 
elrugaszkodott számítások alapján Kőbá-
nyának egyetlen területét sem sorolják a je-

ÖN MIRŐL ÍRNA?
A MÁZSA TÉR SÚLYOS TEHER
Én 1962 óta élek Kőbányán. 
A feleségemmel a Martino-
vics téren laktunk 1991-ig, 
és minden héten rend-
szeresen jártunk a Mázsa 
térre, a piacra. Most ugyan 
kicsit távolabb lakom et-
től a helytől, de örülök is 
neki… Ott ma már csak 
szemetet lehetne venni, 
mást nem. Annyi mindenre 
fel lehetne használni egy 
ilyen központi területet – 
szerintem. Kíváncsi lennék, 
miért áll parlagon az a ha-
talmas, szemetes tér. Mi 
lesz vele, meddig marad 
még üresen? Néha látok ott 
mozgolódást, azt hiszem, a 
kőkertesek takarították az 
egyik részt, és már kezdtem 
örülni, hogy kezdődik ott 
valami, de „csak” a szemét 
tűnt el…

DEMETER KÁROLY

Kis lépésekkel fölfelé
A lakossági fórum résztvevői és a ren-
delőben dolgozó gyermekorvosok, vé-
dőnők is jelezték, hogy a Kerepesi úti 
intézmény főbejárati lépcsője veszélyes, 
csapadékos időjárás esetén, illetve télen 
az épület nehezen közelíthető meg. Az 
önkormányzat és a vagyonkezelő szak-
emberei felmérték a lehetőségeket, 
és egy jól használható, ahogy az egyik 
anyuka mondta, „csinos” lépcsőt épí-
tettek. Cieslarné Nádasdi Katalin inté-
zetvezető védőnő megerősítette, hogy 
a korábbi, terméskőből épített, nagyon 
rossz állapotban lévő feljáró helyett 
végre biztonságos, új lépcső vezet fel a 
rendelőhöz. A védőnő örül, hogy a telet 
már ezzel a feljáróval kezdik, ám felhív-
ta a figyelmünket, hogy a hátsó részen, 
a töltés felőli oldalon, ahol az egészsé-
ges kisgyermekek jönnek, még van egy 
rossz állapotú lépcső, amelyik ugyan-
csak javításra vár. A felújítási program 
tehát folytatódhat… 

MEGOLDOTTUK!

lentősen zajterhelt zónák közé.  
A kőbányai munkanélküliek 
helyzetét jelentősen javíthatja 
az a döntés, amelynek értelmé-
ben 2014-ben 400-zal növelik a 
kőbányai közfoglalkoztatottak 
számát. Az erről szóló határo-
zatot kisebb politikai pengevál-
tás előzte meg: Élő Norbert dr. 
Pap Sándor és Weeber Tibor 
alpolgármesterekkel, valamint 
Révész Máriusszal csörtézett, 
kifogásolva például a kevés 8, és 
több 6 órás munkalehetőséget. 

Ugyancsak politikai szó-
váltásba torkollott egy másik 
szociális kérdés, a rászorulók 
karácsonyi támogatásának ja-
vaslatáról, illetve az ajándékozás 
mikéntjéről szóló előterjesztés. 
Dr. Csicsay Claudius Iván és 
Somlyódy Csaba a képviselőket 
is kivette volna a támogatan-
dókra javaslatot tevők közül – 
helyettük a háziorvosok ajánlá-
sát látták volna jobbnak –, ám 
végül, dr. Fejér Tibor áthidaló 
javaslatát elfogadva, kiegyeztek 
volna a „mindenki ajánljon” elv-
ben, bár szerintük a képviselők-
nek nem kellene az ajándékozók 
csapatában lenni. Ezzel a kí-
vánsággal többen nem értettek 
egyet; Szabóné Gerzson Sarolta 
éles hangon kifogásolta, hogy a 
karácsonyra átadandó kis aján-
dékok ügyét is ilyen mértékben 
átjárja a politikai gondolkodás, 
ahelyett hogy a figyelem és a 
szeretet irányítaná a döntéseket. 

Kőbányán 2014-ben is folytatódnak a beruházások, és újabb támogatások is lesznek. A helyi adó nem emelkedik, 
ugyanakkor kelengyecsomagot kapnak a kisbabás családok, és segítséget a panelfelújítók 

MARKSTEINNÉ MOLNÁR 
JULIANNA két javaslatát is 
megszavazták a képvi-
selők. Eszerint 2014-től 
babakelengye-csomag-
gal támogatnak minden 
kőbányai családot, ahol 
kisgyermek születik. A 
másik javaslat alapján a 
panelházak energiataka-
rékos korszerűsítésére 
felvett hitelek visszafi-
zetését segíti az önkor-
mányzat 15 millió forintos 
keretösszeggel.

A TESTÜLETI ÜLÉSEN EL-
HANGZOTT: a Kőbányai 
Önkormányzat anyagi 
helyzete stabil, a folyó-
számláján októberben 
2,3 milliárd forint lekötött 
pénztartalék volt.

UTÁNAJÁRTUNK
A Mázsa térről Kovács Ró-
bert polgármester elmondta, 
hogy szinte naponta keresik 
meg a hivatalt és őket sze-
mélyesen is itt lakó emberek, 
valamint nemritkán komoly 
tőkével rendelkező befekte-
tők, beruházók. Noha óriási 
értéket képvisel a terület, 
csak a takarításáról dönthet 
az önkormányzat. A 2006-

ig regnáló kerületvezetés 
ugyanis eladta a területet, 
amely most három tulaj-
donos birtokában van, ők 
eddig nem hasznosították, 
de rendben tartásáról sem 
gondoskodnak. Az alkoho-
listák búvóhelyévé vált te-
ret sajnos éppen a magán-
tulajdon védelméről szóló 
jogszabályok miatt nem le-
het rendbe tenni, az önkor-
mányzat csak kis pénzbír-
ságokat róhat ki, no meg 
újabb takarításokkal pró-
bálja helyrehozni a hajdani 
vezetés rossz döntését és 
a tulajdonosok hanyagsá-
gát. Mint fotónkon látszik, 
nemrég éppen a Pongrác 
út és Kőbányai út kereszte-
ződése mellett álló terüle-
tet takarították ki a Kőkert 
munkatársai. Jó lenne, ha 
legalább erre vigyáznánk… 

Kitakarították. Meddig lesz 
rend?

meghívó
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Sütnek a szavak 
fájnak 
de becsületére is 
szájnak 
Mondják a szavak 
mondják 
ami legbelül fáj 
mondják: 
a kitagadottról 
szólnak 
hamis szavaktól 
óvnak – 
Szállnak a szavak 
szállnak 
tél előtt nyár előtt 
járnak 
Idők jövendőjében 
úsznak 
viszik a múltat is 
túsznak 
Égnek a szavak 
égnek 
füsttelen lobogón 
égnek

Nagy Gáspár Szavak című verse 
csak egy részlete, ám valóban ha-
tásos részlete volt annak az egysze-
rű, de a történelem és az irodalom 
nyelvén sokat mondó emlékmű-

sornak, amelyet a Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola tanulói mutattak 
be október 23-án délután a KÖSZI-
ben. Ezt megelőzően dr. György 
István országgyűlési képviselő, 
főpolgármester-helyettes ünnepi 
beszédében az alig három hétig 
tartó, ám az egész világtörténe-
lemre nagy hatást gyakorló for-
radalom eseményeit vette sorra, 
valamint azt a brutalitást idézte 
fel, amivel a Magyarországot had-
üzenet nélkül megtámadó szovjet 

csapatok és áruló honi csatlósaik 
felléptek a szabadságukért harco-
lókkal szemben. 
Noha a hajdani kegyetlenkedést 
a világ és az ENSZ elítélte, senki 
nem lépett közbe – akkor sem. 
Nagy Imrét és mártírtársait kát-
ránypapírba drótozva, arccal a 
gödör mélye felé temették el, 
hamis neveket írva a nyilvántar-
tásba, de így is kiderült az igazsá-
guk; a bűnös rezsim első embe-
re, Kádár János aznap halt meg, 
amikor a hajdani miniszterelnö-
köt rehabilitálták. Noha most is 
megvan a veszélye, hogy a hét 
éve éppen a forradalom ünnepét 
brutálisan szétverők sokáig bün-
tetlenek maradnak, ez nem sza-
bad, hogy meggátolja azt, hogy 
az Antall József által is megfo-
galmazott, erőt és erkölcsöt adó 
„nemzeti mitológiánknak” ezt a 
fejezetét újra fogalmazzuk. 
Dr. György István szerint a mai, 
csendes forradalmi helyzetben 
nem engedheti meg magának a 
nemzet, a nép és legkevésbé a 
politikusok, hogy afféle törzsi há-
ború dúljon ebben az országban, 

és ez gátolja az új világ, 
a demokrácia és egy 
működőképes gazdaság 
megteremtését.
A megemlékezés záró-
akkordjaként a Törek-
vés Táncegyüttes mű-
sora következett, majd 
a kerület vezetői, a 
pártok és civil szerveze-
tek képviselői koszorút 
helyeztek el és gyertyát 

gyújtottak a forradalom emlék-
művénél. 
A Kőbányai Önkormányzat, a 
Kőrösi Kulturális Központ és 
a Szent László Király Alapít-
vány által meghirdetett ’56-os 
emlékműsorverseny eredménye: 
1. Szervátiusz Jenő Általános Isko-
la; 2. Széchenyi István Általános 
Iskola; 3. Éltes Mátyás Általános 
Iskola. A győztes és a helyezettek 
jelentős pénz-, illetve tárgyjuta-
lomban részesültek. 

A FORRADALOMRA EMLÉKEZVE

Kedves  
Kőbányaiak!

DR. GYÖRGY ISTVÁN ROVATA – KŐBÁNYA 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE,
FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

Három és fél év telt 
el a 2010-es ország-
gyűlési választások 

óta, és 2014 tavaszán ismét a 
szavazóurnákhoz járulunk, 
hogy döntsünk, ki alakít-
son kormányt. Dönteni kell, 
legyen-e változás az ország 
sorsának irányításában, 
vagy a kormány teljesítmé-
nye alapján bizalmat szavaz-
nak az Orbán Viktor vezette 
Fidesz-kormánynak. Az ön-
kormányzat által elvégzett 
munkát az előző lapszám-
ban értékelte polgármester 
úr, én pedig azt szeretném 
áttekinteni, milyen munkát 
végzett az elmúlt három és 
fél évben az Országgyűlés 
és a kormány. Terjedelmi 
okokból csak néhány ösz-
szefüggés megvilágítására 
van lehetőségem, ezért ar-
ról szeretnék írni, miért az a 

legfontosabb, hogy az ország 
pénzügyi-gazdasági helyze-
tét stabilizálni tudjuk. 

Leszögezhetjük: mint 
ahogyan a családok életé-

EGYSÉGRE VAN SZÜKSÉG,  
NEM TÖRZSI HÁBORÚKRA
A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad. Bölcsességet, a sa-
ját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és 
lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a for-
radalom ünnepén. Dr. György István a köz érdekében dol-
gozó, az elesetteket segítő, a fiataloknak jövőképet adó or-
szág, társadalom építéséről beszélt.

ben, az ország szempontjá-
ból is az a további fejlődés 
alapja, hogy ne költsön több 
pénzt, mint amennyit meg-
termel. Sajnos sokan élnek 
nehéz körülmények között, 
és természetesnek vehető, 
hogy az egyedülállók, vagy 
a családjukat eltartó szülők, 
a nyugdíjasok a kormány 
munkájának megítélésekor 
alapvetően saját sorsukon, 
életkörülményeiken mérik 
az ország és vezetői teljesít-
ményét. Mindenki szeretne 
könnyebben, több pénz-
ből élni, de mint ahogy az 
egyedülállók, a nyugdíjasok 
és a családok sem tudnak 
több pénzt elkölteni, mint 
amennyit megkeresnek, az 
országgal ugyanez a helyzet. 

Csak addig nyújtózkodha-
tunk, ameddig a takarónk 
ér, nem lehet hitelből élni, 
egyszer és mindenkorra be 
kell fejezni azt a 2002 és 
2010 között folytatott kor-
mányzati politikát, amikor 
is az „ükunokánkig” el-
adósították az országot. Az 
elmúlt három és fél évben 
a kormány legfontosabb 
törekvése az volt, hogy a 
pénzügyi-gazdasági válság 
és az ország eladósodott-
sága ellenére képes legyen 
úgy beosztani a rendel-
kezésre álló költségvetési 
forrásokat, egyszerűbben 
fogalmazva a pénzt, hogy

• az idősek nyugdíja évről 
évre legalább a reálérté-
két megőrizze (nyugdíj-
emelések); 

• a háztartások kiadásai 
ne nőjenek, hanem le-
hetőleg csökkenjenek 
(erről szól a rezsicsök-
kentés: a villanyáram-, 
gáz-, távhőárak 20%-
kal, a szemétszállítási, 
víz- és csatornadíjak 
10%-kal csökkentek, és 
csökkent kéményseprés 

díja, a gázpalackok ára 
stb.); 

• a gyermeket, gyerme-
keket nevelők körülmé-
nyei javuljanak (családi 
adókedvezmények, a 
nők 40 év munkavi-
szony utáni nyugdíjjo-
gosultságának beveze-
tése); 

• lehetőleg minél töb-
ben tudjanak dolgozni, 
munkát kapni (munka-
helyvédelmi akcióterv a 
nők és az 55 év felettiek 
foglalkozatása tekinte-
tében);

• a vállalkozások adóter-
hei csökkenjenek (társa-
sági nyereségadó csök-
kentése).

És sorolhatnám még az 

önkormányzatok adósság-
terheinek átvállalását, a de-
vizahitelesek végtörlesztési 
lehetőségét és az árfolyam-
gátat, novembertől újabb 
intézkedések bevezetését. 
Hangsúlyozom, a felsorolás 
példálódzó, és messze nem 
teljes. 

Mindezt úgy kellett 
végrehajtani, hogy

• az ország költségvetési 
hiánya 3% alatt marad-
jon (megszűnt a túlzott-
deficit-eljárás Magyar-
országgal szemben);

• közben az államadósság 
is csökkenjen (visszafi-
zettük az IMF-hitelt); 

• és legyen alacsony az 
inf láció. 

A kormány azzal kezd-
te a munkáját 2010-ben, 
hogy viseljenek sokkal 
nagyobb mértékben köz-
terheket a bankok és azok 
a multicégek, amelyek az 
elmúlt húsz évben nyere-
ség formájában nagyon sok 
pénzt kivittek külföldre az 
országból. Persze mindez a 

nemzetközi pénzvilág sze-
replőinek nagyon nem tet-
szett, és nem tetszik mind a 
mai napig sem. 

A rendelkezésre álló 
pénzt otthon is mindenki-
nek be kell osztania úgy, 
hogy a számlákat ki tudják 
fizetni, hogy legyen mit 
enni, hogy a legfontosabb 
dolgokra jusson pénz hó-
nap végén is. Így tesznek 
a nyugdíjasok, így tesz az, 
aki egyedül él, így tesznek a 
családok, és ezt kell tennie 
a kormánynak is, amikor 
a költségvetést megalkotja. 
Ha megkérdeznénk egyes 
ágazatokat, hogy mennyi 
pénz kellene például okta-
tásra, egészségügyre vagy 
másra, mindenki kétszer-
háromszor annyi pénzt je-
lölne meg, mint amennyi 
jut a költségvetésből. 

Kérem Önöket, ezzel a 
szemmel nézzék a kormány 
teljesítményét! Kérem Önö-
ket arra is, hogy az Orbán 
Viktor vezette Fidesz-kor-
mány mozgásteréhez és le-
hetőségeihez képest ítéljék 
meg, hozott-e az elmúlt 
három és fél év pozitív vál-
tozást az ország életében, 
vagy sem. A választ Önök-
nek kell megadniuk 2014 
tavaszán. Kívánom, dönt-
senek mindnyájunk javára 
bölcsen és jól!

„EGYSZER ÉS MINDENKORRA BE KELL  
FEJEZNI AZT A 2002 ÉS 2010 KÖZÖTT  
FOLYTATOTT KORMÁNYZATI POLITIKÁT, 
AMIKOR IS AZ »ÜKUNOKÁNKIG«  
ELADÓSÍTOTTÁK AZ ORSZÁGOT.”

„MINDENKI  
SZERETNE KÖNY-
NYEBBEN, TÖBB  
PÉNZBŐL ÉLNI,   
DE MINT AHOGY  
AZ EGYEDÜLÁLLÓK, 
A NYUGDÍJASOK 
ÉS A CSALÁDOK 
SEM TUDNAK TÖBB 
PÉNZT ELKÖLTENI, 
MINT AMENNYIT 
MEGKERESNEK.  AZ 
ORSZÁGGAL UGYAN 
EZ A HELYZET.” 

AZ EREDMÉNYEK RÖVIDEN:
•  rezsicsökkentés
•  családi adókedvez-
mények

•  munkahelyvédelmi 
akcióterv a nők és 
az 55 éven felüliek 
védelmében

•  3% alatti költségve-
tési hiány

•  önkormányzatok 
adósságának átvál-
lalása

•  60 milliárd forintnyi 
fejlesztés az egész-
ségügyben

•  csökkenő társasági 
adó

•  sporttámogatások a 
társasági adóból

A kőbányai Szent László Álta-
lános Iskola diákjai Eisenstadt-
ba, azaz Kismartonba is elvitték 
a magyar kultúra, a honi zene 
varázsát. 

Az Esterházy-kastély Haydn-ter-
mében október 20-án Örömzene 
címmel emlékezetes koncertet 
adott a kőbányai iskola két kórusa 
– két szomszédos kerület ifjú zené-
szeivel karöltve.
Menyhárt Sándor igazgatótól 
megtudtuk, hogy Rákosmentét a 
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Is-
kola, a XVIII. kerületet a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola képviselte, míg a 
Szent Lászlóból a Kicsinyek Kórusa 
– Dobos-Kovácsné Turóczy Éva ve-
zetésével –, valamint a Harmónia 
Kórus – élén Hajsrekker Krisztina 
– lépett fel, néhány közös produk-
ciót is előadva. A felerészben oszt-
rák közönségnek főleg magyar 
műveket felvonultató koncertre 
körülbelül 250 diák utazott ki, a 
gyerekek fele tőlünk – a Kőbányai 
Önkormányzat támogatásával. A 
nívós zenei képzésben részt vevő 
gyerekeknek is óriási lehetőséget 
adó koncert fővédnöke Szalay-
Bobrovniczky Vince, bécsi nagykö-
vetünk volt, a koncert támogatói – 
akik a rendezvényen személyesen 
is részt vettek – dr. György István 
főpolgármester-helyettes, ország-
gyűlési képviselő, Kovács Róbert 
polgármester és Kucsák László 
XVIII. kerületi alpolgármester, 
országgyűlési képviselő. Az ese-
ményt Riz Levente, Rákosmente 
polgármestere, országgyűlési kép-
viselő is támogatta. A Kőbányáról 
utazó művészetkedvelő közönség 
soraiban az önkormányzat vezető-
it és képviselőit is megtaláltuk.

ÖSSZEFOGÁS – A ZENÉBEN

Örömzene 
Kismar-
tonban 
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SZÉP KOR, SZÉP ÉLET
Október az idősek hónapja, a kőbányai 
szépkorúaknak azonban egész évben 
kiemelt gondoskodásban lehet részük 
az önkormányzatnak köszönhetően.

IDŐSEN IS FIATALON

SÉTÁLÓBOT ÉS TORNACIPŐ
Elrepült egy év. Október 30-án ünnepelte első születésnapját a KESZE. A hajdan 
nordic walking foglalkozásokra létrejött kis csapat mára az ország legnagyobb 
időssport-egyesülete lett.

Tavaly ősszel Kovács Róbert 
polgármester indította el a fo-
lyamatot azzal, hogy 50 pár 

ajándék sétálóbottal és szakedzők segít-
ségével Kőbányán rendszeressé váltak a 
nordicedzések, illetve -túrák. Majorszky 
Klára – noha Budán él – az első pillanat-
tól segített a program megvalósításában, 
és ma is egyre újabb ötletekkel szolgálja a 
most már több mint kétszáz tagot szám-
láló egyesület és a sok ezer egyesületen 
kívüli idős ember javát. 

„Ötvenéves kortól bárki rendes tagja 
lehet a Kőbányai Ezüstkorúak Szabad-

idősport Egyesületének, de kortól függet-
lenül mindenkit várunk pártoló tagjaink 
sorába. A tagdíjunk nagyon alacsony, és 
ezért óriási kedvezményt kap mindenki. 
Újbudán, ahol lakom, hatezer forintba 
kerül egy tízalkalmas nordicbérlet, alkal-
manként ötszáz a botbérlés… Nálunk a 
tagoknak és a pártoló tagoknak ingyenes 
az edzés és a bot is. De a többi szolgál-
tatásunk szintén nagyon kedvezményes 
az önkormányzat támogatásával. Az 
időstornára például 200 forintba kerül 
egy alkalom. Nem véletlen, hogy már a 
szomszédos kerületekbe is eljutott a hí-

rünk, onnan is egyre többen szeretnének 
jönni a foglalkozásokra” – mutatta be rö-
viden az egyesület előnyeinek egy részét 
Majorszky Klára elnök. Azt is megtud-
tuk tőle, hogy vissza szeretnék hozni a 
korábban népszerű vízi tornát, valamint 
jövőre újabb lehetőségekkel, például bi-
ciklis programokkal és pingponggal ter-
vezik bővíteni a programcsomagot. 

„A kőbányai nyugdíjasok el vannak 
kényeztetve” – mondja a testnevelői és 
gyógytestnevelői végzettséggel is ren-
delkező Klára asszony, és büszkén új-
ságolja, hogy csak az utolsó héten több 
mint egy tucattal növekedett a KESZE 
létszáma, és szerencsére egyre több, ko-
rábban magányos kőbányai csatlakozik 
a „nagy családhoz”. És attól kezdve 
együtt mehetnek túrázni, kirándulni, 
nordicozni vagy éppen tornázni – is... 
Mert az itt alakuló barátságok nem-
csak a testmozgást teszik könnyebbé, 
hanem az életet. 

Mindezt az idei idősek világnapjára érkezett 
különleges „ajándék” is bizonyítja, hiszen 

Kőbánya elnyerte az Idősbarát Önkormányzat 
címet. A belügyi és az emberi erőforrásokért 
felelős tárca által ideítélt díjat a számos, idősek-
nek szóló kezdeményezés ötletadója, Kovács 
Róbert polgármester kommentálta.
– Minden hasonló elismerés mérhetetlen 
boldogságot szerez az embernek, már csak 
azért is, mert az itt élő szépkorúak, illetve 
nyugdíjasszervezetek ajánlása alapján kerül-
tünk mi is a kiválasztottak közé. Azt is mond-
hatnánk ugyan, hogy mi csak a dolgunkat 
végezzük – és az a dolgunk, hogy minél több 

kőbányai jól érez-
ze magát –, de az 
a helyzet, hogy 
az idősebb em-
berek – szerintem 
– a szokásosnál 
is több törődést 
igényelnek. Ők 
még nincsenek 
hozzászokva a 
felgyorsult világ 
próbatételeihez, 
a táplálkozás, az 

egészségmegőrzés 
vagy éppen a számí-
tógépes kommuni-
káció legújabb vív-
mányaihoz, és ha mi 
nem segítünk nekik, 
akkor hátrányba ke-

rülnek, magányosak lesznek, és bezárkóznak 
a kis világukba. A mi célunk pedig éppen az, 
hogy közösségeket teremtsünk a számukra, 
programokat adjunk, segítsünk megőrizni 
az állóképességüket, és juttassuk őket minél 
több örömforráshoz. Itt egészen egyszerű 
dolgokra gondolok, például a tavaly bein-
dított nordic walking mozgalomra, amely 
mára már szerencsére tömegeket mozgat 
meg. Vagy a kőbányai nyugdíjasoknak szer-
vezett harmincórás számítástechnikai tanfo-
lyamra, ahol eddig több százan sajátíthatták 
el a netezés alapjait is. Ehhez a kerületi idős-
klubok két-két számítógépet is kaptak inter-
netkapcsolattal. De szervezünk szenior Ki 
mit tud?-ot és amatőr kézművespályázatot 
Kőbányán. Folytathatnám a sort, de nem ez 
a lényeg, hanem az, hogy az önkormányzat 
minden alkalmazottja, a munkatársaim és én 
is azt szeretnénk, hogy Kőbányán valóban jó 
legyen szépkorúnak lenni. 

IRÁNY A ZSOLNAY-NEGYED!
KEDVEZMÉNNYEL KEDVESKEDIK… 

„Hát pont jó embert kérdezett a ki-
tüntetésről, mert a felterjesztés-

hez mi adtuk a javaslatot. Már korábban 
is próbálkoztunk, de most sikerült, végre 
Kőbányára is megérkezett az Idősbarát 
Önkormányzat elismerés. Megérdemel-
ték, maximálisan!” – így kezdte mondan-
dóját Lőrinc Ernőné, Ica néni, az Újhegyi 
Nyugdíjasklub vezetője, aki a Nyugdíja-
sok Országos Szövetségének és a Kőbá-
nyai Idősügyi Tanácsnak is aktív tagja. 
„Másutt még híre-hamva nem volt idős-
ügyi tanácsnak, amikor itt már műkö-
dött. Más kerületekben nem egyszerű 
a nyugdíjasoknak megtalálni a rend-

jobb lehetne, a közgyógyellátásban sem 
lenne rossz több támogatás, és ha a szű-
kebb környezetemre gondolok, akkor 
nagyon örülnénk, ha felújítanák az Újhe-
gyi sétányt…” 

MARADJON MEG A JÓKEDV!
SZÜKSÉG VAN RÁJUK!

Nosztalgia színházbérlet, Senior Mentor Program, haladó számítógépes tanfo-
lyam – csak néhány azok közül, amelyeket a Kőbányai Önkormányzat támoga-
tásával kapnak meg az itt élő idős emberek. 

Szabóné Gerzson Sarolta, a képvise-
lő-testület szociális és egészségügyi 

bizottságának elnöke akár fél óráig is 
tudná sorolni, milyen színes a lehetősé-
gek palettája. Amit lejegyeztünk, egy kis 
részlete az egésznek:
– Minden önkormányzatnak vannak kö-
telezően vállalt szolgáltatásai az idősek 
gondozása területén, ám ha csak ezt 
adnánk, ez kevés lenne a boldogság-
hoz… A 98 férőhelyes gondozóházunk, 
az öt valóban jól működő idősklubunk 
és a majd 300 főnek biztosított nappa-

li ellátás sem kevés, de ahhoz, hogy az 
idős emberek egészségére és jó kedély-
állapotára vigyázzunk, több kell. Sze-
rencsére Kőbányán sikerült felkelteni 
az érdeklődést a számítógépek iránt, 
folyamatosak az ingyenes tanfolyama-
ink, és gépeket is vettünk a kluboknak. 
Majdnem ingyen (egy hétre kétezer fo-
rintért) visszük üdülni a szépkorúakat 
elő- és utószezonban a Balaton-partra. 
Rengeteg, az idősebb korosztályt meg-
mozgató egészségügyi vagy éppen kul-
turális rendezvénnyel próbáljuk ébren 
tartani az érdeklődésüket, és gondos-
kodni róla, hogy ha egyedül maradnak, 
akkor se legyenek egyedül. A képviselő-
társaimmal együtt több olyan támoga-
tást is megszavaztunk, amely például a 
gyógyászati segédeszközökhöz nyújt 
nagy támogatást, vagy karácsony előtt 
lehetővé teszi, hogy sok száz rászoruló, 
idős kőbányai kapjon ajándékcsomagot. 
Valóban lehetne még sorolni a törődés 
jeleit, illetve azt, hogy milyen módon 
próbáljuk megkönnyíteni az idős em-
berek életét, de nem ez a lényeg. Sokkal 
inkább az, hogy érezzék magukat jól, és 
érezzék azt, hogy szükség van rájuk; a 
tudásukra, a bölcsességükre, a vidámsá-
gukra.

Az Idősek Akadémiája előtt Szabóné 
Gerzson Sarolta beszélget dr. Jászberényi 
Józseffel. Aktivizálni szeretnék az időseket

„Ez az elismerés a 
kőbányai nyugdí-
jasoknak szól, az 
ő aktivitásuknak, 
lelkesedésüknek...”

Ica néni kívánsága máris teljesül: la-
punk 3. oldalán olvashatnak az Újhegyi 
sétány felújításáról 

Sétáló botos túrák, egészségmegőrző 
torna, vízitorna természetjárás... 
Jövőre tovább bővül a KESZE paletta: 
jönnek a biciklitúrák és a pingpong

szeres testmozgást, itt a polgármester 
úr elindította a sétálóbotos mozgalmat, 
de a nordic walkingon kívül van torna, 
és talán hamarosan ismét lesz víz alat-
ti torna is. A művelődési intézmények 
kifejezetten jó, idősbarát programokat 
szerveznek, ráadásul olcsón. Két helyen 
üdülhetünk szinte ingyen, és pályáza-
tokkal támogatja az önkormányzat a 
nyugdíjasklubokat – így megyünk most 
óriási kedvezménnyel a pécsi Zsolnay-
negyedbe. 
Egy-két olyan dolog van, amin javíthat-
nának, de tudom, hogy ez nem csak az 
önkormányzaton múlik: a közbiztonság 

IDŐSÜGYI TANÁCS

HOGY SZÉP LEGYEN A KARÁCSONY…
ranciális okokból is. A hamisítványok 
közül különösen a gyógyszerek veszé-
lyesek, azok akár halált is okozhatnak. 
A szakemberek azt javasolják az idős 
embereknek, hogy ha gyanús dolgot 
tapasztalnak, vagy bármilyen sérelem 
éri őket, azonnal hívják a 107-et vagy a 
112-t, jövedéki ügyekben pedig a 06-80-
200-789-es számot.

Az ünnepek előtt különösen aktívak 
a csalók, a hamisítók és az emberi ér-
zésekre, az adakozókedvre aspiráló 
bűnözők. A Kőbányai Idősügyi 
Tanács októberi ülésén az időseket 
leginkább érintő bűncselekménytí-
pusokról és a védekezés lehetősége-
iről hallhattunk információkat. 

Az elmondottak szerint egyre több-
ször fordul elő, hogy az idős embe-

rek kárára nyugdíjcsalást követnek el, 
illetve „népszerű” módszer, hogy a gyer-
mekük, az unokáik nevében kérnek tő-
lük pénzt. Ezeket a „megbízásokat” min-
dig ellenőrizzék, senkinek ne adjanak 
bemondásra pénzt vagy értékeket! – er-
ről beszélt Oláh László rendőr őrnagy, a 
BRFK bűnmegelőzési osztályvezetője.
Budaházy István pénzügyőr alezredes, 
a NAV Bevetési Főosztályának osztály-
vezetője a számlaadási kötelezettségre 
hívta fel a figyelmet – törvényi és ga-

Idősbarát Kőbánya
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Tízmillió forinttal 
támogatja a 
társasági kame-
rarendszerek 
telepítését a 
Kőbányai Önkor- 
mányzat. Pályáz-
zanak önök is! 

A pályázaton 
részt vevő kő-
bányai társashá-
zi közösségek a 
www.kobanya.
hu honlapról 
letölthetik a 
jelentkezés-
hez szükséges 
űrlapokat, vagy 
a Polgármesteri 
Hivatal ügyfél-
szolgálatán kér-
hetnek nyom-
tatványokat.  

Az egy-
szerűsített 
finanszírozással 
meghirdetett 
pályázaton való 
részvételhez 
csatolt terv- és 
megvalósítási, 
műszaki doku-
mentációt, illet-
ve a számlákat 
zárt borítékban 
kell leadni a 
hivatal ügyfél-
szolgálatán.  
A pályázatot a 
képviselő-tes-
tület bírálja el, 
és erről írásban 
értesíti az adott 
lakóközösséget. 
A pályázattal 
kapcsolatban 
– hivatali mun-
kaidőben – a 06 
1 433 8373 és a 
06 1 433 8284 
telefonszámon 
adnak további 
felvilágosítást. 

KAMERA-
PÁLYÁZAT

A házak  
szemei

Állandó akciók –  
de itt nincs engedmény…

ALKOHOLKONTROLL

Az illegális, azaz közterületi alkoholfogyasztást megszüntetni nem lehet, de a lehető legkisebb 
mértékűre kell visszaszorítani, hogy ne zavarja a lakókat. Ezt az Európa fejlettebb részeire jellem-
ző nézetet vallja Fodor János is, a Kőbányai Önkormányzat közterület-felügyeletének vezetője.

LAKOSSÁGI FÓRUM  A KÖZRENDÉRT

A Noszlopy-„gödör” és környéke nem biztonságos, ezt mondják az itt élő emberek, és valamit sürgősen 
tenni kell, hogy ők is jól érezzék magukat Kőbányán – jobban, mint a környéken garázdálkodó bűnö-
zők… Ennek érdekében – első lépésként – lakossági fórumot tartottak a Kada utcai iskolában. 

A lakók levelet juttattak el dr. Fejér Tibor ön-
kormányzati képviselőhöz, amiben leírják 
a közbiztonság általuk tapasztalt állapotát, 

hogy milyen módon veszélyeztetik családtagjaik, 
vagyonuk biztonságát a többségében kisebbséghez 
tartozó bűnözők. Az októberi forradalom ünnepe 
előtt kicsivel az óhegyi lakók is megelégelték, hogy 
egyedül vannak, és ezért segítő kezet, pontosabban 
szövetségest kerestek a városvezetők és a rendfenn-

ne… Ám mialatt a bírságolási tételről esik 
szó, a szemetelő már viszi is a kis hulladé-
kát, mint egy környezettudatos lakó. 
– Nagyon fontos, hogy a kollégáimnak 
legyen tekintélyük – nem a kiszabható 
büntetés, hanem a fellépésük miatt, és 
az ügy miatt, amit képviselnek. Szeren-
csére egyre jobb helyzetben vagyunk. 
Bár az Alkotmánybíróság döntése szerint 
a tiltott közösség elleni cselekedetek, 

Összefogás a bűnözők ellen

DR. GREMSPERGER GÁBOR: „Félni ugyan ál-
lampolgári jog, de mi nem szeretnénk… 
Ez a fórum az első lépés. Csak akkor van 
értelme, ha újabbak követik az önkor-
mányzat, a rendőrség és a lakók részéről 
is. Össze kell fognunk!”

KOVÁCS RÓBERT POLGÁRMESTER: „Évente 
500 millió forintot költünk közbiz-
tonságra, sok pénzzel támogatjuk a 
rendőrséget, és folyamatosan növeljük 
a térfigyelő kamerarendszert. Itt pedig 
kilakoltatásokkal és a lelakott épületek 
elbontásával segítjük  a rend helyreál-

lítását”

DR. GYETVAI TIBOR KŐBÁNYAI RENDŐRKAPITÁNY: „A X. 
kerületben csak a köztemető akkora, mint az egész 
VII. kerület. És ugyanannyi rendőrrel próbáljuk fenn-

tartani a rendet…”

EGYÜTTMŰKÖDÉS  
AZ ADÓHATÓSÁGGAL
A közbiztonság, a biztonságérzet javítása, vala-
mint a gazdasági, pénzügyi terültek tisztasága 
és a vagyonvédelem érdekében kötött együtt-
működési megállapodást a Kőbányai Önkor-
mányzat és a NAV Bevetési Főigazgatósága. 
A Kovács Róbert polgármester és dr. Demeter 
Tamás pénzügyőr ezredes, BFI-főigazgató ál-
tal aláírt megállapodás értelmében – a tervek 
szerint – a BFI közös ellenőrzéseket hajt végre 
a kerületi közterület-felügyelőkkel, segítenek 
kiszűrni az illegális árusokat, valamint tovább-
képzést is tartanak a kőbányai közterület-felü-
gyelőknek. 

A GYERMEKEK  
BIZTONSÁGÁÉRT
Kinek nyithatsz ajtót, ha egyedül vagy ott-
hon? Kitől fogadhatsz el ajándékot? Mit teszel, 
ha megver egy osztálytársad? Többek között 
ilyen kérdések is felmerültek azon a közbiz-
tonsági napon, amelyet októberben tartottak 
a Pongrác-telepen. A Kőbánya Közbiztonságá-
ért Közalapítvány munkatársai által szervezett 
programban KRESZ-vetélkedő, kerékpáros 
ügyességi versenyek, bűnmegelőzési beszélge-
tések zajlottak. A Wolf és az Alfa polgárőrség, 
valamint a KTC segítségével rendezett napon a 
kerület vezetői is találkoztak a gyerekekkel, és 
hasonló programok szervezésére buzdítottak. 

rövidhírek

Az összefogás szándéka szerencsére 
túllendítette a párbeszédet a szavak me-
zejéről, és úgy tűnik, tettekről is beszél-
hetünk a közeli jövőben. A lakók nagy 
része térfigyelő kamerákat látna szívesen 
a környéken, ám az itteni adottságok, a 
házak elhelyezkedése miatt nem lenne 
jó megoldás a kameraerdő – a felszerelés 
és működtetés hatalmas forrásigényéről 
nem is beszélve. Ám a Kovács Róbert 
polgármester, valamint dr. Fejér Tibor 
és Varga István képviselők, illetve dr. 
Gyetvai Tibor rendőrkapitány által el-
mondottakból kitűnt, ha kis lépésekben 
is, de van megoldás a nagyobb bizton-
ság megteremtésére. Az önkormányzat 
vezetője arról számolt be, hogy hóna-
pokon belül nemcsak kiürítik, de bon-
tani is kezdik a Noszlopy utcában álló, 
lelakott épületeket, és több, a környéken 
lakó deviáns családot kiköltöztetnek, 
amint kezükben a bírósági végzés. Ez 
a történetnek csak egy része, emellett a 
rendőrség egy járőrtársat ad az itt cirká-
ló körzeti megbízott mellé, valamint a 
lakókból szerveződött polgárőregység 
– a már most is jelentős erőkkel rendel-
kező Wolffal és Alfával együtt – jelen-
tősen megnöveli jelenlétét a környéken. 

így a köztéri alkoholizálás szankcionálá-
sára hozott önkormányzati döntéseket 
vissza kellett vonni, most más formá-
ban mégis lehetőség van a nagyobb 
rend megteremtésére a fővárosi és a 
kerületi rendeletek segítségével – ma-
gyarázza Fodor úr az ellenőrzés végén. 
Megtudtam tőle, hogy a rendeletek ér-
telmében mindenkit megbüntethetnek, 
aki 1,2 százaléknál magasabb alkohol-
tartalmú italt fogyaszt közterületen, és 
a rendfenntartók rajtakapják. Fodor úr 
elmondta, október után novemberben 
is nagy ellenőrző akciók lesznek. Ennek 
sok eredménye van; hogy csak egyet 
említsünk: a Csilla utcánál majd egy évti-
zede rendszeresen iddogáló, dajdajozó 
delikvens a sok „zaklatás”, azaz figyel-
meztetés miatt úgy döntött, másutt 
„dönt”. Ám ahogy Fodor úr mondta, ez 
is olyan, mint az élet: egy nagy körfor-
gás. Ha valakik valahonnan elindulnak 
és valahova visszahúzódnak, akkor az 
új gyülekezőhely lesz zajos, és azt kell 
megszüntetni, hogy azután onnan is 
továbbvándoroljanak a hangoskodók…

tartók közül. A lakossági fórumon találkoztak a 
Kőbánya rendjéért felelős vezetőkkel, és elmond-
hatták észrevételeiket, az atrocitásokat, és javasla-
tokat tettek, illetve vártak az illetékesektől.

 

Fodor úrról csak annyit, hogy hajdan külföldön 
szerezte első diplomáját, a többit itthon, és 

megjárta már a hivatásos katonák, rendőrök és biz-
tonságtechnikai szakemberek rögös útjait. Amúgy 
pedig minden vonatkozó jogszabállyal tisztában 
van, ahogy ma mondják: naprakész, s ebből faka-
dóan tudja, mit kell, és mit lehet tenni.
Néhány hónapos kőbányai tartózkodása után is 
optimista, tucatnyi munkatársával október végére 
több-kevesebb sikerrel visszaszorította a járdákon, 
tereken alkoholizáló és hangoskodó emberkéket a 
kerületben. A szavak helyett a tettek beszéljenek. 
Egy szokásos, korábban zajosnak mondott pén-
tek délután végiglátogattuk a bejelentések szerint 

A lakók és a megjelent vezetők abban is 
megegyeztek, hogy az önkormányzat 
jelentős összeggel támogatja a társashá-
zakba felszerelhető biztonsági kamerák 
telepítését, illetve mindenki egyetértett 
abban, hogy a környéken élők szerelje-
nek fel minél több minőségi kamerát, 
amelyek nagy segítséget adnak az itt 
garázdálkodók gyorsabb elfogásához. A 
rendőrök és a polgárőrök – a tervek sze-
rint – akciókat is szerveznek a környé-
ken, és főleg a bűnözők által gyakrab-
ban használt „menekülő útvonalakra”, 
valamint az eldugottabb, fertőzöttebb 
helyekre csapnak le nagyobb erőkkel. 

Csongrádi Vilmost látva nem véletlen, 
hogy a köztéri alkoholizálók gyorsan 
eltűnnek. A tekintélyt tovább növeli a 
kiszabható több tízezer forintos bírság 

A lakossági fórumon felszólalók határo-
zott lépéseket szeretnének. A rendőrség 
és a polgárőrök nagyobb jelenlétet 
ígértek

„legfelkapottabb” boltokat, tereket, és az eredmény 
meglepő volt… A Kőrösi Csoma úton álló lakótele-
pek belső szögleteiben megbúvó kis boltok előtt 
senki nem „piált”, egy illuminált delikvenst sem 
kellett a sarokba támasztani vagy a mentőautóba 
hajtogatni. A Pongrác úti (mások Csilla utcaiként 
szokták megjelölni) kisboltkomplexum közelében 
is csak néhány beszélgető, őgyelgő embert láttunk, 
alkoholizálás sehol! A közterület-felügyelet szó sze-
rint oszlopos tagja, a jól megtermett, ám többnyire 
békés Csongrádi Vilmos és a bejárást vezető Fodor 
János is csak egyetlen embert figyelmeztet, hogy az 
eldobott szemetének a gyűjtőedényben a helye, s ez 
amúgy szabálysértés, aminek következménye lehet-

TÉRÍTÉS  
NÉLKÜL BEADJÁK
Az elmúlt hetekben tapasztalhatták: az időjárá-
si változások próbára teszik az immunrendsze-
rüket. A hideg- és melegrekordok nemcsak a 
megfelelő öltözködést nehezítik meg, hanem a 
védekezőképességet is. Az esetlegesen rosszul 
táplált, vitaminhiányos szervezetben a vírusok 
nagyon rövid idő alatt nagy károkat tudnak ten-
ni, éppen ezért időben lépni kell a súlyosabb 
betegségek, esetleges halálesetek elkerülése 
érdekében. Kérjék influenza elleni védőoltásu-
kat a háziorvosuknál! Különösen javasolt az ol-
tás a kisgyermekeknek, a krónikus légzőszervi 
betegségben, szív- és érrendszeri betegségben 
szenvedőknek, a krónikus máj- és vesebetegek-
nek, a cukorbetegeknek, az állapotos nőknek, 
valamint a 65 éven felüli embereknek. Kérjenek 
további információt és influenza elleni oltást a 
háziorvosuktól! Megéri!
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A Kőbányai Önkormány-
zat az előző évekhez 
hasonlóan idén is 
megrendezi az őszi 
avargyűjtési akciót. 
Az önkormányzat 
ennek keretén belül 
térítésmenetesen 
biztosít 100 literes, 
„Kerti zöld hulladék” 
feliratú zsákokat 
az ingatlanok 
tulajdonosainak, 
kezelőinek, hogy 
köztisztasági kötele-
zettségüknek eleget 
téve az ingatlanok 
előtti közterületek és 
az ingatlanjaik kör-
nyezetét rendben 
tudják tartani. 
Ingatlanonként 5, 
saroktelek esetén 
8, társasházakban 
lépcsőházanként 5 
darab gyűjtő zsákot 
igényelhetnek. 

Az ingatlanok tulaj-
donosai, valamint a 
közös képviselők a 
zsákokat ügyfélfoga-
dási időben vehetik 
át a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszol-
gálatán.  A szelektív 
elszállítást az FKF 
Zrt. térítésmente-
sen végzi, ezért a 
zsákokba kizárólag 
kerti hulladékot 
(nyesedéket, lom-
bot) gyűjtsenek.   
Nagyon fontos 
információ, hogy a 
Fővárosi Közgyű-
lés rendeletének 
értelmében az avart 
és a kerti hulladé-
kot nem szabad 
elégetni! Ezeket a 
hulladékokat első-
sorban helyben kell 
komposztálni, ahol 
erre nincs lehetőség, 
ott az FKF Zrt. által 
erre a célra forgal-
mazott zsákban kell 
gyűjteni, amelyet 
a közszolgáltató 
elszállít.  Tegyük 
rendezetté, szebbé 
környezetünket, 
éljenek az akció 
lehetőségével!

November 4-én, hétfőn megkezdődött 
a 3-as villamosvonal teljes felújítása, 
amely érinti a 28-as, 28A, 37-es, 37A, a 
62-es és a 62A járatok közlekedését is. 
Először az Örs vezér tere – Mázsa tér 
közötti szakaszon dolgoznak a kivite-
lezők. November 4-től a 3-as villamos 
két részre osztva közlekedik: a Mexikói 
út és Örs vezér tere kőbányai oldal kö-
zött, valamint Kőbánya alsó vasútállo-
más (Mázsa tér) és a Gubacsi út között. 
A 28-as villamos rövidített útvonalon, a 
Blaha Lujza tér és Kőbánya alsó vasút-
állomás között jár teljes menetidőben. 
A 28-as villamos helyett a Maglódi úton 
csak a 37-es és a 37A villamos közle-
kedik, az eddigieknél gyakrabban.  
A villamospótló járatokkal és a felújítás-
sal kapcsolatos információkat a www.
bkk.hu oldalain is megtalálják.   

FELHÍVÁS

…a 3-as felújítása

Őszi avar-
gyűjtés

Időseknek (is) áll a világ
AKADÉMIA NYUGDÍJASOKNAK MEGKEZDŐDÖTT…

„Tanulni soha nem késő” – ezzel a találó mottóval indult a Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája a 
Kőbányai Önkormányzat támogatásával és a Zsigmond Király Főiskola szervezésében.

VÉGRE VAN PARKOLÓ

Élhetőbb Gyakorló utca
„A Gyakorló utcában lakó emberek most fellélegezhetnek, mert sokéves 

áldatlan állapotok után megváltozott a helyzet, végre sikerült az önkormány-
zatnak helyre tenni a parkolás kérdését. A fellélegzés szó szerint is érthető, 
hiszen valamelyest a forgalom is csökkent, most nem használják ezt az utcát, 
akik nem ide parkolnak. A fizetőparkolás bevezetése előtt mindennapi do-
log volt, hogy háromnegyed órát keringtek az itt lakók, míg végre elcsíptek 
egy felszabaduló helyet, most tudunk normálisan parkolni. Amit még sze-
retnénk, hogy valamennyivel több zöld legyen a házunk előtt. Jó lenne, ha 
magas növényeket, fákat ültetnének – néhányat akár a parkolókba is –, mert 
ha lemegy sétálni az ember, vagy éppen egy kis árnyékot szeretne a kocsijá-
nak a nagy nyári melegben, akkor bizony erre nem nagyon van lehetőség.  
És talán a levegőt is tovább tisztítanák a növények…”

Idén télen is lehet tűzifát kérni annak, 
akinek fafűtéses kályhája van, és az alacsony 
jövedelme ezt indokolja. A szociális iroda 
vezetőitől megtudtuk, hogy ha egy család-
ban az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg az 57 ezer forintot, vagy egyedülálló 
lakó esetében a jövedelem nem több 85 500 
forintnál, akkor az önkormányzattól igényel-
hetnek tűzifát. Az igénylőlap kitöltése után 
a képviselők rövid időn belül döntenek a 
kérelem sorsáról, és pozitív elbírálás esetén 
a Kőkert rövid időn belül házhoz szállítja a 
feldarabolt, hasogatott tűzifát. 

Az idei karácsony is sok kőbányainak tartogat meglepetéseket, különböző for-
mában számos rászorulónak segít a Kőbányai Önkormányzat. Ezeket az ünnepi, 
téli „ajándékokat” gyűjtöttük egy csokorba.

Jó hír, hogy mintha a véleményt 
mondó Tóth Tünde kérése, és a terü-
let egyik képviselője, Radványi Gá-
bor alpolgármester nyilatkozata ösz-
szecsengene: a kerület egyik vezetője 
ugyanis éppen  arról beszélt, hogy a 
következő lépés a környezet szebbé, 
zöldebbé tétele lesz. 

– Döntésünket nem a mindenáron 
való bevételnövelés motiválta, hanem 
az, hogy az itt élők régóta tartó parko-
lási problémáit kívántuk végre rendezni. 
Természetesen jó, ha a bevétel magas, de 
számunkra a legfontosabb, hogy itt vég-
re a káosz helyett a rend érvényesüljön. 
Az önkormányzat további összegeket 
költ a területre, kis zöld szigetek lesznek 
és utcabútorokat helyezünk el, – vagyis 
virágtartókat, tele virággal –, ahol lehet, 
ott tavasszal folytatjuk a füvesítést, és 
fákat vagy díszcserjéket ültetünk, eset-
leg padokat is kihelyezünk – mondta 
az alpolgármester. Az önkormányzat 
„zöldprogramját” már idén elkezdik, de 
a cél az, hogy jövő év tavaszára rendezni 
tudják a környezetet is a Gyakorló ut-
cában. 

Az iménti idézet Tóth Tün-
détől származik, aki rögtön 
a Fehér út után a második 

házban lakik, és a lakók örömének 
illusztrálására elmondta: nemrég 
megjelent néhány felhívás, amit vél-
hetően az agglomerációból érkezők 
tettek ki, a fizetőparkolás ellenzői. 
Ám amint ezek a kis röplapok, fal-
ragaszok megjelentek, fél órán belül 
a lakók eltakarították mindegyiket, 
nekik a mostani állapot sokkal jobb.

Tizennégy hét, hét érdekfeszítő előadás a hazai és a 
nemzetközi tudományos élet elismert kutatóinak 

és szaktekintélyeinek részvételével – ez lehetne a rö-
vid summázata a kerület idős, de aktív lakói számára 
szervezett sorozatnak. 
Magyarországon évtizedek óta kevesebb az újszülöttek 
száma, mint az árnyékvilágba távozóké, de a reményt él-
teti, hogy egyre hosszabb a várható élettartam, és egyre 
több az aktív idős ember. Kőbányán most körülbelül 20-
25 százalékra tehető az aktív, sportoló, rendszeresen tár-
sasági életet élő idősek aránya. Novemberben 13-án és 
17-én, szerdán és vasárnap 15 órakor várják az érdeklődő-
ket a Kőrösibe, ahol először az időskori táplálkozás titkait 
tárják fel, a másik előadáson pedig az időskorúak diszkri-
minációjáról és a védekezés lehetőségeiről lesz szó.

A szépkorúak tudásával, tapasztalatával és energiá-
jával kezdeni kell valamit... 

AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓAN idén 
is állítanak fel melegedősátrat Kő-
bányán. A Kőbányai Önkormányzat 
a Baptista Szeretetszolgálattal és 
a Vöröskereszttel együttműködve 
tervezi a hideg időben menedéket, 
meleg teát, esetleg élelmet is nyújtó 
sátor, sátrak létesítését. 

AJÁNDÉKOZZUNK FIGYELMET!

A HÓNAP SHOW-JA

A meglepetések ünnepe

Ami csúszik, itt lesz...

„Két éve átadtuk a 
térfigyelő kamerákat, most 
pedig újabb nagy problé-
máját sikerült megoldani 
ennek a környéknek. Az itt 
élők sokat vártak erre, de 
végre tudnak nyugodtan 

parkolni a lakóhelyükön – megérdemlik. 
Sokáig méltatlanul mellőzték, de ma 
elmondhatjuk: a Gyakorló utcai lakótelep 
már nem Kőbánya mostohagyermeke.” 
 Dr. Pap Sándor képviselő, alpolgármester

– Figyeljünk egymásra, különösen 
az egyedül élő, idős emberek-

re! Ez az egyik legfontosabb üzene-
tünk idén is a kőbányaiakhoz. Hideg 
időben a kevés kapcsolattal rendelke-
zők, az egyedül, visszahúzódott életet 
élők a legveszélyeztetettebbek. Éppen 
ezért a nagy társasházi közösségek-
ben is legyenek olyanok, akik vetnek 
egy pillantást a levélszekrényekre, és 
ha egy idős, beteg ember több napja 
nem üríti a postaládáját, akkor vegyük 
a fáradságot, és csengessünk be hozzá, 
kérdezzük meg tőle, hogy van, nincs-e 
szüksége valamire! Fontos, hogy az 
ünnepeket lehetőleg mindenki jó han-
gulatban élje meg, mert az ilyenkor 
jelentkező lelki eredetű gondok súlyo-
sabb következményekkel is járhatnak. 
Az önkormányzat egészségügyi és szo-
ciális ellátószolgálata, illetve a Bárka 
igyekszik sok rászorulóhoz eljutni, de 
mindenkit ők sem ismerhetnek, ezért 
kérjük mindenki segítségét az ünnepek 
előtt és a téli időszakban.
Ezt mondta Weeber Tibor alpolgármester 
azon a tájékoztatón, amelyen a téli előké-
születekről volt szó. Megtudtuk, hogy a 
nagycsaládosok és a kis jövedelmű idős 
emberek idén is kapnak karácsonyi aján-
dékot öttől kilencezer forintig terjedő 
értékben. Az önkormányzat tervei szerint 
az idősellátásban, valamint az óvodákban 

November 22. és 24. között ismét fergeteges kiállítás várja a 
Hungexpóra látogatókat. A tél előtt egy kakaslépéssel rende-
zik a Hó-Show-t és a Fridge Fesztivált.

A Hó-Show a Hungexpo hosszú évek óta népszerű kiállítása, ame-
lyen a téli sportoláshoz szükséges sportfelszerelések és kiegészí-
tők, számos hazai és külföldi utazási ajánlat várja a látogatókat a D 
pavilonban. A Fridge Fesztivál sikeres a fiatalok, a snowboardosok 
körében. A rendezvény extrémsport-, télisport-bemutató és ze-
nei fesztivál is egyben. A novemberi kiállítás és fesztivál mellett a 
hütték hangulatát idéző gasztrofesztivált is rendeznek.

és bölcsődékben is lesznek karácsonyi 
ünnepségek, illetve ajándékok. A kerület-
ben nagy központi ünnepi műsort tervez-
nek, ünnepi koncertek, illetve kulturális 
események sora várható, valamint idén is 
karácsonyi kivilágítással díszítik Kőbánya 
több utcáját, terét. A most díszkáposzták-
kal felvirágoztatott körforgalmak többsé-
gét ünnepi díszekkel látják el, ennek rész-
letei egyelőre a meglepetés kategóriába 
tartoznak. Az viszont már most tudható, 
hogy a Szent László téren idén is lesz bet-
lehem, felállítják a kerület karácsonyfáját, 
a gyerekek pedig kezdhetik gyűjteni a 
perselypénzeket, mert a Kőrösi szervezé-
sében nagyon színes-ízes csokifesztiválra 
számíthatunk.

Most végre 
mindig van 
üres parkoló 
az itt lakók 
számára
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BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
1101 Bp., Hungária krt. 5–7. 
Tel.: 26-16-786 
www.bem-iskola.hu 

Korszerűen fel-
szerelt, színes, 
barátságos, csa-
ládias iskolánk-
ban 220 diák 
tanul 22 pedagó-
gus segítségével. 
Kiemelt szerepet 

szánunk az alapkészségek 
fejlesztésének, az idegen 
nyelvek (angol, német) ok-
tatásának, az informatikai, 
a környezet-, természet- és 
egészségvédelmi nevelés-
nek. Már harmadik alkalom-
mal nyertük el az ökoiskola 
címet. A mindennapos test-
nevelés keretein belül ta-
nítványaink társastánccal, 
néptánccal, a 2. évfolyamon 
az úszás alapjaival ismerked-
nek. A művészeti nevelésnek 
fontos része a szolfézs, a he-
gedű, a fuvola és a zongora 
tanszak. 
Játékos BEMelegítő foglal-
kozásokra várunk minden 
érdeklődőt: 2013. december 
10., 2014. január 14., február 
11., március 11., április 15. A 
foglalkozások 16.30–17.30-ig 
tartanak. 
Nyílt napok: 2014. március 
4-én és 5-én 8.00–11.00.

Gál Judit igazgató

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
1108 Bp., Harmat utca 
196–198. 
Tel.: 260-6001
www.fekete-bp10.sulinet.hu

A 2014/15-ös 
tanévben is 
három első 
osztály indí-
tását tervez-
zük: Úszó-, 
sportosztály 

– Mód van csupán heti 2 órás 
rekreációs úszásra, és további 
3 órás felkészítésre a majdani 
sportpályafutásukhoz. Ma-
tematika tehetséggondozó 
osztály – Kiemelten figyelünk 
az intenzívebb tempót, ter-
helést igénylők fejlesztésére. 
3. osztály második félévétől 

ISKOLAVÁLASZTÓ

Kedves szülők!
A kőbányai iskolaigazgatók rövid ismertetőt készítettek 
Önöknek a 2014/15-ös tanévben iskolát kezdő gyermekük szá-
mára legmegfelelőbb intézmény kiválasztásához. Részletesebb 
információkért keressék fel az iskolák honlapjait, ahol a körzet-
határokról is tájékozódhatnak. Az iskolaigazgatók az alábbi te-
lefonszámokon is szívesen válaszolnak kérdéseikre.

nívócsoportban tanítjuk a ma-
tematikát, és felső tagozaton 
emelt szintű matematikaok-
tatást biztosítunk. Logopédiai 
osztály – Már 17 éve sikeres 
speciális programmal, szakem-
berek segítségével fejlesztjük 
ide javasolt tanulóinkat. Alsó 
tagozaton több testnevelés-
órával, úszás, néptánc és népi 
játékok keretében biztosítjuk 
a mindennapos testmozgást. 
Komplex természetvédelmi 
program a Mély-tó élővilágá-
nak megismerésével. Első év-
folyamtól lehetőséget adunk 
az angol vagy a német nyelv 
tanulására. Ovisuli-foglalkozá-
sokat tart Bihari Ilona és Nagy 
Sándorné tanító. Nyílt nap: 
2014. február 6.

Gera Zoltán igazgató

HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA
1104 Bp., Harmat u. 88. 
Tel.: 260-1817
 www.harmat88.sulinet.hu

Mit kínálunk?
• Énekes osztályunkban 

emelt szinten ismerked-
hetsz a zenével.

• Már első osztálytól tanul-
hatsz angolul.

• Táblajátékok segítségével 
játszva okosodhatsz.

• Nemzetközi vizsgával bi-
zonyíthatod informatikai 
felkészültségedet.

• Néptáncolhatsz, kerin-
gőzhetsz, jeles napokat 
ünnepelhetsz.

• Ökoiskolásként eljuthatsz 
erdei iskoláinkba, tábora-
inkba. 

• Drámaórákon önbizal-
madat fejlesztheted, 
színjátszhatsz.

• Médiaklubunkban filmez-
hetsz.

Hívogató nyílt nap: 2014. 01. 
20. 8 órától
Énekmeghallgatás: 2014. 01. 
28. (14–17)
Igazgató fogad: szerdánként 
10–17 

Varga Ildikó igazgató

JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR–ANGOL 
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA
Székhely:  
1105 Bp., Kápolna tér 4. 
Tel.: 262-0087
 www.janikovszky.net 
Tagintézmény:  
1101 Bp., Üllői út 118. 
Tel.: 263-0956
www.janikovszky-ulloi118.hu 

Pedagógiai programunk fő 
elemei: 

• Angolnyelv-oktatás: Az 
angolul tanult három 
tantárgy mellett heti öt 
órában (két óra anyanyelvi 
tanárral) játékosan magát 
a nyelvet is tanulják a 
diákok. 

• Dráma, színjáték: Célunk, 
hogy a hozzánk járó 
gyerekek kezelni tudják a 
konfliktusokat, és az igaz 
emberi értékeket őrizzék.

• Emelt szintű matemati-
kaoktatás: A matematika 
nem számtan, hanem a 
gondolkodás művészete. 
Gondolkodni pedig jó!

• Táncoktatás: Esztétikus 
mozgásra neveljük tanít-
ványainkat a tánc művészi 
elemeinek felhasználá-
sával. 

• Beszélgetőkör: 
Olyan „óra”, ahol 
nincs füzet, 
könyv, nincs 
lecke. Csak ér-
zések, indula-
tok, emberek. 
És mindenki 
egyenrangú.

Nyílt napjainkról, 
foglalkozásaink-
ról elérhetősé-
geinken ad tá-
jékoztatást: 

Sós Zsuzsanna  
igazgató

KADA MIHÁLY 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

1103 Bp.,  Kada utca 27–29. 
Tel.: 262-0177 
 www.kadasuli.hu
Mi jellemzi iskolánkat?

• szeretetteljes tanári gon-
doskodás és oktatás

• vidám, kiegyensúlyozott 
gyermekközösségek

• iskolaotthonos formában 
működő osztályok

Milyen szabadidős tevékeny-
ségek vannak?

• sport 
• néptánc – a Tébláb Ala-

pítványi Iskola kihelyezett 
tagozatának keretében

• zene – a Kőbányai Zeneis-
kola kihelyezett tagozatá-
nak keretében 

• szakkörök
• erdei iskola, nyári táborok

Mikor lehet bennünket sze-
mélyesen megismerni?

• Iskola-előkészítő foglal-
kozások minden hónap 
második keddjén.

• Nyílt nap: 2013. november 
21., kedd 8 óra

Hanczné Szmilkó Katalin 
igazgató

KERESZTURY 
DEZSŐ  
ÁLTALÁNOS 
ISKOLA
1106 Bp., 
Keresztúri út 

7–9. Tel.: 263-03-67
 www.keresztury.uw.hu
Kőbánya családbarát iskolá-
jában,
a Keresztury Dezső Általános
Iskolában az elsősök is emelt 
óraszámban tanulnak idegen 
nyelvet és matematikát. Emel-
lett különösen fontosnak 
tartjuk az informatika, a sport 
és a művészetek oktatását, 
a tehetséggondozást. Nagy 
zöld kert, játszó- és sportud-
var, 3 tornaterem, kiválóan 
felszerelt könyvtár, interak-
tív táblák, nyelvi labor segíti 
munkánkat. Iskolakóstolgató 
óvodásoknak: 2013. novem-
ber 12., december 3., decem- 
ber 17., 2014. január 14., feb-
ruár 11., március 11., április 1. 
A foglalkozások időpontja: 
17.00–18.00. 
Nyílt napok: 2013. november 
18–20., 2014. március 4.

Kovács Ferenc igazgató

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1106 Bp., Jászberényi út 89.
Tel.: 262-7252
 www.kertvarosisuli.hu

Kedves Szü-
lők! Iskolánk 
K ő b á n y a -
K e r t v á r o s -
ban működik. 
Pe d a g ó g i a i 

programunk célja, hogy a 
nálunk tanuló gyerekek a ta-
nulás mellett sokféle ismeret 
elsajátításával, korszerű tevé-

kenységi formák megisme-
résével, élményekben gaz-
dagodva töltsék el az iskolás 
évek hétköznapjait. „Kis isko-
lánk” lehetővé teszi a gyer-
mekközpontú nevelést, a csa-
ládias, szeretetteljes légkört. 
A 2014/2015-ös tanévben egy 
első osztályt indítunk. 2014. 
március 10-én 16.30-tól be-
mutatjuk iskolánkat az érdek-
lődő szülőknek, gyerekeknek.
Információt a beiratkozásról 
az iskola e-mail címén keresz-
tül, illetve az iskola igazgató-
jától kérhetnek.

Hauer Lászlóné igazgató

KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 
SPECIÁLIS SZAKISKOLA 
1107 Bp., Gém utca 5–7. 
Tel.: 261-7691
www.komplexiskola.hu

Iskolánkban immár több év-
tizede nevelünk, gondozunk 
sérült gyermekeket. Nevünk-
ben a „komplex” elnevezés a 
következő ellátási területeket 
tartalmazza:

• Tanulásban akadályozott 
gyermekek általános 
iskolája 

• Értelmileg akadályozott 
gyermekek általános 
iskolája 

• Gyógypedagógiai óvoda
• Mozgásfejlesztő pedagó-

giai csoport
• Készségfejlesztő speciális 

szakiskola
• Autista gyermekek csoportja
• Fejlesztő-felkészítő iskola, 

fejlesztő-felkészítő csoport
• Fordított integráció kere-

tében a tanulási kudarccal 
küzdő tanulók ellátása

• Utazó gyógypedagógiai 
hálózat működtetése 

A tanulóinkat többdiplomás, 
szakvizsgázott gyógypeda-
gógusok, konduktorok, logo-
pédusok, gyógypedagógiai 
asszisztensek szakszerűen, 
megértéssel és szeretettel 
nevelik és oktatják.
„Mindenkitől azt kell köve-
telni, amit meg tud tenni.” 
(Saint-Exupéry)

Fehér Gyöngyi igazgató

SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR–
NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA
1108 Bp., Újhegyi sétány 1–3. 
Tel.: 264-98-46
www.szechenyi-bp10.
sulinet.hu 

Tisztelt Szülők!
A leendő első-
söknek a követ-
kező programo-
kat kínáljuk:
• Családi 

napok: 2013. november 
23. Sportnap: 2014. február 
15. Szülői tájékoztató, 
kézművesjátszóház: 2014. 
március 8., mesejáték, logi-
kai játszóház 10.00–12.00 

• Suliváró foglalkozások: 
2013. dec. 19., 2014. jan. 
23., 2014. febr. 27., 2014. 
márc. 27.

A foglalkozásokat egyszerre 
3 csoportban tarjuk, 17 óra-
kor kezdődnek. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

Sándor Zoltán igazgató

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
1105 Bp., Szent László tér 1.
Tel.: 260-65-58
www.szentlaszlo1.hu

Célk itűzésünk: 
olyan iskola le-
gyünk, ahol 
egészséges, kul-
turált környezet-

ben, nyugodt, biztonságos 
légkörben, szeretetteljes neve-
lésben részesülnek tanulóink. 
Indítandó első osztályainkban 
tanítóink játékos módszerek-
kel, a tanulók egyéni tempójá-
hoz és képességeihez igazod-
va alakítanak ki biztos olvasási, 
írási és számolási készségeket. 
Emelt szintű ének-zene okta-
tásunk fontos szerepet vállal a 
gyerekek értelmi és jellemne-
velésében. Szeretettel várjuk 
a szülőket és a gyerekeket az 
Iskolakóstoló programunk-
ra 2014. január 15-től, négy 
egymást követő szerdán 
16.30–17.30 között. 2014. feb-
ruár 12-én 16.30-tól játékos 
sportvetélkedőt rendezünk 
a leendő elsős gyerekeknek.

• Nyílt napot 2014. február 
11-én és 13-án 8.00–11.00-
ig tartunk.

• Képességfelmérés 2014. 
február 14-én 14.00–17.00-
ig, 15-én 9.00–12.00-ig lesz 
az ének-zene emelt szintű 
oktatást igénylőknek.
Menyhárt Sándor igazgató

SZERVÁTIUSZ JENŐ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA
1101 Bp., Kőbányai út 38. 
Tel.: 260-8457
www.szervatiusz.net 

A 2014–15-ös 
tanévben in-
duló első osz-
tályok:
• 1/a: rekre-
áció (úszás) + 

angol; tanító: Csománé 
Sós Katalin

• 1/b: rekreáció + angol; 
tanító: Győrffy Lászlóné

Iskolánk jellemzői: 
• minőségi teljesítmény
• stabil tantestület, kiváló 

tárgyi feltételek 
• rekreációs program 
• kiemelt nyelvoktatás már az 

1. osztálytól – nyelvvizsga 
• informatikaoktatás – 

ECDL-program és -vizsga
• sikeres továbbtanulás a 

legkeresettebb középisko-
lákban!

Ismerkedő beszélgetésre hív-
juk az érdeklődő gyerekeket 
és szüleiket 2014. február 12–
13–14-én 14.00-tól 18.00-ig

Demeter Antal igazgató

http://www.keresztury.uw.hu
http://www.kertvarosisuli.hu/
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A legdemokratikusabb 
köztársaság Kőbányán

HELYTÖRTÉNET – ÚJ KÖZTEMETŐ

Kevés szebb szimbolikájú építészeti környezet volt a ke-
rületünkben, mint az 1886-ban megnyílt Új köztemetőé. 
A régi képeken jól látszik, mennyire szándékos az, hogy 
minden út az Úrhoz és a mögötte lévő temetőbe vezet. 

A TITOK- 
SZOBA

Szüleim a 
Balaton mel-
lől, Szóládról 
jöttek Buda-
pestre, a Bá-
nya utcában 
vettek lakást. 
Én Kőbányán 
s z ü l e t t e m . 
Ma is ebben a 
lakásban élek 

feleségemmel, kislányommal és 
a kutyusommal. Dédapámnak 
az Ördög-ároknál volt háza, s 
abban egy szoba, amely minden 
titkok őrzője volt, ahová rajta kí-
vül csak édesapám és én léphet-
tünk be. Az én szobám titkait is 
több kedves tárgy őrzi, többek 
között a gitárom. Szabadidőm-
ben rockzenekarommal klubok-
ban, rendezvényeken lépünk fel, 
a 70-es évek dalait dolgozzuk föl. 
A Bánya utcába jártam általános 
iskolába. Erről eszembe jut, hogy 
öt évvel ezelőtt volt egy osztály-
találkozónk, és az osztályfőnö-
köm, Kovács Lajos tanár úr olyan 
volt, mint ballagásunkkor, 1982-
ben. Nem látszik rajta, hogy mú-
lik az idő! Szülők, diákok nagyon 
szerettük őt. Közös programokat, 
szilvesztereket, kártyapartikat 
szervezett... Több osztálytársam 
él ma is Kőbányán, egyikük a 
munkatársam a 10-es postánál, 
ahol dolgozom. A Barátság par-
ki szánkóversenyek, mindenféle 
kalandjaink a Csősztorony kör-
nyékén, a Kőbánya mozi adta él-
mények találkozásainkkor a régi 
Kőbánya hangulatát idézik.
Amúgy a kereskedelmi iskola és 
a katonaság után dolgozni kezd-
tem. Hogy több időt szentelhes-
sek a gitározásnak, a postát vá-
lasztottam. Húsz évig dolgoztam 
Mátyásföldön, 2011-től pedig itt-
hon, Kőbányán dolgozom a 10-es 
postán. Szakmailag is elismernek 
itt, mindig lelkiismeretesen dol-
goztam, mert én ugyanaz a Pokk 
Tamás voltam és vagyok a mun-
kahelyemen és az ügyfeleknek is.
Kötődöm a jógakultúrához. 
Egydanos iaido fokozatom van. 
Mióta itt dolgozom a kerületben, 
még jobban ismerem és szere-
tem minden szépségével és hi-
bájával Kőbányát!

LEJEGYEZTE:  
BALECZKY I. KATALIN

SZERETEM KŐBÁNYÁT

Pokk Tamás

Bizalmi fodrászok
Ízlésesen kialakított fodrászüzlet, zöld növények, a pol-
cokon fodrászkellékek sokasága, glédában a tiszta töröl-
közők; samponok, hajlakkok, hajápolók illata lengi be a 
Mádi utcai kicsiny üzletet.

Húsz évvel ezelőtt két tinilány, Patasits Mónika és Trvál Erika 
gondoltak egy merészet: fodrászatot nyitottak. Visszagondol-
va – ahogy mondták – nem biztos, hogy mindent alaposan 
megfontoltak, de belevágtak. Az idő őket igazolta! Hosszas 

keresgélés után egy közelben 
lakó kedves vendégük aján-
lotta az akkor igen lerobbant 
állapotban lévő mosókony-
hát. Két kezük munkájával, 
szüleik, barátaik segítségé-
vel tették széppé. Festettek, 
csempéztek, járólapokat rak-
tak le, klímát szereltek, egyé-
niségükhöz illően alakították 
ki a munkahelyüket. Erika és 
Mónika összeszokott „csapat”. 
Igen, ők csapatnak mondják 
magukat, mert egymás nélkül 
nem lenne az üzletük az, ami. 
Profiljuk a női fodrászat. Persze 
a nagymama ölében ülő kicsi 
unokának is szívesen elkészítik 
a kívánt frizurát. Folyamatosan 

képzik magukat, a legjobb technikákkal dolgoznak. Számukra 
fontos a pontosság, a megbízhatóság; azt mondják, anélkül 
nincs rendes munka. És bizalom… Hiszik, hogy vendégkörük 
háromnegyede ezért is jár vissza hozzájuk 20 éve .

LEJEGYEZTE: BALECZKY I. KATALIN

KISVÁLLALKOZÁSOK ti rész között – a huszonhat 
méter magas harangtorony. 
Az Atyaisten-szobrot és a 
szobordíszeket Maróti Géza 
készítette. A saját korában 
elismertebb művészt kérték 
fel Alfonz spanyol király lá-
togatásakor az Andrássy úti 
diadalkapu megtervezésére 
is. A keresztes hadak egykori 
útvonalán is végigkalandozó, 
kissé bohém művészember 
Atlantisz történetét is ter-
jedelmes műben dolgozta 
fel – a jeruzsálemi Salamon-
templom rekonstrukciójához 
készített terveit a British Mu-
seum őrzi. Maróti Gézának 
és Róth Miksának ekkor 
– a kőbányai közös mun-
kájukon kívül – volt még 
egy jelentős vállalkozása: a 
Mexikói Opera és Nemzeti 
Színház belsőépítészeti és 
díszítőszobrászati munkáit 
Maróti készítette. A nézőtér 
színes üvegkupolája a maga 
korában a világ legnagyobb 
ilyen jellegű műve volt, és a 
kilenc múzsát ábrázoló al-
kotás Róth Miksa budapesti 
műhelyében készült. 

Hajdani építésekor szá-
mos jeles korabeli művész 
dolgozott azon, hogy a 
temetőbejárati épületegyüt-
tes a kellő benyomást keltse. 
Ahhoz, hogy az eredeti hatás 
újra érvényesüljön, már csak 
egy dologra lenne szükség. A 
hajdan a torony tetején álló 
arkangyalt egy villámcsapást 
követő újjáépítésnél nem pó-
tolták. Sokak szerint most itt 
van az idő, hogy ez is meg-
történjen.

VERBAI LAJOS

D, mint Dér utca

Fehér lovon, barna lovon?...

Az Óhegyen, a szőlőtőkék 
és a már tőlük jelentős 

területet elhódító téglavetők 
felett, a Csősztorony tövében 
lévő utca eredetileg névtelen 
volt. 1890-ben ezt az útsza-
kaszt Dér utcának nevezték 
el. A név utalt arra az egyedi 
klímaviszonyra, ami abból 
adódott, hogy a szinte min-
dig napos hegyoldalt rend-
szeresen meglepték a várat-

November az őszutó utolsó hónapja, amely 
szeszélyesség tekintetében az ötödik helyen 

áll. Az évszázadok során természeti katasztrófák, 
villámcsapások, tűzvészek, viharok, áradások 
történtek e hónapban. A novemberi hidegcsúcs 
–27,4, míg a meleg +30,5 Celsius-fok volt. 1854 
novemberében, a krími háború során hatalmas 

vihar semmisítette meg az angol–francia hajóhadat, ezért La 
Verrie francia csillagász nemzetközi időjelző szolgálat meg-
szervezését javasolta III. Napóleonnak. Mindenszentek napjá-
nak (november 1.) a hagyomány szerint Aeneas az alapítója. 
E római eredetű ünnep sok helyütt a halottak hete. András 
napja (november 30.) az advent kezdete. Mind közül talán a 
legfontosabb novemberi nap Márton napja (november 11.) Az 
ókori rómaiak kakast áldoztak ekkor a gyógyítás istenének, 
Aszklépiosznak. A szerb hagyomány szerint a ház küszöbén 
vágtak kakast. A Márton-napi lúd története ismert: a közép-
korban a céhmesterek nagy vacsorákat adtak a legények tisz-
teletére, és ott főfogás a libapecsenye volt. Illett a papoknak 
kóstolót küldeni, ám megtréfálták őket: a liba legsoványab-
bikát, a püspökfalatot kapták… A libapecsenye megmaradt, 
az ajándékozás más lett. És a meteorológia is. Hajdan az járta, 
hogy ha az „ördöghajtotta tehenek megfékezője, Nagypoharú 
Borfujtó Szent Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, 
kemény tél várható”.

BALECZKY I. KATALIN

KIRŐL, MIRŐL KAPTA?

ÁRTATLANSÁGVIZSGA ÉS MÁS SZOKÁSOK

a dudájába fújva tudatta, kö-
zeleg az este, mindenkinek 
el kell hagynia a földeket. Ha 
jött a tolvaj, akkor is a dudájá-
val jelzett. Sőt, azt fújta meg 
éjszaka, ha ellenőrizni akarta, 
ébren vannak-e az alcsőszök. 
A park felépítése után fél-
retolták a hagyományokat, 
Komszomol sétány lett a 
megnevezése. A rendszervál-
tás után kapta vissza eredeti 
nevét, amely változatlanul 
jelzi: itt ma is rendre jönnek a 
hirtelen lehűlések. 

VERBAI LAJOS

Hock János, Kőbánya 
egykori aranyszájú 
papja a legdemokra-

tikusabb köztársaságnak ne-
vezte ezt a helyet, mert benne 
mindenki garantáltan egyen-
lő. Mindenszentekkor, ha-
lottak napján és környékén 
sokan megyünk ki emlékez-
ni, elmélkedni a sírkertekbe. 
Mióta az Új köztemető előtt 
megszűnt a rendezetlenség, 
újra látni a bejárat minden 
szépségét. Ha arra járnak, ja-

lanul jött éjszakai fagyok. 
Szerencsére itt oly bő volt 
a termés, hogy a fagykárok 
ellenére gazdag lett a szüret 
– a fürtöket megcsípő dérről 
úgy gondolták, még javítja is 
a bor ízét. 
1930-ban a Közmunkák Taná-
csa Duda utcára keresztelte 
át a területet. Az új nevet is 
„beszédesnek” szánták: arra 
utalt, hogy hajdan a főcsősz 

A temetőbejárat régen és ma. A hajdani gyönyörűen megter-
vezett részleteket elkoptatta az idő, és egészen 2012-ig kellett 
várni, hogy a főváros és a kerület összefogásával helyreállítsák

Mónika munka közben:  
vendégeik háromnegyede 
visszajár

Mindössze hat hónapos felújító 
munka után tavaly októberben 
ismét átadták az embereknek az Új 
köztemető előtti területet. A több 
évtized alatt elhasználódott és a 
korábbi városvezetés látókörébe 
nem tartozó forgalmi csomópontot 
a tervezett költségek alig több 
mint feléért újíttatta fel a Fővárosi 
Önkormányzat és a Kőbányai 
Önkormányzat. Az országosan is 
példaértékű közös munka eredmé-
nye egy a szakmai zsűri nívódíját is 
elnyert, a hajdani temetőbejárathoz 
méltó környezet lett Közép-Európa 

legnagyobb sírkertje előtt. 

vaslom, álljanak meg egy pil-
lanatra, vegyék alaposabban 
szemügyre az épületegyüttest 
úgy is, mint kőbányai mű-
emléket. Meglátják, érdemes!

A temető kezdetektől fogva 
köztemető szerepét töltötte 
be a város életében, így val-
lási és etnikai hovatartozástól 
függetlenül bárki idetemet-
kezhetett. Az idő folyamán 
többször kibővítették, terü-
letét módosították. A mo- 
numentális és impozáns be-

járati épületegyüttes 1903-
ban készült el, Hegedűs Ár-
min tervezte. Ő nem más, 
mint a budapesti Gellért für-
dő és szálló tervezője és egyik 
kivitelezője. A temetőbejárati 
főépületben található a min-
denkori igazgató irodája, aki 
innen irányítja a ma 207 hek-
táron elterülő szervezetet. Az 
épületszárnyak homlokzatán 
üvegmozaikok láthatók. Az 
egyik Krisztus sírba tételét, 
a másik a feltámadását ábrá-
zolja. A mozaikok a magyar 
üvegfestészet és mozaikmű-
vészet egyik legjelentősebb 
alkotójának, Róth Miksának 
műtermében készültek. A 
párizsi világkiállításon ezüst-
éremmel, az 1902-es torinóin 
pedig arannyal jutalmazott 
művész készítette a Szent 
László-plébániatemplom fes-

tett ólomüveg ablakait is. 
A temetői bejárat épületein 
lévő mozaikképek mellett 
nézzék meg az ott lévő, Vajda 
Zsigmond által készített fres-
kókat is. 

Az épület központi részén 
magasodik – a be- és kijára-
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November 8., péntek a Kösziben 
MOBILMÁNIA-KONCERT

   Kapunyitás: 19.00, Kezdés: 20.00. Je-
gyek elővételben: 2000 Ft, a koncert 
napján: 2500 Ft

November 10., vasárnap 15.00 a 
Kőrösiben
NOEL COWARD: VIDÁM 
KÍSÉRTET 

   Zenés komédia két részben – Bánfalvy 
Ági International Studio. Szereplők: 
Harmath Imre, Bánfalvy Ági, Csöngedi 
Nikolett, Bugár Anna, Farkas Zoltán, 
Nagy Enikő, Tóth Réka. Rendezte: Hor-
váth Csaba. Jegyár: 2000 Ft

November 17., vasárnap 16.00 a 
Kőrösiben
FOLTIN JOLÁN–NOVÁK 
PÉTER: TITITÁ 

   Interaktív, zenés gyerekelőadás. Zené-
szek: Küttel Dávid, Babos Károly, Szoko-
lay Dongó Balázs. Táncosok: Pótor Kata, 
Lengyel Szabolcs. Jegyár: 1200, 1500 Ft

PROGRAMHELYSZÍNEINK:  Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
– KŐRÖSI (Szent László tér 7–14.) Tel.: 260-9959  Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ – KÖSZI, KŐ-CAFÉ (Előd u. 1.) Tel.: 260-5041 
 Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény – Látványtár (Halom u. 37/B) Tel.: 261-

5569   Újhegyi Közösségi Ház (Újhegyi sétány 16.)  Web: www.korosi.org, 
e-mail: korosi@korosi.org

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI 
KULTURÁLIS KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA 

November 19., kedd 10.00 a 
Kőrösiben
A RENDÍTHETETLEN ÓLOM-
KATONA

   Táncmese, a VSG Kamarabalett előadá-
sa. A mesélő hangja: Miskovics Róbert 
(Madách Színház). Rendező-koreográ-
fus: Vass Sándor Gergely. Jegyár: 750 Ft

November 20., szerda 14.30 a 
Kőrösiben
BŐRÖNDMESE

   Zenés, bábos játék a Gergely Theáter elő-
adásában. Írta és rendezte: Gergely Róbert. 
Zene: Szolnoki Péter. Versek: Duba Gábor. 
Szereplők: PATAI ANNA, BODROGI ATTILA, 
MISKOVICS RÓBERT, JUHÁSZ IBOLYA, KOVÁCS 
KATALIN, valamint Koxy, Marci. Jegyár: 750 Ft

November 22., péntek 20.00 a 
Kő-Caféban
ÚJRA KÖSZI!

   VÖRÖS ISTVÁN szóló akusztikus koncert. 
Jegyek a korlátozott férőhely miatt elővé-
telben a Kőrösiben, és október 5-én a tégla-
gyári koncerten kaphatók. Jegyár: 2200 Ft

Több száz kőbányai 
ovis tanulhat  
ingyenesen úszni

GÜTTLER KÁROLY IS SEGÍT

A kormány „Minden gyermek tanuljon meg úszni! – 
Ússz egy hosszt!” programjának keretében több száz 
kőbányai óvodást tanítanak ingyenesen a Kőbánya 
Sport Club (KSC) legnagyobbjai a Kőér utcai uszodában. 
A kormány támogatásával megvalósított programban 
az elért eredményei alapján a KSC nagyon jelentős ál-
lami támogatáshoz jutott, több tízmillió forintot for-
díthat oktatásra, utánpótlás-nevelésre.

Nagy volt az izgalom 
a kőbányai óvodá-
sok körében, ami-

kor zsibongva leszálltak a 
buszról a kőbányai uszoda 
előtt. A Gesztenye Óvoda 
apróságaival indult el októ-
ber közepén az a program, 
amely a kormány támogatá-
sával, a KSC és a Kőbányai 
Önkormányzat összefogá-
sával több száz kőbányai 
kisgyermeknek biztosít in-
gyenes úszásoktatási lehető-
séget. Így azok a kőbányai 
óvodások is elsajátíthatják 
e vízi mozgásforma alap-
jait, akiket szüleik anyagi 
vagy más okokból nem tud-
nak megtaníttatni úszni.  
Az óvodák 20-25 fő nagy-, 
illetve középső csoportos 
óvodást visznek úszásokta-
tásra, akiket a KSC busz-
szal szállít a Kőér utcai 
uszodába. A többek között 
Egerszegi Krisztina és Cseh 

László felkészülésének is he-
lyet adó sportuszodában a 
gyerekek minden héten ta-
lálkozhatnak a munkában 
részt vevő Európa-bajnok, 
olimpiai és világbajnoki 
ezüstérmes Güttler Károly-
lyal és Turi György mester-
edzővel is – tudtuk meg dr. 
György Istvántól, Kőbánya 
országgyűlési képviselőjé-
től, főpolgármester-helyet-
testől, aki Radványi Gábor 
alpolgármesterrel együtt 
osztozott a kicsik örömében. 
E nagyszerű együttműkö-
dés gyümölcse lesz, hogy a 
2020-ig tervezett program 
segítségével Kőbányán gya-
korlatilag minden kisgyer-
mek megtanulhat úszni. 
Radványi Gábor alpolgár-
mestertől megtudtuk, hogy 
a Kőbányai Önkormányzat 
eddig is rendszeresen tá-
mogatta a KSC működé-
sét, most azonban az álla-

Korcsolyát fel!
Idén is mindenkit vár a Kőbányai 
Önkormányzat által jelentősen tá-
mogatott, a White Sharks Hockey 
Club által üzemeltetett jégcsarnok 
az Ihász utcában. 

KINYITOTT A JÉGCSARNOK

Mindennap reggel 8-tól este 10 órá-
ig lehet korcsolyázni a fedett csar-

nokban – szakemberek felügyeletével, 
illetve irányításával. A kőbányai jégcsar-
nokban minden munkanapon 8-tól 14 
óráig oktatják ingyen a kerületi óvodá-
sokat és iskolásokat. Felnőttek számára 
szombatonként 9 órától tartanak kor-
csolyaoktatást, szerdánként este héttől 
pedig hokisulit indítottak. A kőbánya-
iak – bérlet vásárlása esetén – kedvez-
ménnyel vehetik igénybe a jégpálya 
szolgáltatásait, amelyekről a www.
kobanyaijegpalya.hu portálon kapnak 
további információkat – csakúgy, mint 
az időpontokról. Korcsolyakölcsönzés, 
-élezés is lehetséges. A belépőárak 400 
forinttól indulnak, a nagycsaládosok és 
a gyermekek kedvezményt kapnak – a 
részletes jegyárak ugyancsak az említett 
honlapon olvashatók. 

mi támogatásból szervezett 
programnak köszönhetően 
a sportklub ad a kerületnek 
a kisgyerekek oktatásával. 
– Nagyon örülök annak, 
hogy az úszószövetségben 
odaítélték ezt a támogatást, 
és külön öröm számomra, 
hogy ismét Kőbánya lehet 
egy remek program zászló-
vivője: itt indult el ugyan-
is az országban elsőként a 
program segítségével a nívós 
és ingyenes úszásoktatás. 
Mindez a KSC elismerése is 
egyben, ahol ma az ország 
messze legeredményesebb 
úszóműhelye működik – 
mondta dr. György István. 
– Az úszás az egészséges 
élet záloga. Ellenállóbbak 
és fegyelmezettebbek lesz-
nek azok a gyerekek, akik 
úszni járnak, arról nem is 
beszélve, hogy ez az életmód 
kitörési lehetőséget is ad a 
tehetségeseknek, az után-
pótlásnak – kommentálta 
Turi György a kőbányai 
lehetőséget. Ezért a vezető-
edző is mindent megtesz: 
az óvónők elmondása sze-
rint a fogadtatás nagyszerű, 
az oktatók kedvesek, és a 
kellemes hangulatot igazol-
ja, hogy a legfélősebb kis-
gyerekek sem sírdogáltak, 
nem féltek a víztől, amikor 
a „száraz” gyakorlatok után 
a medencében folyt az okta-
tás. Cseh László trénerétől, 
Turi György vezetőedzőtől 
végül azt is megtudtuk, hogy 
a kormányprogram keretében 
az idei tanévre biztosított 13 
millió forintot jövőre meg-
duplázzák, vagyis 26 millió 
forint szolgálja majd a kőbá-
nyai gyerekek úszásoktatását.

CSEH TAMÁS NAP PÁLYÁZAT
A 2009-ben elhunyt Cseh Tamás énekes, dalszerző 70. szü-
letésnapja alkalmából 2012-ben hirdetett a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ nem hivatásos elő-
adók, énekesek, együttesek és alkotók számára két kategó-
riában pályázatot.
A nagy sikerre való tekintettel a pályázatot újraindítjuk, 
immár három kategóriában. A két hagyományos (ének és 
képzőművészeti) mellett a Dallam a szabadságról címmel 
megjelenő új pályázatban a Cseh Tamás–Csengey Dénes 
Mélyrepülés című lemezén található Dallam a szabadságról 
zenére kérünk szöveget írni, és azt előadni.
„A pályázat hozzájárulhat ahhoz, hogy Cseh Tamás mun-
kássága és életfilozófiája tovább éljen a művészetekben, 
és a versenyzők művészi alkotásukkal továbbítsák ezt az 
üzenetet” – valljuk mi, szervezők. A zsűri munkájába olyan 
művészeket tudtunk bevonni, mint Novák János zeneszerző 
(Kolibri Színház) és Kecskeméti Gábor zeneszerző, Kátai Zol-
tán énekmondó, Bérczes László művészeti vezető (Kapos-
vári Csiky Gergely Színház), Mispál Attila filmrendező, Tóth 
Zsolt operatőr, valamint Lackfi János költő, író. Nevezési 
határidő: 2013. november 30.
A pályaművek előzetes zsűrizése után a legjobb előadók és 
alkotók meghívást kapnak, hogy produkciójukat a kulturális 
központ színpadán, élőben is bemutathassák. A 2014. ja-
nuár 18-án, szombaton 14 órakor kezdődő Cseh Tamás Nap 
Kőbányán 2014 programon a zsűri tagjai újra értékelik az 
előadókat, az előadott dalok és az előadás egyediségét, 
hitelességét, illetve a fotók vagy klipek eredetiségét, ötle-
tességét, dalokhoz való viszonyát. 
Az itt legjobbnak bizonyuló produkciók a gálaesten, 2014. 
január 18-án 18 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban, hivatásos művészek társaságában 
lépnek fel, és vehetik át a jól megérdemelt díjakat. 
További információk a www.korosi.org honlapon, il-
letve a Facebook-oldalon http://www.facebook.com/
csehtamasnap olvashatók.



TEDD TELJESSÉ
A NETEZÉS ÉLMÉNYÉT 
EGY ÚJ TÁBLAGÉPPEL!

Készülékajánlatunk 2013. november 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes a Telekom szolgáltatási területein. Az akcióban egy előfizető egy otthoni internet-szolgáltatáshoz csak egy 
táblagépet vásárolhat. A részletfizetési konstrukció azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. A tájékoztatás nem 
teljes körű, az akció további feltételei: www.telekom.hu, 1412 és üzleteink.

7”

SAMSUNG GALAXY TAB3 7.0 WiFi
TÁBLAGÉP

 0 Ft kezdőrészlettel 

+ 24 x havi 1490 Ft kamatmentes részletre
NetMánia otthoni internet-előfizetésre vállalt 2 év hűségidő 
esetén, legalább 6 hónapja Telekom otthoni szolgáltatásra 
előfizetők részére, vagy arany illetve platina szintű Telekom 
mobilszolgáltatással rendelkező ügyfeleknek
Teljes ár: 35 760 Ft

KÖKI TERMINÁL TELEKOM ÜZLET,
1191 BUDAPEST, VAK BOTTYÁN UTCA 75. A-C.

Sam_GalTab3_7WF_186x279_KobanyaiH.indd   1 10/22/13   10:28 AM

ÁLLÁS
A KŐBÁNYAI OTTHON CENT-
RUM irodába ingatlan tanács-
adót keresünk. Érdeklődni: Boj-
tos Nándor 0670/454-1833

SZOLGÁLTATÁS
FOGTECHNIKA, fogsor ja-
vítás. Északi Járműjavítóval 
szemben. Kőbányai u 43/C 
fsz./6. 06 20 5488-996.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafes-
tést-mázolást, tapétázást, in-
gyenes takarítással. Parketta 
lerakást, csiszolást, javítást,  
víz-, gáz-, gipszkartonszere-
lést, csempézést, villany-
szerelést. Ajtó-ablak cserét, 
felújítást, kőműves asztalos 
munkát vállal kisiparos ga-
ranciával, azonalra is. Tel: 202-
2505, (06 30) 2513-800.

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, BUR-
KOLÓ, KŐMŰVES, FESTŐ 
MUNKÁK vállalása, azonnali 
kezdéssel. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezménnyel. 30 557-
9074, 20 536-0369

KERT-, TELEKRENDEZÉS. 
Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, bozótírtás, 
kerítés építése, javitása. Tér-
kövezés- betonozási mun-
kák. Tel: (06-1) 781-4021, 
(06-70) 547-2584, (06-70) 
391-8976.

INGATLAN FELÚJÍTÁS! In-
gatlanok teljeskörű felújítá-
sa, javítása: festés, burkolás, 
gipszkartonozás, kőműves 
munkák, hőszigetelések. Ke-
rítések építése, javítása. (06-1) 
781-4021,(06-70) 547-2584.

TAKARÍTÁS. Irodák, intézmé-
nyek, társasházak, magánla-
kások teljeskörű napi nagy-
takarítása. Szőnyeg-, kárpit-, 
ablaktisztítás. Tel.: (06-1) 781-
4021, (06-70) 391-8976, (06-
70) 5472-584.

VILLANYSZERELÉS, hibake-
resés, villanybojlerek vízkőte-
lenítése, javítása, cseréje 0-24 
óráig. 260-7090, (06-30) 2965-
590. Rácz Mihály

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA, 
helyszínen is, hétvégén is. 
Hardver-, szoftvermunkák ga-
ranciával. Demeter Attila Tel.: 
256-8680, (06-30) 9704-870 

AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-
műanyag nyílászárók szere-
lése, passzítása, bukó-nyíló 
átalakítás, szigetelés, zárcse-
re, forgó ablak szerelése. DÍJ-
TALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő 
asztalos Tel: (06-30) 4474-853

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FAL-
BONTÁS NÉLKÜL, víz, gáz, 
központi-fűtés szerelés. Cső-
törések, ázások, elhárítása, 
mosdók, WC tartályok cseréje. 
Tel.: 402-4330, (06-20) 4915-
089 

INGATLAN
KAMATMENTES RÉSZLET-
RE, 222.000 Ft/nm átlagáron, 
Pestszentlőrinc zöldöveze-
tében épülő, 37-90 négyzet-
méteres lakások leköthetők!

KÜLFÖLDI BEFEKTETŐ 
ügyfeleink részére keresünk 
eladó    ingatlanokat a XIX. 
kerületben. Tel.: 06/ 20-991 
9341

FIATAL DIPLOMÁS HÁZAS-
PÁR kölcsönös szimpátia ese-
tén eltartási vagy életjáradéki 
szerződést kötne idős hölgy-
gyel vagy Úrral. Szeretettel 
várjuk hívását: 06-30-368-78-
59

ELADÓ INGATLANT KERE-
SEK a X., XIV. vagy XIX. kerü-
letben. Tel.: 06-30/232-82-40

RÉGISÉG
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO-
LUNK! Aranyat, ezüstöt, 
Herendit, festményeket, 
órákat. Arany: 7500–12.000 
forint. Ezüst: 180–360 forint. 
Tekintse meg az interneten: 
www.wesselenyigaleria.hu. 
Cím: VII., Wesselényi u. 19. 
Telefon: 317- 9938

APRÓHIRDETÉS

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

Megvalósult a „3T” Zrt. telephely-fejlesztési 
projektje a X. kerületben

A „3T” Telefon, Telex, Telefax Zrt. 53.748.803 forint uniós támogatást nyert a 
„Telephelyfejlesztés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 268 
millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból nemcsak egy új iroda- 
és raktárcsarnok épült fel, hanem új munkahelyek is létrejöttek.  

A budapesti székhelyű 1997-ben alakult „3T” Zrt. ingatlangazdálkodással, ingatlan-
üzemeltetéssel és raktározási szolgáltatás nyújtásával foglalkozik. Az elnyert uniós 
támogatással lehetőség nyílt egy új, 4000 m2-es iroda- és raktárépület építésére, 
amely szervesen kapcsolódik a társaság tevékenységi körébe, és amellyel 
megvalósulhatott – a fennálló igényeknek eleget téve - a kapacitások növelése.

Az új raktár korszerű, előregyártott vasbeton technológiával épült, acél trapézlemez 
tetőszerkezettel, ipari padlóval és szekcionált ipari kapukkal felszerelve. Az épület 
zavartalan kiszolgálását új belső úthálózat, és új parkolóhelyek is segítik. 

A beruházással a „3T” Zrt. nemcsak korábbi munkahelyeket tud megtartani, hanem 
további 7 újat is létrehozni, beleértve hátrányos helyzetű munkavállaló számára 
lehetőséget kínáló munkahelyet is.       

A cégről és a telephelyfejlesztésről további információkat a www.k36.hu oldalon 
olvasható.

Kapcsolat:
Név: „3T” Zrt.
Telefon: 260-60-90
E-mail: info@tavkozlestechnika.hu



A helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, Szent László 
tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre várjuk 
november 25-ig. Októberi számunk szerencsés nyerte-
sei: Szél László salsa-bérletet, Polyóka Lisa könyvet, 

Reichter Melinda úszásoktatást nyertek. A nyertese-
ket telefonon, e-mailben értesítjük. A nyeremények 
átvehetők a szerkesztőségben, előre egyeztetett idő-
pontban: 06 20 367-7759. Gratulálunk!

Rejtvény
Budapest VIII., Futó utca 

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

ÚJHEGY
BEVÁSÁRLÓUDVAR

Douwe Egberts
Omnia ôrölt kávé
250 g, 2596 Ft/kg

Globus 
ketchup
flakonos, 

többféle íz, 
490 g, 957 Ft/kg

Happy Day 100% 
gyümölcslé 
többféle íz, 1 l

Mizo Roppanós 
málnadarabokkal 
ét, fehér bevonóval 
30 g

Lipton Yellow Label
fekete tea
25 x 2 g, 7980 Ft/kg

Rama tégla 
margarin
500 g, 738 Ft/kg

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Akció! 2013. november 5–30.   

Boci csokoládé 
táblás,  többféle íz,
90-100 g, 1990-2211 Ft/kg

Nivea deospray
többféle illat, 
150 ml, 3993 Ft/l

369
Ft/db

399
Ft/db

79
Ft/db

649
Ft/db

599
Ft/db

469
Ft/db

199
Ft/db

Az ár 2 db Rama tégla 
margarin, 500 g-os 
termék vásárlása 
esetén érvényes!

379
Ft/db

Ma már talán sokan tudják, hogy az alvás hiánya növeli  
a stresszt és komoly problémákhoz is vezethet. Mi a 
három legnagyobb hiba, amit elkövethetsz?

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

RENDKÍVÜLI BEFIZETÉSI KEDVEZMÉNY! -30%  
A negyedéves díj egyben a STÍLUS Kőbányai Úszóiskola és 
a Sportliget Vízilabda S.E. tanfolyamaira és edzéseire , 2013. 
december 2-án és 3-án (hétfő, kedd) délután 17.00–18.00 
óra között személyesen az Újhegyi Uszodában, vagy átuta-
lással az egyesület számlájára. A kedvezmény kizárólag az 
ezen a két napon történő befizetésekre , vagy a december 
10-ig beérkező banki utalásokra érvényes a honlapon fel-
tüntetett árakból, történő befizetés esetén. (Pl.: ÚSZÁS,  8 al-
kalmas bérlet  ára: 9.200 Ft/hó x 3 = 27.600 Ft. Kedvezmény-
nyel: 18.000 Ft/negyedév. VIZILABDA: 20.000 Ft/ negyedév.

HAVI 6.000 FORINTÉRT SPORTOLHAT GYERMEKE  
EGYESÜLETEINKBEN!

Részletek:   
ÚSZÁS www.stilusse.hu honlapon vagy  

06 30 999 5120-as telefonszámon.  
VÍZILABDA:  www.sportligetse.hu honlapon

A HÁROM LEGNAGYOBB 
ALVÁSI HIBA 

1. NEM TARTOD FONTOSNAK
Ha lemondasz az alvásról, hogy minél több mindent bele 
tudj sűríteni napba, azzal rengeteget ártasz a testi és a lelki 
egészségednek egyaránt. Egy  felnőtt embernek napi mini-
mum hét óra alvásra van szüksége ahhoz, hogy megfelelő-
képpen regenerálódjon pszichésen és fizikailag egyaránt 
2. RENDSZERTELENSÉG
Abban az esetben, ha foly-
ton a legkülönbözőbb idő-
pontokban fekszel le, illet-
ve kelsz fel, a tested nem 
tud beállni egy napi rutinra 
és felkészülni a pihenésre. 
A minőségi alváshoz az is 
kell ugyanis, hogy az esetek 
többségében ugyanazok-
ban az órákban pihenj.
3. SZUNDI GOMB 
A szundi gomb nyomkodá-
sával késleltetheted a felke-
lést, ami azonban így még stresszesebb lesz és kapkodással, 
idegeskedéssel indul a nap. Akkor jársz a legjobban, ha az 
ébresztőóra hangjára igyekszel azonnal, időben felkelni. 

ÚSZÁS, VÍZILABDA




