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Új

A X. kerület közérdekû magazinja

Új időszámítás
Kőbánya
közlekedésében
Új, füvesített pályán suhan a 3-as villamos, újjáépítették a
kerület két legkritikusabb csomópontját, az Új köztemető
előtti körforgalmat és az Éles sarkot. Folyik a Sibrik
felüljáró rekonstrukciója és évente több százmillió
forintot költ a Kőbányai Önkormányzat a kerületi
járdák, utak rendbetételére.
Kőbánya az elmúlt négy évben magasabb
sebességi fokozatba kapcsolt.
6. old.

Iskolakezdési
támogatás
Minden kőbányai lakóhellyel
rendelkező általános iskolás
gyermek szüleit ötezer forinttal
segíti a Kőbányai
Önkormányzat.
3.

Az egészséges
gyermekekért
Társasági adókból és a kerületi
önkormányzat támogatásából
felépült az ország egyik legszebb
és legjobban kihasznált sportcsarnoka a Kada utcában.
2.

Senior
Olimpia
Szeptember 26-án minden
szépkorú kőbányai versenyzőt és
szurkolót várunk a Sportligetbe.
Szeptember 19-ig
még nevezhetnek.
16.
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Egyedülálló tornacsarnok épült Kőbányán
A főváros egyik kosárlabda-fellegvára lehet a X. kerület, ahol már az eddig is országos hírnevet
szerzett Kőbányai Darazsak mostantól méltó helyet kapnak. A Kada Mihály Általános Iskola mostantól egy olyan kosárlabdacsarnokkal büszkélkedhet, amely 544 millió forintos beruházásból
épült föl. Ebből 170 milliót az önkormányzat állt, TAO-támogatásból pedig 374 millió forintot kapott a kerület.
A Kőbányai Darazsak
új otthonának legfőbb
támogatói avatnak: Hajdu
Péter elnök, dr. György
István kormánymegbízott,
Révész Máriusz országgyűlési képviselő, Kovács
Róbert polgármester,
Hanczné Szmilkó Katalin
iskolaigazgató és Farkas
Sándor, a női kosárlabda
válogatott szövetségi
kapitánya.

M

indig nagyszerű érzés, amikor olyat adhatunk a kerületnek,
ami nem csak hasznos, hanem szép és látványos is. Jó látni, hogy Kőbánya végre fejlődik! Az pedig még különlegesebbé
teszi az átadás pillanatait, hogy ebben a teremben jelen vannak
mindazok, akik segítettek létrehozni ezt a nagy álmot. A Zsíros Tibor kosárlabda Csarnok a jó példája annak, hogy mekkora
dolgokat építhetünk rövid idő alatt igazi összefogással.” Többek
között ezt mondta ünnepi köszöntőjében Kovács Róbert polgármester. Úgy véli, ez a sportcsarnok a lehető legjobb helyre épült:
itt minden négyzetcentiméternyi helyet és minden szabad percet
kihasználnak majd a gyerekek és a felnőttek, reggeltől estig, a hét
minden napján!”
„Ennek a csarnoknak a technikai megvalósítása világszínvonalú. Európa gazdagabb országaiban működő
iskolák is örömmel használnának ilyet. A példamutató
összefogásnak meglett az eredménye: a mindennapos testnevelés, a következő generáció egészségének szolgálatába állíthatjuk ezt az épületet. És nem
árulok el nagy titkot, ha azt mondom: a Kőbányai Önkormányzat vezetőinek már megvan a tervük, hol legyen a következő két sportcsarnok. Ha folytathatjuk
az elkezdett fejlesztő munkát, akkor reményeim szerint a Harmat és a Fekete általános iskola területén is
hasonló sportlétesítményt adhatunk át néhány éven
belül.” (Révész Máriusz, a kerületi kulturális, oktatási
és sportbizottság elnöke.)

Dr. György István kormánymegbízott, volt főpolgármester-helyettes ugyancsak az összefogás erejét
emelte ki beszédében. Megköszönte a résztvevőknek
a csodálatos produktumot
és hangsúlyozva, hogy erre
a csarnokra Zsizsi bácsi is
nagyon büszke lenne, hiszen
látná, hogy itt, Kőbányán az
ő példáját követve az élet egyik legfontosabb részének tartják a
sportot és a gyerekek egészséges nevelését.

A polgármester levele

Tisztelt Kőbányai Polgárok!
Kedves Olvasók!

B

vezetői kitartanak a sport támogatása mellett és örülhetnek az
itt élő emberek hogy ebben a kerületben ilyen remek csapat kovácsolódott itt össze (e szójátékkal Kovács Róbert polgármester
csapatépítő munkájára is utalt)
A Kőbányai Önkormányzat az elmúlt négy évben saját forrásból
és támogatásokból mintegy 800 millió forintot fordított sportcélú
beruházásokra. A Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok egy ékkő ezek
sorában, amely nem csak a kosárlabdának és nem csak az utánpótlás nevelésnek a fellegvára, hanem az egészséges gyermekek törzshelye is. A Kőbányai Darazsak több mint 300 iskolást mozgató népes családjából – vélhetően – csak néhány nemzetközi hírű játékos
kerül ki, de a többiek is nagyon sokat nyernek: a sport ugyanis fegyelemre tanít, erősíti az akaratot és a jellemet és a sportoló gyerekek később, szülőként a saját gyermeküket is egészségesen nevelik.

A tornacsarnok építésével párhuzamosan kosárlabda-akadémiát alapított a Kőbanyai Darazsak csapata,
ahol csaknem 300 kőbányai gyerek kosarazik. A csarnok lesz a székhelye a Kőbanyai Diákok Sportegyesületének is.
A Kőbányai Darazsakat alakulásuk óta vezető Hajdu Péter
meghatódva köszönte meg a csarnok névadójának azt a muníciót,
amivel segítette a munkájukat és azt ígérte, Zsizsi bácsi szellemisége kíséri minden lépésüket.
Szekeres Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára az avató ünnepségen azt mondta a sajtó képviselőinek: jó látni, hogy a Kőbányai önkormányzat és annak

A csarnok avató ünnepségén részt vett a magyar női kosárlabda válogatott, valamint Zsizsi bácsi özvegye, Ildikó
asszony, aki egymillió forinttal egy, a legtehetségesebb
fiatalokat támogató alapot is létrehozott.
A 100 fős lelátóval ellátott kosárlabdacsarnokban egy
nemzetközi mérkőzések rendezésére is alkalmas nagy
pálya és keresztben elhelyezett két kispálya, négy öltöző, vizesblokk, kondicionálóterem, edzői és tanári
öltöző, valamint akadálymentesített mosdó épült meg.

3

eköszöntött a szeptember, kezdetét vette az
új tanév. Önkormányzatunk
új támogatási forma bevezetéséről döntött: az idei
esztendőtől bevezettük az
iskolakezdési támogatást,
melyet rendeletünk értelmében minden kőbányai
lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermek után
egységesen 5000 forint értékben nyújtunk, Erzsébetutalvány formájában. A kerületi általános iskolákban
tanulók szülei a juttatást az intézmény gazdasági
ügyintézőitől vehetik át, a kerületen kívül tanuló kőbányai gyermekek törvényes képviselői lakcímkártya
és iskolalátogatási igazolás bemutatásával a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján 2014. október 31. napjáig. Bízom benne, hogy támogatásunkkal
minden kőbányai család számára könnyebbé tehettük az
iskolakezdést.
Legújabb sportlétesítményünkkel újabb kőbányai álmot
váltottunk valóra. Örömmel adtam át a Kada Mihály Általános Iskola udvarán felépített Zsíros Tibor Kosárlabda
Csarnokot a darazsaknak és kadásoknak, az edzőknek
és a pedagógus kollégáknak, a szülőknek és minden kőbányainak. Az új tanév nemcsak a Kada iskolások számára hozott újat. A nyári szünidő alatt a Keresztury és a
Janikovszky iskolákban is elkészültünk egy-egy műfüves
focipályával és sportudvarral. Már mindkettőt birtokba
vehették a gyerekek, utóbbi intézményünkben a korábbi
kétszeresére bővített ebédlővel együtt. További új iskolai
pályát is építünk és hamarosan el is készülünk a Bem iskolában.
A helyszűke nem engedi, hogy folytassam a sort, de bízom benne, hogy követik az Önök támogatásával elért közös eredményeinket. Kőbányán élőként és a kerületünkért
dolgozóként nap mint nap tapasztalom, hogy Kőbánya
2010. óta végre valóban fejlődik.
Az idei tanévkezdéssel hivatásomban én is kerek évfordulóhoz érkeztem. 30 éve dolgozom Kőbányáért!
1984-ben pedagógusként kezdtem pályafutásomat a
Hungária körúti Bem József Általános Iskolában, majd
1991-ben sikeresen megpályáztam az igazgatói tisztséget. Ebből az igazgatói székből és az Önök bizalmából
lettem Kőbánya polgármestere. Köszönöm a támogatást!
Polgármesterként és polgármester-jelöltként számítok
Önökre! Tartsunk együtt továbbra is, a jövőben is otthonunkért, Kőbányáért!
Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester oldalon is olvashatnak!
Szép és örömteli szeptemberi napokat kívánok!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
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Lépések a kőbányaiak érdekében
Minden fronton kiáll a képviselő testület a kőbányaiak érdekeinek védelmében, életkörülményeinek javításáért. A testület fellebbez a reptéri zajvédelem miatt, megvétózta a buszjárat változtatást, kiállt a kerület közbiztonságáért. Döntött arról is, hogy folytatja a társasházi térfigyelő
kamerákra kiírt pályázatot, illetve más támogatások körét bővíti. Kőbányán a rendszerváltás óta
nem volt ilyen ütemű fejlesztés, egyetlen ciklus alatt sem sikerült ennyi pályázati pénzt a kerületbe hozni.

korábban már volt budai polgármestere
Kőbányának: Andó Sándor tevékenységét
rendőrségi és bírósági ügyek kísérték. Élő
Norbert megköszönte az ajándékokat és egy
iránytűt ígért Révész Máriusznak, mondván: a kőbányai vezetés rendkívül demokratikusan bánik az ellenzékkel és a baloldali képviselők javaslatait gyakran elfogadja.
Az iránytű jó szolgálatot tehet majd Révész
Máriusz leendő országgyűlési munkája során, hogy a kormánydöntések alkalmával a
kőbányai demokratikus irányt tartani tudja.
Az ülés napirendje előtt a fideszes képviselő
azt is elmondta, hogy Kőbányán a rendszerváltás óta nem volt ilyen ütemű fejlesztés,
egyetlen ciklus alatt sem sikerült ennyi pályázati pénzt a kerületbe hozni, a beruházások és felújítások mértéke is összehasonlíthatatlan a korábbi időszakokéval. És, hogy
ugyanez a helyzet az egészséges, sportos,
tartalmas programok, vagy a közbiztonság
javulása terén is.

Megvédi a kőbányai
tömegközlekedést az
önkormányzat

Jogorvoslatot kért
Kőbánya a zajvédő miatt
Minden eddiginél nagyobb csatára készül
Kovács Róbert polgármester és csapata
Liszt Ferenc Repülőtér üzemeltetőivel, valamint a légügyi hatósággal.
„Az önkormányzat tiltakozása ellenére
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala azt a reptéri zajgátló védő-övezetekről szóló tervezetet fogadta el, amit
a kerület nem támogatott. Halma Ágnes,
környezetvédő és a reptéri ügyek egyik
legkeményebb bírálója, Agócs Zsolt képviselőtársammal figyeltek fel arra, hogy
az utolsó pillanatban, a nyári szabadságok alatt fogadták el és értesítették csak
minket a döntésükről, alig hagyva időt a
fellebbezésre” – kezdi a történtek előzményét Kovács Róbert polgármester. „Jogorvoslatot kértünk az itt élők számára
elfogadhatatlan besorolás miatt. A Köz-

Gratulálunk! A kőbányai kulturális és civil szervezeteket az önkormányzat
is támogatja, nem alaptalanul. Kovács Róbert polgármester
az Emberbarát Alapítvány és a Tutta Forza Zenekar képviselőinek gratulált
a közelmúltban elért szakmai sikerekhez.
lekedési Hatóság jogellenesen döntött,
hiszen minden józan érvet lesöpörtek és
Kőbánya egyetlen javaslatát sem vették
figyelembe. A döntésekhez rossz számításokat használtak és mind az előterjesztés,
mind a rendeletek háttéranyagai hibáktól
hemzsegnek”- indokol a polgármester,
aki a képviselő-testület felhatalmazása
értelmében a jogorvoslati kérelem mellett
olyan új eljárást kért, amelyben a tényleges repülési irányokat és magasságokat
határozzák meg, és azok alapján jelölik ki
a zajgátló övezeteket. „A légügyi hivatal
döntését jól jellemzi, hogy a repülési zajjal és más környezeti tényezőkkel ténylegesen terhelt Kőbánya-Kertváros, Királydomb és Gyakorló utcai lakótelep helyzete

említésre sem került a dokumentumban”jelezte az egész ügy abszurditását Kovács
Róbert.

GPS-t ajándékozott
Révész Máriusz
képviselőtársának
A kissé hiányos Kőbánya-térképpel és navigációs berendezéssel azért ajándékozta
meg Élő Norbertet, mert habár a baloldali
képviselő a XII. kerületben lakik és korábban is ott dolgozott, most mégis Kőbányán
szeretne városvezető lenni. Révész Máriusz, a Fidesz-Kdnp önkormányzati képviselője emlékeztetett mindenkit arra, hogy

Ellenzi a képviselőtestület, hogy a
168-as jelzésű autóbusz menetrendjét a Budapesti Közlekedési Központ
(BKK) önhatalmúlag megváltoztassa.
A Rákosmentét is érintő autóbuszvonal
ugyanis jelentősen meghatározza Kőbánya tömegközlekedését. Agócs Zsolt
(Fidesz-Kdnp) előterjesztése alapján a
képviselőtestület a tervet nem fogadta el,
sőt, javaslatot tett arra is, hogy a BKK a

Nyár végén Kőbánya jelenlegi önkormányzata a az eddigi legnagyobb pozitív
szaldóval rendelkezik: a folyószámlán augusztus végén 3,2 milliárd forint
szerepel. Kovács Róbert polgármester ezt úgy kommentálta, hogy a mostani
önkormányzat évi másfél milliárdos fejlesztés és jelentős vagyongyarapítás
mellett nagyon stabil, tervezhető pénzügyi helyzetbe hozta az önkormányzatot.
csúcsidőn kívüli járatokat a mostaninál
sokkal egyenletesebben indítsa és a Bársonyvirág utcai megállónál csúcsidőn kívül is biztosítsa az expressz járatok megállását. Az előterjesztéshez csatlakozva
többen is módosító javaslattal éltek: többek között Révész Máriusz (FideszKdnp) az óhegyiek éjszakai hazajutásáért, Varga István (Fidesz-Kdnp) pedig
a 36-os villamos meglévő pályájának
tényleges kihasználásáért emelt szót. A
képviselők – Kovács Róbert polgármester egyetértésével – elfogadták, hogy az
önkormányzat komplett szakmai javaslatot készítsen a fővárosi közlekedési
társaság részére, a kőbányaiak tömegközlekedési lehetőségének javításáért.

Társasházi kamera pályázat
T

ízmillió forinttal támogatja a társasházi kamerarendszerek telepítését a Kőbányai Önkormányzat.
A pályázaton részt vevő kőbányai társasházi közösségek a www.kobanya. hu honlapról letölthetik a jelentkezéshez szükséges űrlapokat, vagy a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán kérhetnek nyomtatványokat. A részvételhez csatolt terv- és megvalósítási, műszaki dokumentációt,
illetve a számlákat zárt borítékban kell leadni a hivatal ügyfélszolgálatán. A
2014. december 30-ig beküldendő pályázatokat a képviselő-testület bírálja
el és erről írásban értesíti
az adott lakóközösséget.
A pályázattal kapcsolatban – hivatali munkaidőben – a 06-1/433-8373
és a 06-1/433-8284 telefonszámon adnak további
felvilágosítást.

A kőbányai rendőrök
csak Kőbányán lássák el
feladatukat!
Az Országos Rendőr Főkapitánysághoz
fordul Kovács Róbert polgármester annak érdekében, hogy a kerületi kapitányság beosztottjait a jövőben ne vezényeljék
más fővárosi akciókhoz. Ilyen esetekben
ugyanis nem kielégítő a rendőri jelenlét
mértéke Kőbányán. Az önkormányzat
törvénymódosításra is kéri a belügyminisztert, mert a jelenlegi szabályozás nehezíti a közterületek és a magántulajdonú
ingatlanok rendezett állapotának fenntartását. A beadvánnyal a Belügyminisztérium nem értett egyet, így a gyűjtögető,
szemétfelhalmozó, másokat is veszélyeztető életmódot folytatók, illetve a gazos,
gondozatlan ingatlanok tulajdonosait ezután is csak a korábbi keretek között lehet
szankcionálni.
A közbiztonság javítását segítheti, hogy
a testületi ülésen döntés született a lakóközösségek számára kiírt társasházi
kamerák telepítésére kiírt pályázat folytatásáról. Kovács Róbert polgármester
előterjesztése alapján a lakóközösségek
december 31-ig továbbra is jelentkezhetnek a kamerák beszerzésének önkormányzati támogatására.
A képviselők két másik támogatásról is
döntöttek: felemelték a nehéz körülmények
között élő, ám jó tanuló iskolásokat támogató „Kőbánya számít rád” pályázat összegét,
illetve a Kőbányai Református Egyházközösség a város egyik legrégebbi templomához kért és kapott jelentős támogatást.
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Új időszámítás Kőbánya
közlekedésében
Utak, járdák, parkolók, közlekedési csomópontok épültek és
újultak meg Kőbányán, az elmúlt négy évben. A beruházások
hatására érezhetően biztonságosabb és gyorsabb lett a közlekedés, és Kovács Róbert polgármester szerint a fejlesztések folytatódnak.
- Milyen volt Kőbányán a közlekedés
helyzete, amikor átvette a kerület vezetését?
- Volt bőven tennivaló. Hogy csak egy
példát említsek: az önkormányzat az én
javaslatomra kezdte el még 2008-ban
a járda felújítási programot. Évente 10
millió forintot költöttünk erre a célra,
de mivel ez sem hozott áttörést, 2014ben már 30 millió forintot fordítunk a
járdák megújítására. Felsorolni is sok,
hogy hány utcában javítottunk a gyalogos közlekedésen: Balkán, Kismartoni,
Dömsödi, Pilisi, Rákosvölgyi, Sibrik,
Gergely, Tavas utca, Váltó utca, Kistorony park, idén a Lavotta sétány – de
még sorolhatnám.

- Mi volt még neuralgikus pont?
- Az Új köztemető előtti kereszteződés. Ez
volt Budapest egyik leginkább balesetveszélyes nagy forgalmú közlekedési csomópontja. Éveken át csak tervezgették az
átépítést, de végül a fővárosi és a kőbányai
önkormányzat példaértékű összefogásának köszönhetően készülhetett el 2012ben. 350 millió forintba került az új közlekedési csomópont, amely nem csak az
autósok és a gyalogosok közlekedését tette
biztonságosabbá, hanem kialakításával elnyertük a Köztérmegújítási Nívódíjat.
- Mi a helyzet az utakkal?
- Kőbányát több nagy forgalmú főút
is átszeli, de ezek felújítására 2010-et

Megújuló Kőbánya

2014. szeptember

megelőzően kevés gondot fordítottak. A
2010-es választásokat követően azonban
több milliárd forint értékű útfelújítási
program indulhatott el kerületünkben.
Fővárosi pénzből újult meg az Újhegyi
út, a Gergely utca eleje, a Jászberényi út,
ahol buszfolyosó is épült, valamint az
Éles sarok útszerkezetét, illetve útburkolatát is felújítottuk. Megkezdődött a
Sibrik felüljáró átépítése, ősszel elkezdődik a Kőrösi Csoma Sándor út és a Gergely utca további részének felújítása. A
kerületi kezelésű utakra is odafigyeltünk:
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120 millió forintból megújult a Sárosi,
a Száva, a Nagyicce, az Erdősi utca, a
Rákosvölgyi köz és a Kismartoni utca,
idén a Halas utca.
- A felújításokon túl mivel tették még
biztonságosabbá Kőbánya közlekedését?
- Az elmúlt években odafigyeltünk a lakók igényeire. Ennek megfelelően 30 kilométeres sebességkorlátozást vezettünk
be ott, ahol ezt kérték, például a Váltó és
a Nemes utcákban. Szintén lakossági kérésre irányítottuk át a 62-es buszt a Liget
utcából a Kőrösi Csoma Sándor útra. Gyalogos átkelőhelyet építettünk ki a Keresztúri út 130. számnál, a Gergely utcában, az
Újhegyi úton, idén a Salgótarjáni úton a
Zách utcánál. A BKK-val közösen akadálymentessé tettük a városközpontot. A
Heves és a Méhes utcában a rendszeres sebességmérésnek köszönhetően mérséklődött a gyorshajtás. A Kabai, Váltó, Nemes,
Rákosvölgyi és Paprika utcában sávelhúzásos forgalomcsillapítással csökkentettük a balesetveszélyt. Az Újhegyi sétányt
kőbabákkal zártuk el az autós és motoros
forgalom elől. Elsősorban a kényelmet
szolgálják a megálló-felújítások, illetve
hogy fedett megállóhelyet telepítünk az
Állomás és a Kada utcába, valamint az Új
köztemetőhöz.
- Gondoltak a kerékpárosokra is?
- Természetesen! A Fővárosi Önkormányzat beruházásban épült meg 2012-ben az
Örs vezér terét a Kőbányai városközponttal összekötő kerékpárút. Az Árkád üzletközpont fejlesztőjével kötött megállapodásunk alapján pedig a cég összekötötte
kerékpárúttal az Örs vezér terén Kőbányát
és Zuglót. Így ma már kerületünk minden
forgalmasabb útvonalán lehet biztonságosan haladni kerékpárral.
- A fővárosban egyre nehezebb parkolni.
Mi történt Kőbányán az elmúlt években
ezen a téren?
- Tíz év után ma már újra lehet parkolni
a Gyakorló utcai lakótelepen. Az önkormányzat több mint 100 millió forintos beruházással létrehozta a környéken a fizető
parkoló övezetet, ahol az itt élők ingyen
parkolhatnak, de az agglomerációból érkezőknek már fizetni kell. Ez az intézkedés újra élhetővé tette a lakótelepet, s ez
is hozzá járult ahhoz, hogy a Gyakorló
utca lett Budapest második legdrágább
lakótelepe. Emellett harminckét új parkolót alakítottunk ki a Gyakorló utca elején,
további helyeket a Pongrác lakótelepen
és a fővárosnak köszönhetően a Pillangó
utcánál. Idén új parkolókat építünk a Harmat közben, a Tavas utcában, a Szárnyas
utcában, a Zágrábi úton.

- A tömegközlekedés is javult?
- Igen. Fővárosi pénzből folyik a kötöttpályás közlekedés felújítása. Korábban a
37-es villamos csak lépésben közlekedett
a vágányok rossz állapota miatt, de a teljes
vágányszakasz-felújítást követően jelentősen rövidült a menetidő. Kőbánya egyik
legfontosabb tömegközlekedési eszköze,
a 3-as villamos vágányait szinte naponta
kellett javítani. A lépésben haladó villamosok a nyári melegben meghajló síneken
döcögtek át a városközponton, miközben
a pályán a megkülönböztető jelzéssel száguldó járművek hatalmas porfelhőt keltettek. Hamarosan elfeledhetjük mindezt,
hiszen őszre elkészül az új, fűvel beültetett
pálya, ami nem csak gyors, korszerű és
biztonságos lesz, hanem üde színfoltot is
jelent. Az 1-es villamos felújításával szin-

tén jelentősen rövidülhet a menetidő, ráadásul sűrűbben járhatnak a szerelvények
is. A Pongrác úti és a Salgótarjáni úti villamos felüljáró megújítása is gyorsabbá és
biztonságosabbá teszi a tömegközlekedést.
- Hogyan tovább?
- Bár nagyon szép sikereket értünk el, nem
állhatunk meg, hiszen feladatunk számos
van még, egy-két példát említve: tervezés
alatt van a Kápolna és Sírkert utcák felújítása, 2015-ben négy utcát újítunk fel a
Sibrik telepen és a következő ciklusban az
újhegyi lakótelep belső úthálózatára is sor
kerül. A 3-as metróvonal felújítása szintén
érinti majd kerületünket. Az elmúlt négy
év sikere bizonyítja, hogy Kőbánya, a főváros és a kormány együttműködése garancia a fejlődésre.
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Mindig van mit tenni, de jó úton haladunk
Amikor Kovács Róbert harminc éve, frissdiplomásként Kőbányára érkezett, még nem sejtette,
hogy az itt élők bizalmának köszönhetően más dolga is lesz itt, mint gyerekeket tanítani. Négy éve
azzal a szándékkal vette át a kerület vezetését, hogy bebizonyítsa: képes összefogni az itt élőket,
közösen a legjobbat hozzák ki Kőbányából. Polgármesterként megtalálta azt a kényes egyensúlyt,
amely a szociális biztonságon, a közösség erősítésén, a hagyományok megőrzésén, valamint a
folytonos fejlődésen alapult.
- Sokszor hangoztatja az egyensúlyt és a közös
munkát, miért tartja ezeket fontosnak?
- Mindenhol számít a közösség, mert az megsokszorozza az erőinket. Nekünk, kőbányaiaknak mindig is fontos volt az összefogás, talán
azért is, mert olyan sokféle ember él itt, ebben
az ezerarcú városrészben. Ahogy most vis�szanézek az elmúlt négy évre, azt látom, hogy
sikerült még szorosabbá tennünk az együttműködést. Büszke vagyok, ahogy látom ezt a hihetetlen összefogást, azt, hogy mindenki együtt
mozdul a közös ügyekért. Mert mindenki tudja,
csakis közösen tudunk előrelépni. Ahogy mi
teszünk, lépünk, úgy követ minket mindenki.
Vállalkozó, magánember, hivatali dolgozó, szülő, nyugdíjas, fiatal, vagy gyerek. Azt reméljük,
hogy mindenki, aki érzi a figyelmet, a törődést,
akkor ő is adni akar.
- Miért fontos az egyensúly? Hogy lehet azt
megtalálni?
- Én már iskolaigazgatóként is megtanultam,
hogy úgy figyeljek a közösségre, hogy közben
minden gyerek egyenként is érezze: egyformán
fontos. A várost is úgy kell vezetni, hogy a problémák ugyan egyéniek, de valójában mégis közösek. Mindannyiunk érdeke, hogy felzárkóztassuk a leszakadókat, hogy esélyt adjunk a rosszabb helyzetben lévőknek. Nagyon
örülök, hogy lehetőségünk volt a Bursa Hungarica programhoz
csatlakozni, hogy létrehozhattuk a Kőbánya számít Rád-ösztöndíjat, felemeltük az ápolási díjat, támogatjuk a gyógyászati segédeszközöket. Városvezetőként, pedagógusként fontos, hogy a
tanévkezdés könnyebb legyen, támogatást adjunk az általános
iskolás gyermekek családjának. Amint tudtunk, adtunk hozzájárulást. Az összefogás és a kemény munka meghozta gyümölcsét:
nagyon nehéz anyagi helyzetben vettük át 2010-ben a várost, vagyonát eltékozolták és a csőd széléről hoztuk vissza. A felelős
gazdálkodásnak köszönhetően viszont Kőbánya anyagi helyzetét
stabilizáltuk, Kőbánya végre fejlődik! Úgy éreztük, hogy az itt
élők bizalmáért és türelméért hálával tartozunk, a közösen elért
sikereket pedig ugyanúgy szerettük volna megosztani.
- Ez az elmúlt négy évben mennyire sikerült?
- Ha visszanézek, mert a számvetés fontos, hogy lássuk, hová is
jutottunk ilyen, viszonylag rövid idő alatt, büszke vagyok. Csak
nézzenek körbe! Van új mentőállomásunk. De ezen kívül intézmények sora épült újjá, iskolák, óvodák, rendelők, járdák, utak,
felüljárók, van egy egészen különleges kosárlabda csarnokunk,
kosárlabda akadémiánk, a kerület biztonságosabb és Kőbánya
ma már a legnagyobb közfoglalkoztató. Újjászülettek a parkjaink, a zöld területek, a Szent László tér, mienk lett Budapest
legszebb főutcája, évente házak, kertek tucatjai kapnak Tiszta
udvar, rendes ház díjat. Nagyszerű élmény Kőbányáért dolgozni,

mert erős a közösség és rengeteg tenni akarás van az itt élőkben.
Nézzük csak meg a Kis-Pongrác telepet, ami eddig példanélküli:
hogy egy közösség összefogásával akadályozzuk meg egy ilyen
telep teljes leszakadását és közösen tegyünk azért, hogy újjászülessen. Emellett fontos persze az is, hogy különös figyelmet
fordítsunk a munkáltatókra, hiszen nagyon sok cég, vállalkozás
székhelye van itt, akik támogatásával munkahelyeket védhetjük
meg és újakat teremthetünk. De az itt élők támogatása és cselekvő részvétele nélkül biztosan nem fejlődött volna ennyit kerületünk az elmúlt négy évben.
- Kihozták már a legjobban Kőbányából?
- Mindig van mit tenni, de jó úton haladunk. Ezt pedig biztosan mondhatom: minden kerületi érzi. Hiszem: „semmivel sem
nyújthatunk nagyobb segítséget egy embertársunknak, mintha
felelősséggel ruházzuk fel, és biztosítjuk őt bizalmunkról”. Ez
az egyik olyan idézet, amit mindig szemünk előtt kell, hogy tartsunk. Ezt tesszük, amikor virágcserjéket, vagy komposzt zsákot
osztunk, kutyafuttatót építünk, amikor közösen újítjuk fel az
óvoda kertjét, vagy csak együtt ünnepelünk a Blues fesztiválunkon. Ha minden kőbányai tudja, számíthat ránk, hogy érte dolgozunk, kinyitjuk az ajtónkat, meghallgatjuk a véleményét, majd
ő is ezt teszi. Megérti mindenki: szükségünk van egymásra. Ha
munkát, biztonságot, megfelelő színvonalú egészségügyi ellátást
szeretnénk, egyenlő esélyeket a gyerekeinknek és békés, boldog,
gondtalanabb idős kort a szüleinknek, azért együtt tehetünk. Figyeljünk, vigyázzunk egymásra úgy, ahogy eddig tettük!
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Iskolakezdés könnyítésekkel
Megújult iskolák és óvodák várták a kőbányai gyerekeket szeptember 1-jén, szüleik pedig az önkormányzat jóvoltából egy kis anyagi segítséggel indulhatnak neki a tanévnek – erről is beszélt
Kovács Róbert polgármester a Janikovszky Éva Általános Iskolában tartott évnyitón.

K

őbánya polgármestere korábban, még
iskolaigazgatóként látta, hogy men�nyire hiányoznak a különböző támogatások a rendszerből. Most, a kerület stabil
gazdálkodása lehetővég teszi azt, hogy
minden gyermek iskolakezdését támogassák és a nehezebb körülmények között
tanuló gyerekeket, illetve családjukat év
közben is segítsék.

Kupaktanács: Révész Máriusz képviselő, Kovács Róbert polgármester és
Radványi Gábor alpolgármester örömmel újságolja a Janikovszky igazgatójának, Sós Zsuzsannának, hogy a
gyerekek testi épségének megóvását
szolgáló Ihász utcai egyirányúsítás is
elérhető közelségbe került.
„Egy szülőnek minden vágya, hogy
gyermeke ne szenvedjen hátrányt, ezt érzi
át az önkormányzat is. Miután az elmúlt
négy évben felelősen és jól gazdálkodtunk, még a nyár elején úgy döntöttük,
ennek hozadékát megoszthatjuk a kőbányaiakkal is. 5000 forintos utalványokat
osztunk, ezzel veszünk le egy kis terhet a
szülők válláról” - mondta Kovács Róbert
és – tekintettel a gyerekekre – rövid tanévnyitó beszédében még elmondta, hogy

Most mindenki elfér. Az ebédlő kétszer akkora, mint korábban.

a janikovszkysok is örülhetnek, hiszen a
korábban szűknek bizonyuló ebédlőjüket majdnem kétszeresére bővítették és a
sportos, egészséges életmódot támogatva
önkormányzati és kormánypénzből új műfüves pályát is kapott az iskola.
A Kőbányai Önkormányzat – az említett beruházásokkal együtt – idén is több
százmillió forintot fordított a bölcsődék,
óvodák és iskolák felújítására, nyílászáró
cserékre, a hőszigetelés javítására és az

Tanévnyitó után irány a pálya.
Nagy meccsek lesznek még itt…

elöregedett vizesblokkok újjáépítésére.
A korábbiak mellett újabb három iskolában építettek műfüves pályát és átadták a
Kada utcai sportcsarnokot (lapunk 2. oldalán számolunk be erről.).
Hogy az iskolakezdés kevésbé terhelje
meg a családokat, ezért a Kőbányai Önkormányzat több mint ezerötszáz iskolást
részesít rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben: számukra a tankönyv és az
étkezés is ingyenes. Az ő szüleik évente
kétszer 5800 forintos gyermeknevelési támogatást is kapnak. Főleg a szorgalmat és
a kitartást értékeli az a két pályázat, amelynek keretében a jól tanuló, vagy a korábbiaknál jobb eredményt elérő diákokat támogatja az önkormányzat: a „Kőbánya számít
rád” programban azokat a gyerekeket kapnak havi rendszeres ösztöndíjat, akik nehezebb körülmények között tanulnak, a Bursa
Hungarica program keretében pedig azokat
az egyetemre készülő, vagy már ott tanuló
bejutott hallgatókat segítik rendszeres támogatással, akiknek erre szükségük van.

Együtt mozdult a kerület, hogy segítsen
S

zülők és gyerekek sokasága néhány hete még nem tudta, honnan
lesznek meg a tanszerek, vagy az iskolatáska az idei tanévre. A Bárka saját
dolgozói körében és kerületszerte is
gyűjtést szervezett, az összegyűlt adományokkal pedig mintegy harminc,
rossz körülmények között élő családnak segítettek. A tanszerosztáson Ko-
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vács Róbert polgármester bemutatta az
önkormányzat támogatási lehetőségeit, de egyesével is leült a családokkal,
hogy átbeszéljék, hogyan tud a város a
segítségükre lenni. Dr. Mátrai Gábor
képviselőjelölt is segített a csomagok
kiosztásában, aki egy írószerek forgalmazásával foglalkozó támogatót nyert
meg az akcióhoz.

Együtt Kőbányáért,
együtt az országért

Kőbánya a blues otthona

K

őbányának ma
is van királya:
Deák Bill Gyula.
Amíg van blueszene,
addig itt ő a király.
És amíg lesz Kőbányán blues fesztivál,
addig neki itt a helye…” – ezekkel a
szavakkal konferálta
fel Kovács Róbert polgármester az Óhegy parkban rendezett
fesztivál főszereplőjét. A nemzeti ünnepet megelőző este, a
Kőbányai Blues Fesztiválra idén is több ezer lelkes rajongó
volt kíváncsi. A mintegy hét órás zenei maratont az Abaházi
Group nyitotta, majd megérkezett Török Ádámék mindent elsöprő gőzhajója, aztán pedig Charlie énekelt. A születésnapját
ünneplő Póka Egon nevével fémjelzett Kőbányai Zenei Stúdióból érkezett a Bábel Együttes, végül a főváros nagy részéről
látható ajándék tűzijáték előtt a Deák Bill Blues Band adott
bele apait, anyait.

„

Fesztivál az egészségesebb
Kőbányáért

K

őbányán is egyre többen ismerik fel az egészségtudatos
életmód előnyeit, így a főváros hajdan legbetegebb kerületéből reményeink szerint rövid időn belül a legegészségesebb és
legsportosabb városrész lesz. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Kovács Róbert a tizennyolcadik Vegetáriánus Fesztivált.
A polgármester biztos volt benne, hogy a rendezvény nagyon
népszerű lesz, hiszen egyre nagyobb az
egészséges táplálkozást támogatók tábora.
A Kőbányai Önkormányzat egészséges
életmód programját segítette a már hagyományt teremtett rendezvény, a Kőrösi
Kulturális Központban idén az egészséges
táplálékokat, kozmetikumokat készítők és
forgalmazók, valamint egészségügyi, táplálkozási és mentálhigiénés szakemberek
várták az érdeklődőket. A tervek szerint
a sok ezer látogatót fogadó fesztivál jövőre
megújult formában várja majd az egészséges életet és ételeket választó embereket.

Az államalapítás és az új kenyér ünnepe az
egyetlen olyan ünnep, amely nem vesztes csatákról, hanem nemzetünk létét meghatározó,
erőt adó történelmi sikerről szól. Az augusztus
20-i ünnepen Kovács Róbert polgármester ös�szefogásra, új világ, új Kőbánya építésére szólított mindenkit.

A

z elmúlt években bebizonyítottuk,
hogy ha Magyarország határait ki
akarjuk tágítani, akkor csak két irányba
mehetünk: Magyarországot a szívekben, és fölfelé, az ég felé kell építenünk.
E nélkül nem tartanánk ma itt. Ez
kellett ahhoz, hogy ma már újra felemelt fejjel járhassunk. Nem csak azért,
mert végre fejlődik, épül, szépül Kőbánya és az egész ország, hanem azért is, mert összefogtak az emberek. Már nem a távoli jövőt építjük a gyermekeinknek, hanem
a jelenben tapasztaljuk meg ennek az összefogásnak az értelmét
és eredményét” – mondta ünnepi beszédében Kőbánya polgármestere, emlékeztetve a
város életében korábban
nem tapasztalt, hatalmas
fejlesztések kézzel fogható
eredményére. A megindító
szavak után a történelmi
egyházak képviselői megáldották a kőbányaiakat,
majd megszentelték és a
jelenlévők közt szétosztották az ünnepi kenyeret.

„

Országosan is páratlan
a rendfenntartás

F

olya m at osa n
csökken a bűncselekmények száma, de soha ennyi
rendőr és közterület felügyelő nem
vigyázott Kőbánya
biztonságára. A főváros egyik legnagyobb térfigyelő kamerarendszere is visszatartja az elkövetőket
és Kőbányán egy olyan közbiztonsági koordinációs rendszer
működik, amely az egész országban páratlan. A rendfenntartás
egyik mozgató rugója, Tóth Béla, volt rendőrkapitány és a Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány munkatársai idén immár
hetedik alakalommal szervezték meg a Rendvédelmi Napot.
Az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye idén is
sok ezer látogatót vonzott, a rend és biztonság fenntartásért felelős szervezetek is „elit csapatokkal” képviseltették magukat.
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Emi nénit az Isten is tanárnak teremtette

Dr. Both Előd a csillagok „tolmácsa”

Pro Natura emlékplakettet kapott Nagyné Horváth Emília. A Kőbányai Bem József Általános Iskola tanára 35 éve tanítja a kőbányai gyerekeket a környezet és a természet szeretetére, tiszteletére és hirdeti: egészségünk állapotát nagyrészt életmódunk és környezetünk határozza meg.

Dr. Both Előd a mai napig a tudomány érthetőbbé tételén dolgozik és persze azon, hogy megszerettesse a csillagászatot, az űrkutatást a fiatalokkal. A ma már nemzetközileg elismert tudós is
tanáraitól tanulta meg a csillagászat szeretetét. A kőbányai tudós a műholdakkal foglalkozott
behatóbban és a mai is a magyar űrkutatás egyik vezetője. Dr. Both Előd kutatómunkája idővel
ismeretterjesztéssé alakult és számtalan fórumon tette érthetővé, így elérhetővé bárki számára
a csillagászatot.

T

anít, a gyerekek számára tankönyveket ír, 25 éve tanítja a pedagógusokat is, 14 éve szervezi a Balogh János
Országos Környezet-és Egészségvédelmi
Csapatversenyt. Nagyné Horváth Emília
munkáját a természetvédők egyik legnagyobb szakmai elismerésével, Pro Natura
emlékplakettel jutalmazták. A tanárnő
ugyanis szemléletváltást hozott a biológia
és kémia tanításában. Úgy tartja: a környezet védelme egy komplex dolog, amit a
hétköznapi életben könnyebb úgy végezni,
ha tudjuk az okokat és a következményeket. Emi néni szerint az is nagyon fontos,
hogy az egészség- és a környezetvédelmet ne válasszuk el egymástól: az ember
egészségi állapotában ugyanis mindössze
harmadrésznyi szerepet játszik a genetika
és az egészségügyi ellátás, a kétharmad
részt az életmódunknak és a környezeti
tényezőknek köszönhetjük.
„A természet varázsát mindenkinek látnia kell. Küldetésemnek érzem: felhívni a figyelmet ezekre a
csodákra és továbbadni védelmük
fontosságát. Emberi létünk fennmaradása a tét. „– vallja Nagyné
Horváth Emília, aki harminchat
éve él Kőbányán férjével és három fiával. Azt mondja, most már
ez az ő „természetes” környezete.
„Sokszor gyönyörködöm a kerület
szépségeiben, a természeti- és
az épített környezetben egyaránt.
Szerintem egy kisebb csoda,
hogy mennyit fejlődött Kőbánya
és ez a fejlődés az elmúlt években
felgyorsult. De hát ezt mindenki
látja”- teszi hozzá a kitüntetett.
„A Rábaközben születtem és gyerekeskedtem, édesapám pedig a mezőgazdaságban dolgozott, ez önmagában meghatározta a természet szeretetét. A közösségi
lét, a nyüzsgés, a folyamatos szervezkedés
pedig az óvodás koromtól jellemző volt
az életemre. Ráadásul szeptember elsején
születtem, ami önmagában is predesztinált
a pedagógus pályára” – ilyen egyértelmű
a magyarázat Emi néninek, ahogy a gyerekek hívják, hogy a katedránál kötött ki.
„Amikor a Bem iskolába kerültem tanítani, az egyik kolleganőmmel, Rozálkával
(Láposi Ferencné – a szerk.) természetvédő táborokat szerveztünk a gyerekeknek.

T

íz évig dolgoztam az Uránia Csillagvizsgálóban, ahol szinte csak gyerekeknek próbáltam bemutatni ezt a sokak
számára misztikus tudományt – no meg
a világegyetem egy-egy kis szeletét. Rengeteg iskoláscsoportot fogadtunk és bemutattunk nekik mindent, a távcsövek, a
technika ismertetésétől a naprendszeren
túli színes világig”- mondja a tudós. „A
Magyar Asztronautikai Társaság minden
évben szervez táborokat és ott mindig
újabb és újabb dolgokat kell kitalálni, hogy

„

Minden korosztályt vittünk magunkkal,
a végén már a 10 évesektől az iskolánkba visszajáró egyetemistákig, egyre csak
bővült a kör. A nagyok tőlünk tanultak, a
kicsik pedig a nagyoktól könnyebben lesték el a jó dolgokat. Sok gyerek gondolkodását sikerült a jó irányba terelni. Életem
legboldogabb percei, legnagyobb sikerei,
amikor találkozom régi tanítványokkal és
kiderül, hogy az egyik gyermekorvos lett,
a másik állatorvos, vagy éppen a biológia
doktoriját készül megvédeni, vagy egyszerűen természet-szerető emberré vált, mert
„megfertőztem” őket.”- meséli büszkén a
tanárnő.
A Pro Natura emlékplakett a természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékeny-

„A Pro Natura emlékplakett is egy
fantasztikus elismerés, de életem
legnagyobb kitüntetése volt, amikor ballagás után bejött egy tanítványom, megköszönte az átadott
tudást és azt mondta: Emit nénit
az Isten is tanárnak teremtette.”
séget folytató személyek és szervezetek
részére adományozható. Évente a tíz, erre
legméltóbb embernek adják. Idén – a képviselőtestület felterjesztésére - Nagyné
Horváth Emília is megkapta. Nem véletlenül: a Kőbánya tisztaságáért, virágosításáért indított önkormányzati akciók nélkülözhetetlen szereplője a biológia-kémia
szakos tanárnő, aki ma már a tanároknak
is tanítja, hogy tanítsák a gyerekeket környezetünk és egészségünk védelmére. A
Bem fáradhatatlan pedagógusai a Hungária körúthoz közeli otthonukban, a lakótelepen már több mint két évtizede szelektíven gyűjtik a hulladékot– akkor még
Európa nyugati felén is kevés lakótelep dicsekedhetett hasonlóval. A Bemben elsők
közt kezdtek iskolakertet művelni és egy
országos iskolakert-pályázaton már 22 éve
ezüstérmet szereztek.

Dr. Both Előd 1976-tól kutatóként
dolgozott az MTA Csillagászati
Kutató Intézetében. Az ismeretterjesztő munkát az Uránia Csillagvizsgálóban kezdte, annak később vezetője is lett. Több mint
20 éve a magyar űrkutatás vezető tudósa, tagja többek között a
Nemzetközi Asztronautikai Akadémiának. Negyvennél több csillagászati, űrkutatási, földtudományi könyvet írt és fordított.
a résztvevők érdeklődését fenntartsuk. Ez
az internet világában nem is olyan egyszerű. Egyébként az internet is egy olyan
dolog, amit az űrkutatás hozott az emberek életébe. Amikor a gyerekek ezt meg-

értő, vagy kevésbé érdeklődő embereknek
már azzal is meglepetést tudunk okozni,
ha elmondjuk, hogy az időjárás-jelentés,

Dr. Both Előd részt vesz a Masat-1
magyar műhold programjainak
tesztelésén.
hallják, elcsodálkoznak, mint ahogy akkor
is, ha kiderül, hogy a banki átutalások is a
csillagászathoz kapcsolódó találmánynak
köszönhetők. De a tudományhoz kevéssé

vagy a kontinensek közti telefonálás is az
űrkutatásnak köszönhető”- teszi még hozzá a kőbányai díjazott.

A harminc esztendeje Kőbányán élő Dr. Both Előd tudományos munkásságáért kapta a Kőbányai Önkormányzattól, illetve Kovács Róbert polgármestertől a Szent László-díjat. Nagyon örül a város fejlődésének, azt
mondja, most sokkal élhetőbb a kerület, mint amikor ideköltözött. Kőbányáért a csillagokat is lehozná az égből – szó szerint is –, hiszen ha igény
van rá, kevéske szabadidejében szívesen tart előadásokat a kerületi iskolákban a csillagokról, az űrkutatásról.
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Óriási fölénnyel nyert a kőbányai úszócsoda
Kőbányai sportoló szerezte a magyar csapat első aranyérmét a nankingi ifjúsági olimpián. A KSC
úszója, Szilágyi Liliána a 200 méteres pillangóúszásban óriási fölénnyel verte ellenfeleit.

E

llenfeleit több testhosszal megelőzve, káprázatos idővel nyert aranyérmet Szilágyi Liliána, a Kőbánya SC
egyik úszóreménysége. Ezzel a győzelemmel nemcsak ifjúsági olimpiai bajnok lett, de ő szerezte az első magyar
aranyérmet a nankingi ifjúsági olimpián. A rendkívül erős kezdést egy, a
döntő végéig kitartott „gyilkos” tempó
Szilágyi Liliána sportpályafutását
és sikereit génjeiben hordozza:
édesapja Szilágyi Zoltán olimpikon úszó, nagyapja pedig Gyarmati Dezső, háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázó volt. (Liliána
első olimpiai győzelmének különlegességét az időpont adja:
éppen azon a napon verte meg a
világ fiatal úszóit, amikor nagyapja
meghalt. Neki ajánlotta világraszóló győzelmét.)

Egy arany, egy ezüst és egy bronzéremmel zárta a berlini Európa-bajnokságot a Kőbánya SC
csillaga. A bronzérmet Cseh László fiatal csapattársaival, Pulai Bencével és Kozma Dominikkel
közösen szerezte meg.
inden várakozást felülmúltak a fiatal tehetségek az idei vizes Európabajnokságon, összesen 17 érmet szerzett
a magyar gárda. Kőbánya világklasszisa,
Cseh László volt a kontinensviadal egyik
legsikeresebb versenyzője. A KSC úszója
a dobogó mindhárom fokára felállhatott:
200 méteres vegyes úszásban, sorozatban ötödször lett a kontinens legjobbja, a
100 méteres pillangóúszásban pedig egy
felejthetetlen hajrával szerzett ezüstöt. A
bronzérmet pedig a 4x100 méteres vegyes
váltó tagjaként nyerte el, a magyar csapat
két másik KSC-s tagjával, Pulai Bencével
és Kozma Dominikkal. Dominik érem-

A II. Ifjúsági Olimpián a
KSC-t Szilágyi Liliána,
Szabó Norbert és Horváth Dávid képviselte
Turi György vezetőedző kíséretében. A
kőbányai úszók ifjúsági olimpiai eredményei:
Szilágyi Liliána: 200
méter pillangón, 100
méter pillangón 1. helyezés, 50 méter pillangón 5. helyezés.
Szabó Norbert: 200
méter vegyesen 3. helyezés.
Horváth Dávid: 50 méter mellen és 200 méter mellen 5 helyezés, 100 méter
mellen 7. helyezés.
A magyar úszócsapat 99 pontjából 36-ot a KSC versenyzői szereztek. Az
olimpiai pontokat tekintve 54-ből 20-at hoztak kőbányai fiatalok.
követte, végül új ifjúsági világcsúcsot
állított fel a 17 esztendős kőbányai versenyző. Turi György mesteredző tanítványa azonban itt nem állt meg, győzelemre készülve állt föl a 100 méteres
pillangóúszás döntőjére is. A rajtnál
ugyan kicsit beragadt, de rögtön az első

Bombameglepetést hoztak a KSC versenyzői
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„Ez volt életem legszorosabb győzelme
Európa-bajnokságokon.
Sajnos, a mell nem volt úgy összerakva most, ahogy szerettem volna
- ha az működik, akkor nem lett volna ennyire szoros a vége. Viszont
néha kell ennyi izgalom nektek is,
nem?”- mondta csapattársainak
Cseh Laci, miután mindössze 7
század másodperccel nyert aranyérmet.
gyűjteményét még egy bronz is gazdagíthatta volna: a 200 méteres gyorsúszásban
mindössze 13 század másodperccel
maradt le a dobogó-

ról, akárcsak Bernek Péter , aki200 méteres hátúszásban végzett végül a 4. helyen.

A Kőbányai Önkormányzat ebben az évben is több tízmillió forinttal támogatja a KSC versenysportolóit, valamint
az ingyenes úszásoktatást, amelyben sok száz óvodás
vesz részt. Az uszodai belépők jelentős támogatásával
pedig a családok egészséges, sportos életvitelét segíti a
városvezetés.

hosszon olyan tempót diktált, hogy már
a fordulónál csak a hullámvize csapkodta a többieket. A félelmetes tempó – a
megérdemelt második aranyérem mellé
– újabb ifjúsági világrekordot hozott, az
56,67 másodperces idő egyben új felnőtt
magyar csúcs is.

Kőbánya - a
különleges
sportok városa

V

ilágítás, éleslátás és kiváló reflexekalapfeltételek, hogy valaki eséllyel,
na és biztonsággal induljon a földkerekség egyik legkülönlegesebb versenyén.
A kőbányai vakondfutam, vagyis föld
alatti kerékpárverseny méltán nevezhetne a különlegességek megmérettetésére
a világon szinte példátlan versennyel.
A kerület alatt húzódó pincerendszerben idén ötödik alkalommal rendezték
meg az összecsapást, amelynek több
száz mountainbike versenyző és nagyon
sok szurkoló volt részese. A Mofém
Underworld Kupa, közismertebb nevén
a vakondfutam útvonalát idén is a főleg
a Maglódi út alatt húzódó járatrendszerben jelölték ki, ahol „természetes” akadályok, így egy 80 centi széles vasajtó és
extrém „visszafordítók” is nehezítették

BEFEJEZŐDTEK A MUNKÁLATOK
A KŐÉR UTCAI USZODÁN
A Nemzeti Sportközpontok hosszú
távú tervei között szerepel a megújuló
energiaforrások minél nagyobb arányú
hasznosítása az általa fenntartott intézményekben. Ezért a Kőér utcai Uszoda
fenntartási költségeinek csökkentésére
pályázatot nyújtottak be egy napelemes
rendszer kiépítésére. A beküldött pályázat a Széchenyi 2020 program keretében
14,55 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A projekt megvalósítási helyszíne a Kőér
utcai Uszoda (1103 Budapest, Kőér utca
2/B). A több mint 2800 négyzetméteres
épületegyüttes jelentős áramfogyasztásának finanszírozása egyre nagyobb terhet jelentett az üzemeltetőnek.

A közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező (Fehér Energia Kft.) 2014. május
5-én megkezdte a napelemes rendszer
telepítését. A sikeres műszaki átadás-átvétel 2014. július 11-én történt meg.
A kivitelező 22,1 kW összteljesítményű
áramtermelő napelempanelek elhelyezését valósította meg.
A rendszer úgynevezett háztartási méretű kiserőmű, amely a villamos közüzemi
hálózatra csatlakozik. Lényege, hogy a
Nap sugárzását fényelektromos jelenség
segítségével villamos energiává alakítja
át, amit saját fogyasztásra termel meg.
Az elnyert európai uniós támogatás nemcsak az épület energiafogyasztásának
csökkenését segíti elő, hanem annak környezetbarát működését is. A beruházás
ezért környezetvédelmi szempontból is
jelentős, mivel az energia megtermelése
során a környezetterhelés nagy mértékben csökken.
A projektről bővebb információt
és további fotókat a www.mnsk.hu
oldalon találhatnak.
További információ kérhető:
Kaposi Dávid, az NSK sajtóreferense
Elérhetőség
(20/4178199, nsksajto@gmail.com)

a pályát. A földalatti bringázásban kevéssé jártasak félórás, a tapasztaltabbak
egyórás és 70 perces futamokon indultak
a győzelemért.
A juniorok versenyét Meggyesi Bercel
nyerte, a nők közül Módos Gabi volt a
leggyorsabb,. A férfiaknál a fiatalabb
korosztályt képviselő „master1” futamból Búr Zsolt került ki győztesen, míg a
„nagyoknál” Fenyvesi Péter, Meggyesi
Gergő és Szalontay Bence befutója volt
a legsikeresebb.
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Születésnapi sportverseny

Szeretem Kőbányát

A kőbányai szépkorúak sportos, egészséges életmódját támogatva hamarosan Szenior Olimpiát
rendez a Kőbányai Önkormányzat. E verseny előfutárának is tekinthető az az atlétikai verseny,
amelyet a kerületi Fortuna SE 25. születésnapja alkalmából szerveztek.

A kőbányaiak híresek a szerénységükről. Ha nem így lenne, ország-világ tudná, hogy vélhetően
nálunk a legtöbb az egy négyzetkilométerre eső nagyon sikeres emberek száma. Nemrég Reisz
János motorversenyzőnél jártunk.

M

R

ajdnem 100 induló vett részt a
Fortuna Senior Atlétika versenyen, amelyre még Szlovákiából és
Németországból is érkeztek idős versenyzők. A legidősebb sportoló 87
éves volt és öt számban (!) indult.
„Sportolj járóképes kortól járóképes
korig!” – ez a Kőbányai Sportszövetség
szlogenje. A szervezet elnöke és egyben
a versenypálya motorja, Potos Ilona elmondta, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap és a Kőbányai Önkormányzat
támogatásával megrendezett versenyt
szűrővizsgálatok előzték meg és hála
a nevezők jó kondíciójának senkinek
sem okozott gondot a feszített tempó.
A versenyen indult többek között a magyar veteránsportot létrehozó, 85 éves

Igrényi Ferenc és a Törekvés pályával
szemben lakó Cinger Attila, a világon
az egyetlen, aki sérült, „összecsavarozott” derékkal atletizál – rúdugró és
távolugró is.
Lóki Tamásné Marika 78 éves, negyed
százada szeniorversenyző. Mindennap fut, gimnasztikázik, világversenyeken többször volt dobogós.
„Sportolj járóképes kortól
járóképes korig!” – ez a Potos Ilona
vezette Kőbányai Sportszövetség
szlogenje.

A magyar, pontosabban
kőbányai szenior
sportolók a világversenyekről is sok
érmet hoznak haza.

„A sport életben tart” –
mondta Kovács István,
aki 1927-ben született.
60 évesen 4,6 métert
ugrott távolban,
80 évesen Eb-t nyert.
Most futott, távolugrott,
gerelyt hajított és diszkoszt dobott.

Senior Olimpia Kőbányán
A

Kőbányai Önkormányzat Senior
Olimpiát rendez a Kőbányán élő
szépkorúak részére.
A versenyen részt vehetnek azok a
kerületi lakcímmel rendelkező nyugdíjasok, akik a szeptember 19-én
(pénteken) 13 óra 30 percig leadják nevezésüket a polgármesteri hivatal portáján kihelyezett dobozban, vagy a szeniorolimpia@gmail.com e-mail címen.
A versenyt szeptember 26. (péntek)
10 órától rendezik a Sportliget, valamint az Újhegyi Uszoda és Strandfür-

dő területén (rossz idő esetén az Újhegyi Közösségi Házban).
Nevezési lapok a www.kobanya.hu
honlapról tölthetnek le, vagy kérhetnek

a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és Ügyfélszolgálatán.
Egyéni versenyszámok: úszás, futás, parktájékozódás, kerékpár, nordic
walking, futgolf, pétanque, sodrófa
dobás, asztalitenisz, sakk. Csapatversenyek: úszás, nordic walking, kerékpár, triatlon. A rendezvény ideje alatt
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokra várják az érdeklődőket.
Bővebb információ
a www.kobanya.hu honlapon
található.

eisz János hajdan a világ egyik
legnehezebb versenyén, az angliai hatnaposon csak azért csúszott le a
győzelemről és lett harmadik, mert az
utolsó két napon törött benzintankkal
ment. A Monthléry-ben rendezett, hírhedt 24 órás versenyen viszont senki
sem tudta őt legyőzni 250-es Pannóniájának nyergében.
Ha azt mondanám, 1947, sokan a
fejükhöz kapnának, vagy beírnák egy
internetes keresőbe, hogy tudjanak erről a korról valamit. A kőbányai Reisz
János akkor már versenyzett, pontosabban ekkor kezdte hivatalos motorversenyzői pályafutását egy 100-as
Csepel nyergében. Az évek során több
klub, több kategória és több márka követte egymást, de az eredmények sosem maradtak el – 21 magyar bajnokságot nyert! A cseh Jawakat éppúgy
sikerre vitte, mint a Pannoniákat, vagy
az angol AJS-t, KTT-t és a keletnémet
MZ-t.
„Kőbányán is versenyeztem, nem is
egy helyen. 1965-től ’72-ig rendeztek
versenyeket a Népligetben is, ott há-

Reisz Jánost 85. születésnapja alkalmából Kovács Róbert köszöntötte.
A versenypályák hajdani királya több
személyes élményét is elmesélte
Kőbánya polgármesterének
rom kategóriában indultam. És
gyakran nyertem, hiába volt erős
a konkurencia, azon a pályán odapörköltem nekik.
Meg ott volt
az Éles sarki
pálya, amelyiken én rendeztem először

versenyt – onnan is sok szép emlékem
maradt.
„Szép emlékek persze sok helyről
maradtak, hiszen a hajdani keleti blokk
egyik élmenőjeként a világbajnoki futamokon is gyűjtötte a pontokat. De
Reisz János szép emlékeket őriz a civil életéből, Kőbányáról is. Elmesélte,
hogy ő már akkor majd mindennap járt
a Harmat utcába, amikor annak végén
még bolgárkertészek voltak és látta,
hogy épül, szépül az Óhegy park is.
„Nagyon sok minden változott az évtizedek alatt, de most rá sem lehet ismerni Kőbányára. Az elmúlt években
olyan fejlődésnek indult, hogy arra még
a magamfajta nyugdíjas
is rácsodálkozik. A városközpont, az új
utak, a kulturált
körforgalmak, a
rengeteg virág
– nagyon jó itt
lakni.”
lejegyezte:
Baleczky I. Katalin

Nyárbúcsúztató szépkorúaknak

KESZE – túra programok

„Folyamatosan azon vagyunk, hogy könnyebbé tegyük a Kőbányán élők életét. Különösen az idős emberekre figyelünk, jövőre
nagy lépésre készülünk. Azoknak, akik betegségük, illetve koruk
miatt nehezen mozognak, segítünk abban, hogy eljuthassanak az
orvosi vizsgálatokra, vagy éppen bevásárolni.” – egyebek mellett
ezzel köszöntötte Kovács Róbert polgármester azokat a nyugdíjasokat, akik a Román utcai Őszirózsa Idősek Klubjában szervezett Bárka központi
nyárbúcsúztatóján
vettek részt. Az Idősek Nappali Klubjai
számára szervezett
szórakoztató programon zenés, táncos nyárbúcsúztatóra a klubtagok is
készültek: saját produkciókkal és házi
készítésű
finomságokkal várták a
vendégeket.

Szeptember 11., csütörtök: Pesti síkság/ Maglód (a település megismerése)
Szeptember 18., csütörtök: Pesti síkság/
Gyömrő (a település megismerése)
Szeptember 20., szombat: Pilis hegység/ Dobogókő és környéke – MTSZ Természetjárók Napja
Szeptember 19-től 21-ig: Budapest/ Budapesti múzeumok és az egyébként nem látogatható
időszakos alkalmi kiállítások megtekintése Kulturális Örökség Napja : külön kiírás szerinti
program
Szeptember 25., csütörtök: Pesti síkság/ Ecser
(a település megismerése)

Szeptember:

Október:

Október 2., csütörtök: Galga-mente/ Aszód (a
település megismerése)
További információt kérhetnek és a
programokra jelentkezhetnek a KESZE
facebook oldalán vagy a +36-20/443-7048-as
telefonszámon.
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Kulturális Programok
szépkorúaknak

2014. Október 5-én, vasárnap 10.30 órakor

„ŐSZ SZELE ZÜMMÖG”
Gryllus Vilmos koncertje gyermekeknek

Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ
PROGRAMajánlója

Kulturális programok
Szeptember:

C

Szeptember 18., október 2., október 16. csütörtök
18 órától a Köszi Kő-Caféban
KÓBORZENGŐ KLUB - a részvétel díjtalan!

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jegyár elővételben: 1000 Ft, a program napján: 1900 Ft
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.,www.korosi.org

Felhívás

közös zenélésre

kerületi intézmények együttesei, kórusai,
szólistái és alkalmi formációi részére.

A zene világnapjának életre hívója, Yehudi Menuhin, a
nagyszerű hegedűművész és pedagógus 1975-ben, az első
világnap tiszteletére írott köszöntőjében azt mondta: “Arra
szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy
rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Örülnék,
ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg
régi és főként mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok,
dzsessz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói.”
2014. október 1-jén az eredeti felhíváshoz csatlakozva, szeretnénk megtölteni Kőbánya tereit muzsikával. (Szent László
tér, Örs Vezér tere, Liget tér vége, Family Center, CBA parkoló, Bajcsy Kórház, Újhegyi Közösségi Ház előtt…) Terveink
szerint mindenütt egy időpontban, 17 órától szólalna meg a
zene.
Tisztelt intézményvetők, kedves zenészek, kollégák! Ehhez
kérnek segítséget a szervezők, a Kőrösi Kulturális Központ
munkatársai.
Jelentkezni a vermes.laura@korosi.org email címen lehet a kulturális központ honlapjáról – www.korosi.org –
letölthető regisztrációs lap beküldésével.
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Szeptember 20. szombaton 10 órától
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI KŐBÁNYÁN
– „Ingyenes épületlátogató hétvége”
Kit ne érdekelne, mi van a zárt kapuk mögött? Milyen értékeket rejt egy lakóház, kastély vagy éppen valamelyik ismert
közintézményünk épülete? Milyen fák, bokrok, virágok
nőnek a zárt parkokban? Mit üzen nekünk épített, természeti
vagy régészeti örökségünk? Kőbánya ebben az évben is
csatlakozik a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA eseményeihez: tervezett programok: régi sörgyári pincék látogathatóságának lehetővé tétele - autóbuszos városnézés Kőbányán
- Conti Kápolna megtekintése idegenvezetéssel
- Szent László Templom toronyjárás és művészettörténeti
előadás félóránként.
A KŐBÁNYAI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ezen
a napon rendkívüli nyitvatartással várja látogatóit 10.0016.00 óra között.) A régiről valami újat szeretnénk mutatni
Önnek! A végleges program és részletes információk: www.
oroksegnapok.hu, www.korosi.org
Szeptember 21-én vasárnap 10.30 órakor a Kösziben
VUK - zenés mesejáték egy részben a Pódium Színház
előadásában.
Jegyár elővételben 1000 Ft, az előadás napján 2000 Ft.
Szeptember 25-én 18 órakor a Kő Café galériában
Saly Németh Mária Ikonfestő kiállítás
megnyitója.
A tárlat megtekinthető október 14-ig a kávéház
nyitvatartási idejében.

Jelen-lét
címmel családi napot szerveznek a kőbányai egyházközségek (katolikus, református, evangélikus) szeptember 27-én szombaton az Óhegy parkban 10 és 18
óra között.
Ízelítő a programokból: beszélgetés és találkozás
a kőbányai lelkipásztorokkal (papsajt), „Meghallgatlak” sátor, egyházközségek bemutatkozása, Görömbő
és Tébláb koncert, Berecz András énekmondó műsora, focibajnokság, egészségügyi tanácsok és még sok
meglepetés. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
A programok ingyenesek!

ELŐADÁSOK
KŐBÁNYAI NYUGDÍJASOK AKADÉMIÁJA
szerdánként 15 órakor a Kőrösiben
• Szeptember 24. Jászberényi József:
Válságparadoxonok, avagy merre tart a világ?
• Október 8. Sulyok Tamás:
Tanulni az interneten - tanulni az internetet.
Az előadásokon a részvétel díjtalan.
EGÉSZSÉGÜNK TITKAI – ÉLETMÓD
ÉS GONDOLKODÁS - hétfőnként, 18 órakor a Kőrösiben
• Szeptember 29. Miért kell óvatosnak lenni
az általánosított táplálkozási tanácsokkal?
Az egyénre szabott étrend. Hogyan étkezzünk,
ha már nem vagyunk egészségesek?
Előadó: Tóth Gábor okl. élelmiszer-ipari
fejlesztőmérnök, szakíró.

RENDEZVÉNYEK
Október 1-én szerdán 15 órakor
IDŐSEK VILÁGNAPJA.
Köszöntőt mond: Kovács Róbert polgármester
Az Apostol együttes koncertje a Kőrösi
színháztermében (csak előzetes jegyigénylés alapján –
jegyeket a Kőbányai Idősügyi Tanácstól lehet kérni).
Október 11-én szombaton 17 órakor a Kösziben
KOCCINTÓS FESZTIVÁL
- 10 ÉVES JUBILEUMI MŰSOR - Belépés díjtalan!
Október 18-án szombaton 10 órakor a Kösziben
SZERETLEK KŐBÁNYA – GENERÁCIÓK EGYÜTT

helytörténeti vetélkedő, a Kőbányai Idősügyi Tanács és a
Kőrösi Kulturális Központ szervezésében.
A vetélkedő célja: a kerület múltjának, jelenének
élményszerű feldolgozása a Kőbányán élő és a városrészhez
kötődő időskorúak és unokáik közös munkájával.

A helytörténeti vetélkedő fővédnöke:
Kovács Róbert Kőbánya polgármestere
A résztvevők köre: kőbányai klubok, körök,
civilszervezetek, lakóközösségek (6 fős) csapatai.
Jelentkezési lapot a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ információs szolgálatánál, és
a polgármesteri hivatal humán Irodájában lehet kérni.
A jelentkezési lappal együtt „Kőbánya a mi időnkben”
címmel érdekes dokumentumokat, tárgyakat
(max. 3 db-ot) kell beadni, rövid ismertetővel.
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 20.

ZENÉS PROGRAMOK
Szeptember 21-én 16-20 órakor a Kőrösiben
VASÁRNAPI TÁNCPARTI.
Október 4-én szombaton 17 órakor a Kőrösiben
PATAKY NŐIKAR ŐSZI HANGVERSENYE.
- Belépés díjtalan!
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BÉRLAKÁS PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről
szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) alapján a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) pályázatot hirdet
1. a Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 40. II. emelet
4. szám alatti, 39186/1/A/25 helyrajzi számú, 47 m²
alapterületű, 1+1/2 szobás, összkomfortos lakás
2. a Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 40. II. emelet
14. szám alatti, 39186/1/A/35 helyrajzi számú, 47 m²
alapterületű, 1+1/2 szobás, összkomfortos lakás
3. a Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 40. III. emelet
18. szám alatti, 39186/1/A/68 helyrajzi számú, 41 m²
alapterületű, 1 szobás, összkomfortos lakás
bérbeadására az alábbi feltételekkel.
A pályáztatás a lakás bérleti díjára vonatkozó licitálással
történik.
A lakás havi bérleti díjának alsó határa: 1000 Ft/m²/
hó összeg, amelyről a licitálás indul. A közüzemi díjakat,
a szemétszállítási díjat, a kéményseprés díját, valamint a
különszolgáltatások díját a bérlő a bérleti díjon felül köteles
megfizetni.
A pályázati biztosíték: A pályázati biztosíték összege a
lakás kéthavi minimális bérleti díjának megfelelő összeg. A
pályázati biztosítékot a versenytárgyalást megelőzően a lakás
címének feltüntetésével az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11784009-15510000 számú számlaszámára kell
átutalni, vagy az Önkormányzat pénztárába befizetni.
A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötését megelőzően a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő)
részére a bérleti szerződéssel összefüggő követelések
biztosítása érdekében kéthavi bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadékot megfizetni.
A pályázati biztosíték összege a bérlő által fizetendő
óvadékba beszámításra kerül.
A bérleti jogviszony időtartama: A nyertes pályázóval
a bérleti szerződés határozott időtartamra jön létre. A
határozott időre szóló bérbeadás időtartama legfeljebb 2
év. Ha a határozott idő lejártakor felmondási ok a bérlővel
szemben nem áll fenn, a bérlő kérelmére a polgármester új
lakásbérleti jogviszony létesítéséről dönthet.
A lakások megtekinthetőek: 2014. szeptember 23. 10.00,
2014. szeptember 25. 15.00
A licitálás időpontja:
2014. október 2. 8.30
(Kőrösi Csoma S. u. 40. II. emelet 4.)
2014. október 2. 10.30
(Kőrösi Csoma S. u. 40. II. emelet 14.)
2014. október 2. 14.00
(Kőrösi Csoma S. u. 40. III. emelet 18.)
A licitálás helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest, Szent László tér 29.
földszint 33. iroda (a teremváltoztatás jogát fenntartjuk).

A pályázati ajánlat benyújtási határideje:
A pályázati ajánlatot 2014. szeptember 29-én 12.00 óráig a
mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Humán Irodájához (fszt. 33.). Érvénytelen
az a pályázat, amelyet nem a formanyomtatványon
nyújtottak be.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a pályázó nevét, lakcímét, elérhetőségét
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati
feltételeket elfogadja
- a pályázó személyazonosságának igazolására szolgáló
adatokat (születésének helye és ideje, anyja neve),
képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a
személyazonosító adatainak és a lakcímének a kezeléséhez,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a
Rendelet 8. § (1) és (3) bekezdésben szabályozott kizáró
ok nem áll fenn,
- a pályázó jövedelemigazolását, az igazolt jövedelemnek el
kell érni a megpályázott lakás induló licitjének 150%-át.
A licitáláson csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati
ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta és
igazolja, hogy a pályázati biztosíték összegét letétbe helyezte.
A pályázatot az nyeri meg, aki a licitálás során a legmagasabb
összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
A nem nyertes pályázó részére a letétbe helyezett pályázati
biztosítékot a licitálást követő három munkanapon belül
a pályázó által megadott számlaszámra a Polgármesteri
Hivatal visszautalja.
Egyéb feltételek:
Ha a nyertes pályázó neki felróható okból eláll a bérleti
szerződés megkötésétől, a pályázati biztosíték nem jár
vissza. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződés megkötése
előtt bejelenti, hogy a lakást nem kívánja birtokba venni,
illetve ha határidőn belül a szerződést nem köti meg, akkor
az Önkormányzat a következő legmagasabb összegű bérleti
díj fizetésére ajánlatot tevő pályázóval köti meg a szerződést.
A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a
bérlő átadja az egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló,
közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát a lakás – felmondás
esetén történő vagy a bérleti jogviszony lejártát követő –
önkéntes kiürítésével kapcsolatban.
A pályázat eredménytelen, ha
a) a pályázók nem tettek érvényes ajánlatot a bérleti díjra,
b) ha az Önkormányzat a pályázat bármely szakaszában –
akár indokolás nélkül is – eredménytelennek nyilvánítja
azt.
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri
Hivatalban személyesen (Budapest X., Szent László tér
29. földszint 26. iroda) vagy telefonon a (06-1) 4338-355
számon kérhető.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Sütöde u. 4.
(Cégjegyzék szám: 01-09-921653)

2013. évi tevékenységéről
A tétel megnevezése

Előző év Tárgyév
(eFt)
(eFt)

A. Befektetett eszközök

106 001 102 198

B. Forgóeszközök

115 138

76 007

9 928

1 011

C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen

231 067 179 216

D. Saját tőke

57 256

57 455

E. Céltartalékok

46 769

36 843

F. Kötelezettségek

20 774

14 891

G. Passzív időbeli elhatárolások

106 268

70 027

Források (passzívák) összesen

231 067 179 216

Közhasznú tevékenység összes bevétele

278 853 293 242

Közhasznú tevékenység összes ráfordítás

278 272 293 043

Közhasznú tevékenység eredménye

581

199

A Társaság által nyújtott szociális szolgáltatások:
Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona.
Szociális étkeztetés, nappali ellátás (Idősek Klubja)
Tel./Fax: 264-3621, Tel: 434-2150

ÚSZás

A Stílus Kőbányai Úszóiskola és Sportegyesület immár
14 éve várja szeretettel az alábbi
szolgáltatásaival a kőbányai családokat:
• vízhez szoktatás
(2–3 éves kor között)
• úszásoktatás
(3 éves kortól 100 éves korig)
• rendszeres edzés biztosítása
amatőr szinten is
• stílusjavítás
• más vizes sportágakra
előkészítés

•
•
•
•
•
•

(vízilabda, szinkronúszás,
öttusa stb.)
versenyeztetés
óvodai és iskolai csoportok
oktatása
versenyrendezés
nyári úszótábor
felnőttoktatás
különböző családi programok

Oktatóink gyermekcentrikus szemlélettel és többéves
szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
Nálunk az egész család sportolási igénye kielégíthető
egy helyen, egy időben!
Részletek honlapunkon: www.stilusse.hu.
Szeretettel várunk mindenkit az Újhegyi Uszodában.
Major Judit elnök
(tel: + 36-30/999-5120, e-mail: majorjudit@hotmail.hu)

Hogyan kezdjük el az edzéseket?

Elhatároztad Magad. Döntöttél. Elkezded az edzéseket, a diétát, heti kétszer
edzeni fogsz és jövő nyárra beleférsz a régi ruháidba!
Szeretnél derékfájás nélkül egy sportos, egészséges testben élni? Ha a válaszod igen, várunk szeretettel a Príma Wellness Sportközpontban!
Szakembereink és recepciósaink segítenek kiválasztani a megfelelő edzésmódszereket, óratípusokat, oktatókat.
A mozgást elkezdheted személyi edzővel, aki bemutatja a gépek helyes használatát és személyre szabott edzéstervet ad. Segít abban is, hogy egyénileg a lehető
leghatékonyabban formálhasd a tested.
Aerobic termeinkben kiválaszthatod a Neked tetsző csoportos edzésformát, ahol
a kezdőtől a haladó szintig mindenki megtalálja a kedvére valót. Alakformáló és
zsírégető óráink mellett a keményebb, funkcionális edzések kedvelői és a bringán
tekerés szerelmesei is találnak kedvükre való alternatívát. Táncos, jó hangulatú
órák, hatékony testformálás, nyújtás és ízületi fájdalommal is végezhető, tartásjavító óratípusok is rendelkezésedre állnak.
Dietetikus segítségével összeállíthatod a számodra ideális diétát.

Az edzések után pedig vár Rád egy kellemes kikapcsolódás a wellness részlegben, ahol a sószoba, jakuzzi, finn szauna, gőz- és infrakabin, medence kényelmi
szolgáltatásai közül válogathatsz.

Ha még nem jártál nálunk, újonc jegyünkkel kipróbálhatod fitness termünket, ellátogathatsz egy csoportos órára és relaxálhatsz wellness
részlegünkben!
Recepciónkon kérd az újonc jegyet
990 Ft-ért!

Kortól és edzettségi szinttől
függetlenül várunk szeretettel
Sportközpontunkban!
Örömmel segítünk, hogy elérd céljaid!
A Príma Wellness csapata

Rejtvény
Ingyenes energiahatékonysági pályázattal
méretteti meg magát a FŐTÁV
A fővárosi távhőszolgáltató ingyenes
komplex energiahatékonysági auditra írt ki
pályázatot budapesti, kivételesen nem
távfűtéses lakóépületek és üzleti fogyasztók
részére. Az öt nyertes épületre végzett
felmérés során feltárásra kerülnek a
gépészeti, villamossági, építészeti
hiányosságok, melyet követően az auditot
végző tanácsadó a nyertes pályázókkal
egyeztetett intézkedési tervet dolgoz ki.
Az elkészülő tanulmányban a felmérést
végző tanácsadó javaslatot tesz beruházás
nélküli, könnyen és olcsón megvalósítható,
energia megtakarítást célzó beavatkozási
lehetőségek kihasználására, és bemutatja
azokat az energiahatékonyságot növelő
korszerűsítési lehetőségeket is,

amelyekkel némi ráfordítás ellenében további
jelentős megtakarítást érhet el a nyertes
pályázó. A tanácsadó valamennyi javaslathoz
elkészíti a szükséges beruházások részletes
költségeit és a megtérülési időre vonatkozó
számításokat bemutató elemzést, így a
nyertes könnyen választhatja ki a számára
elérhető korszerűsítést.
Az átvizsgálás során elemzésre kerülnek
még a megújuló energiával történő ellátás
lehetséges új módszerei, továbbá a felmérést
végző tanácsadó innovatív javaslatokat
fogalmaz meg a CO2 kibocsátás
csökkentésére is.
A felmérés elvégzését a beszerzési kiíráson
Magyarország egyik legnevesebb
energiahatékonysági auditálással foglalkozó
vállalata, a GetEnergy nyerte el.

A FŐTÁV célja, hogy a felmérésen keresztül
bizonyítsa: a távfűtés versenyképes és
fenntartható választás lehet más fűtési
módokkal szemben. A társaság bízik benne,
hogy az elkészülő auditokból egyértelművé
válik a távhőszolgáltatás létjogosultsága a
piacon, melynek köszönhetően egyre
többen választják majd a távfűtést, legyen
szó újonnan épülő, vagy már meglévő
ingatlanokról.

A teljes pályázati anyag, a részletes
részvételi feltételek és jelentkezési lap
letölthető a FŐTÁV Zrt. weboldaláról:
www.fotav.hu/hireink/aktualis-felhivasaink/
keha/.
A pályázatok beadási határideje: 2014.
szeptember 30. 14:00 óra.

FŐTÁV. Számoljon velünk!
FŐTÁ

apróhirdetés
Szolgáltatás
SZAKKÉPZETT KERTÉSZ VÁLLAL
kis és nagy kerti munkát,
kora tavasztól késő őszig.
Metszés, füvesítés, stb.
Tel.: 06-70/949-4266
Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is. Hardver-,
szoftvermunkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 06-1/256-8680,
06-30/970-4870
ABLAK JAVÍTÁS, W W W. A JTÓ ABLAKDOKTOR.HU. 20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
műanyag ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, szigetelését 1 év garanciával. Felmérés
díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70/
550-0269
Duguláselhárítás falbontás
nélkül, víz, gáz, központi-fűtés szerelés. Csőtörések, ázások, elhárítása,
mosdók, WC tartályok cseréje. Tel.: 06-1/
402-4330, 06-20/4915-089

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestés, mázolás, tapétázás, ingyenes takarítással.
Parketta lerakás, javítás, csiszolás, víz,
gáz, gipszkartonszerelés, csempézés, villanyszerelés. Ajtó- ablak csere,
illesztés, kőműves-, asztalosmukák,
garanciával, azonnalra is. Tel.: 06-1/
202-2505, 06-30/2513-800
KERT-, TELEKRENDEZÉS. Metszés,
permetezés, favágás, gyepesítés,
bozótirtás, kerítés építése, javítása. Térkövezés betonozási munkák.
Tel.: 06-1/781-4021, 06-70/547-2584,
06-70/391-8976
Villanyszerelés,
hibakeresés,
villanybojlerek
vízkőtelenítése,
javítása, cseréje 0-24 óráig. Tel.:
06-1/260-7090, 06-30/296-5590, Rácz
Mihály
Csatornamanó Gyorsszolgálat! Duguláselhárítás, csatornakamerázás,
wo-mázás,
vízszerelés kőműves helyreállítással. Minden
nap. Elérhetőség:
0630/911-8536,
06-30/211-5093

AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-műanyag nyílászárók szerelése, pas�szítása,
bukó-nyíló
átalakítás,
szigetelés, zárcsere, forgó ablak szerelése. DÍJTALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő
asztalos. Tel.: 06-30/447-4853
Ingatlan felújítás! Ingatlanok
teljeskörű felújítása, javítása: festés,
burkolás, gipszkartonozás, kőműves
munkák, hőszigetelések. Kerítések építése, javítása. Tel.: 06-1/781-4021, 0670/547-2584.
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN, GARANCIÁVAL Digitális átállás,
mindig Tv-dekóder beüzemelés a helyszínen, azonnal, garanciával! Tel.: 06-20/
471-8871
Fiatal diplomás házaspár kölcsönös szimpátia esetén eltartási vagy
életjáradéki szerződést kötne idős
hölggyel vagy Úrral. Szeretettel várjuk
hívását: 06-30/368-7859
Ingatlan
Eladó ingatlant keresek a

X., XIV. vagy XIX. kerületben. Tel.:
06-30/232-8240

ÁLLÁS
PRÓBÁLD KI MAGAD

INGATLANTANÁCSADÓKÉNT
- kiváló csapatmunka
- kötetlen munkaidő
- teljesítményarányos jövedelem
- karrier lehetőség
- folyamatos továbbképzés
érdeklődni:

06 70 454-1810
VÁRUNK RÁD

felhívás
A lengyelek iránti elkötelezettség jegyében még aktívabb részvételt
kér az Országos Lengyel Önkormányzat! Ezért arra kér Mindenkit, hogy
regisztráljon a nemzetiségi választási
névjegyzékben!! Minden további információt megtalálnak a polonia.hu
weboldalon.
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A helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, Szent László
tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre várjuk
szeptember 25-ig. Augusztusi számunk szerencsés nyertesei: Simoródi Eszter – uszásoktatás,

Hargitai Melinda – mese cd. A nyerteseket telefonon,
e-mailben értesítjük. A nyeremények átvehetők a szerkesztőségben, előre egyeztetett időpontban: 06-20/
367-7759. Gratulálunk!

Budapest X.,
Gyömrôi út 99.

Budapest XVIII.,
Kondor Béla sétány 9-11.

Duna Plaza, Budapest XIII.,
Váci út 178.

Budapest VIII., Futó utca,
a Corvin mozi mögött

Akció! 2014. július 17–23.
299
Ft/db

249
Ft/db

1299
Ft/kg
Kométa Vendégváró
Sonkás szelet

Tihany Válogatás
Szendvics Camembert
többféle íz, 120 g, 2492 Ft/kg

899
Ft/db
Carte D’or jégkrém

többféle íz, 1 l

269
Ft/db

249
Ft/db

799
Ft/db

499
Ft/db

Sió Rostos
gyümölcslé

többféle íz, 1 l

189
Ft/db
Arany Ászok
dobozos sör
többféle íz,
0,5 l, 378 Ft/l

Jana Jeges Tea
többféle íz,
1,5 l, 179 Ft/l

CBA gyümölcstortalap
200 g, 1245 Ft/kg

CBA Extra szûz
olívaolaj
500 ml, 1598 Ft/l

Nescafé instant
kávé többféle íz,
50 g, 9980 Ft/kg

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

