Kőbányai
Hírek
XXIV/11. 2014. november

Új

A X. kerület közérdekû magazinja

Újabb öt év Kőbányáért
Megalakult az új képviselő-testület. Kovács Róbert polgármester
nem csak a kerületi ügyeket irányítja, a Fővárosi Közgyűlésben is
ő képviseli a kőbányaiak érdekeit.
4. old.
Helyi érdekek,
helyi értékek
Indul Kőbánya legnagyobb
közösségfejlesztési
programja, megújulnak
az iskolák, a rendelők
és az Újhegyi sétány is.

Tiszta udvar,
rendes kerület

10.

Advent
Kőbányán

Óriási népszerűségnek örvend
Kőbánya felvirágoztatása.
Egyre több lakó és vállalkozó
vesz benne részt.

14.

November végén
örömkoncerttel kezdődik
az egy hónapig tartó
program kavalkád.

18.
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Az értékek védelmében
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Bizalom az eredményekért
2014. október 12-én a kőbányaiak arra szavaztak, hogy az utóbbi négy esztendőben
választott fejlődési tempó és irány a többségnek megfelel, a pénzügyi stabilitást és
jelentős fejlesztést felmutató Kőbányai Önkormányzat folytathatja a megkezdett munkát.
Kőbányán 12 egyéni választókerületben, összesen 76 szavazókörben adták le voksaikat. Az országos
átlagnak megfelelő, több mint 35 százalékos részvétel mellett az alábbi eredmények születtek:
A polgármester-választás végeredménye a szavazatok száma
és százalékos megoszlása alapján:
Kovács Róbert Antal
FIDESZ-KDNP
10 585 fő
Élő Norbert
DK
  7 038 fő
Tokody Marcell Gergely
JOBBIK
  1 622 fő
Tóth Balázs
LMP
  1 407 fő
Szabó Antal
Független jelölt
    500 fő
Kerezsi László
MUNKÁSPÁRT
    243 fő

49,47%
32,9%  
7,58%  
6,58%  
2,34%  
1,14%

Képviselőválasztás:
1. választókerület:
Gál Judit
Patay-Papp Judit Vivien
Varga Dániel
Tóth Szilvia
Fléger István Tamás

FIDESZ-KDNP
673 fő
MSZP-DK-EGYÜTT-PM     598 fő
JOBBIK
    185 fő
LMP
    124 fő
MUNKÁSPÁRT
       32 fő

41,75%
37,1%
11,48%
7,69%
1,99%

2. választókerület:
Marksteinné Molnár Julianna
Bányai Tibor Péter
Takács Dávid Béla
Zima István
Klabuzai József János

FIDESZ-KDNP
733 fő
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
725 fő
JOBBIK
        177 fő
LMP
        139 fő
MUNKÁSPÁRT
         31 fő

40,61%
40,17%
9,81%
7,00%
1,72%

3. választókerület:
Kovács Róbert Antal
Tábi Attila
Burghardt Edvárd Norman
Nyitrainé Molnár Gabriella Mária
Radácsy Tivadar
Kacsó Katalin Melinda
Varga Gyula

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
JOBBIK
LMP
Független jelölt
MOMA
MUNKÁSPÁRT

884 fő
537 fő
  144 fő
115 fő
    60 fő
    37 fő
    14 fő

49,36%
29,98%
8,04%
6,42%
3,35%
2,07%
0,78%

4. választókerület:
Radványi Gábor
Mustó Géza Zoltán
Csík Zsolt
Felsznerné Csuhai Ágnes
Szabó Antal
Németh Lajosné

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
JOBBIK
LMP
Független jelölt
MUNKÁSPÁRT

848 fő
652
159
100
  81
  20

45,59%
      35,05%
        8,55%
        5,38%
        4,35%
        1,08%

5. választókerület:
Dr. Pap Sándor
Somlyódy Csaba
Vermes Zoltán László
Burghardt Dóra
Pomázi Miklós

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
LMP
JOBBIK
MUNKÁSPÁRT

893 fő
695 fő
120 fő
118 fő
   13 fő

48,56%
   37,79%
     6,53%
     6,42%
     0,71%

6. választókerület:
Gazdag Ferenc
Tasnádi György
Tubák István
Lengéné Tóth Éva
Farkas Szilvia Angéla
Fehér András Péter

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
JOBBIK
LMP
MOMA
MUNKÁSPÁRT

745 fő
46,27%
490 fő         30,43%
181 fő         11,24%
  118 fő
7,33%
    58 fő
3,60%
    18 fő
1,12%

7. választókerület:
Dr. Fejér Tibor Zoltán
Horváth Krisztián
Dr. Fabinyi Zsolt
Megyes Zoltán István

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
LMP
MUNKÁSPÁRT

1 003 fő
   790 fő
   150 fő
     39 fő

50,61 %
    39,86%
      7,57%
      1,97%

8. választókerület:
Varga István
Pilisy Sándor
Tóth Balázs
Tokody Marcell Gergely
Bodnár János

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
LMP
JOBBIK
MUNKÁSPÁRT

840 fő
   539 fő
   193 fő
   175 fő
     37 fő

47,09%
    30,21%
    10,82%
      9,81%
      2,07%

9. választókerület:
Weeber Tibor József
Tóth András
Kacsmarcsik György Istvánné
Sándor Györgyi
Kerezsi László

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
JOBBIK
LMP
MUNKÁSPÁRT

779 fő
616 fő
  160 fő
  115 fő
     30 fő

45,82%
   36,24%
     9,41%
     6,76%
     1,76%

10. választókerület:
Mácsik András
Pénzes Károly Lajos
Radics Ferencné
Blázy Judit
Kovácsné Mezei Erika

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
JOBBIK
LMP
MUNKÁSPÁRT

759 fő
599 fő
164 fő
118 fő
  18 fő

45,78%
      36,13%
        9,89%
        7,12%
        1,09%

11. választókerület:
Dr. Mátrai Gábor Imre
Lakatos Béla Lajos
Gregus György
Lapos Péter
Fodor István József

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
JOBBIK
LMP
MUNKÁSPÁRT

721 fő
558 fő
138 fő
92 fő
30 fő

46,85%
      36,26%
        8,97%
        5,98%
        1,95%

12. választókerület:
Agócs Zsolt
Pintér Tibor
Kormány Sándor
Suba Éva
Oravetzné Dr. Kereszturi Mária

FIDESZ-KDNP
MSZP-DK-EGYÜTT-PM
JOBBIK
LMP
MUNKÁSPÁRT

A kompenzációs listán megválasztott öt képviselő:
Bányai Tibor Péter - MSZP-DK-EGYÜTT-PM,
Patay-Papp Judit Vivien - MSZP-DK-EGYÜTT-PM,
Somlyódy Csaba - MSZP-DK-EGYÜTT-PM,
Tóth Balázs – LMP, Tubák István - JOBBIK
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815 fő
691 fő
   175 fő
   128 fő
     36 fő

44,17%
37,45%
       9,49%
       6,94%
       1,95%

Új kőbányai nemzetiségi önkormányzatok
Kőbánya még színesebb lett. A korábbi kilenc nemzetiségi önkormányzat helyett
mostantól 11 működik a városunkban.
Budapest X. kerületét nem csak az épített környezet sokszínűsége, hanem a különböző
kulturális és nyelvi hagyományokat ápoló közösségek aktív jelenléte is különlegessé
teszi. Ezt emelte ki Kovács Róbert polgármester, amikor a nemzetiségi önkormányzatok
választási eredménye alapján kiosztották a megbízó okiratokat és az új kisebbségi
képviseletek tagjainak. A polgármester továbbra is támogatást ígért az önkormányzatok
működéséhez és segítségüket, javaslataikat kérte Kőbánya további fejlesztése során.

Kőbányai Bolgár Önkormányzat
Elnök:
Nagy István
Elnökhelyettes: Szakács Ferencné
Tag:
Nackina Hrisztova
Eliszaveta
Kőbányai Görög Önkormányzat
Elnök:
Kollátosz Jorgosz
Elnökhelyettes: Bajkai Vasziliki
Tag:
dr. Klicasz Szpirosz
Kőbányai Horvát Önkormányzat
Elnök:
Filipovics Máté
Elnökhelyettes: Kricskovics Antal
Tag:
Kovács Brankó Krisztián
Kőbányai Lengyel Önkormányzat
Elnök:
Wygocki Richárdné
Elnökhelyettes: Garai Balázs
Tag:
Segesdy Katarzyna
Natalia

Kőbányai Német Önkormányzat
Elnök:
Inguszné dr. Barabás Rita
Elnökhelyettes: Bartha László Istvánné
Tag:
Szabó Margit Mária
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A polgármester levele

Tisztelt Kőbányai Polgárok!
Kedves Olvasók!

S

zeretettel köszöntöm Önöket újra és a
2014-2019-es önkormányzati ciklusban ily módon először a Kőbányai Hírek
hasábjain. Legutóbbi „találkozásunk” után pályafutásom
eddigi legnagyobb megmérettetéséhez érkeztem.
Köszönöm, hogy ismét
polgármesterükként köszönthetem Önöket.
Köszönöm mindenkinek, aki fontosnak
tartotta, hogy kerületünk jövőjéről döntsön és elment szavazni. Köszönöm a bizalmat, a támogatásukat és a megerősítést, hogy 2010 óta valóban jó úton
járunk. Kőbánya közössége a folytatás mellett szavazott.
Október 12-én a polgármester választáson és minden
egyéni önkormányzati körzetben a Fidesz-KDNP jelöltjei
nyertek Kőbányán. Bízunk abban, hogy akit eddig nem
sikerült meggyőznünk, az elkövetkező időszakban csatlakozik hozzánk. Mindenkire szükség van a Fejlődő Kőbánya Program megvalósításához!
Az új önkormányzat alakuló képviselő-testületi ülését
október 30-án tartottuk. A Helyi Választási Bizottság elnöke előtt letettem a polgármesteri esküt, majd a fogadalmakat követően valamennyi képviselőtársammal és
bizottsági taggal együtt átvettük megbízóleveleinket.

Kőbányai Örmény Önkormányzat
Elnök:
Bacsa Gyula
Elnökhelyettes: Lőrinczi Árpád Szabolcs
Tag:
Takács Éva
Kőbányai Roma Önkormányzat
Elnök:
Gergely Károlyné
Elnökhelyettes: Halász Dezső
Tagok:
Didi László
Galyas István
Kőbányai Román Önkormányzat
Elnök:
Papp Zoltán
Elnökhelyettes: Papp Zoltánné
Tag:
Füle József
Kőbányai Ruszin Önkormányzat
Elnök:
Medveczky Katalin
Elnökhelyettes: Zsigray Valentyina
Tag:
Kopervász Éva
Kőbányai Szerb Önkormányzat
Elnök:
Szabó Bogdán Árpád
Elnökhelyettes: Dokic Sanja
Tag:
Berecz Tímea Zsuzsanna
Kőbányai Ukrán Önkormányzat
Elnök:
Petrovszka Viktória
Elnökhelyettes: Risko Roman
Tag:
Bernáth Ferenc

Megalakult az új önkormányzat
- a képviselő-testület alakuló ülésén.
Az új választás új feladatot is hozott számomra. Budapesti kerület polgármestereként a jövőben a Fővárosi Közgyűlés munkájában is részt veszek, és a testület tagjaként
képviselem kerületünket.
Töretlen elkötelezettséggel, lelkesedéssel és hittel tekintek az előttünk álló öt esztendőre. Csapatommal továbbra
is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legjobbat hozzuk ki otthonunkból, kerületünkből, Kőbányából!
Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester oldalon is olvashatnak!
Szép és örömteli novemberi napokat kívánok!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
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Megalakult az új képviselő-testület
Megalakult Kőbánya új város-vezetése. Becsületére és lelkiismeretére esküdött fel Kovács Róbert
polgármester és 16 képviselőtársa azért, hogy az elkövetkező öt esztendőben legjobb tudása szerint irányítja Kőbánya életét és mindent elkövet, hogy városunk fejlődését előmozdítsa. Az alakuló
képviselő-testületi ülésen elfogadták a működésnek keretet adó szabályokat, valamint döntöttek
az önkormányzat gazdasági társaságaihoz delegált felügyelőbizottságok és a képviselői munkát is
megkönnyítő szakbizottságok tagjairól.

Kőbánya fővárosi
képviselője

O

któber 5-én – budapesti polgármester társaival együtt – Kovács Róbert, Kőbánya első embere
is átvette a képviselői mandátumot
a Fővárosi Önkormányzat székhelyén. Városunkat ezután közvetlenül
ő képviseli Budapest vezetésében.
A Fővárosi Közgyűlés működése
megváltozott, hiszen a képviselők
jelentős részét a 23 budapesti kerület vezetője adja, vagyis az egyes
városrészeknek nagyobb lehetőséget is tartogathat az új rendszer, ha
a polgármesterek és szakértőik jól
élnek az együttműködés és a lobbizás eszközeivel. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere megbízólevele
átvételekor azt mondta: egyértelmű,
hogy mindenki a saját területi érdekeit képviseli legerősebben, de hisz
abban, hogy képviselő- és polgármester társaival gyorsan megtalálja
a közös nevezőt és Kőbánya fejlődési üteme az elkövetkező öt esztendőben legalább olyan nagy lesz,
mint az utolsó négy évben volt.

Öt évig ők irányítják Kőbányát. A képviselő-testület tagjai balról jobbra, első sor: Varga István, Patay-Papp Judit Vivien,
Bányai Tibor Péter, Marksteinné Molnár Julianna, dr. Fejér Tibor, dr. Mátrai Gábor, Gál Judit, Tóth Balázs.
Hátsó sor: Somlyódy Csaba, Tubák István, dr. Pap Sándor alpolgármester,
Kovács Róbert polgármester, Radványi Gábor alpolgármester, Agócs Zsolt, Mácsik András, Gazdag Ferenc.
Jelentős szerep hárul majd a fotón nem szereplő Weeber Tibor alpolgármesterre is.

A

zt szeretném, ha a kőbányai em„
bereket a korábbiaknál is jobban
be tudnánk vonni a város életébe, a fejlődési lépések meghatározásába. A képviselői munka, a testületi-ülések eddig is
mindenki számára hozzáférhetőek voltak, akár élőben, akár a város honlapján
utólag is megnézhette bárki, hogy miről
miként döntenek a képviselők. A jövőben
is teljes nyilvánosságot és a lakók véleményének figyelembe vételét ígérhetem”
– ezt mondta az új kőbányai képviselőtestület alakuló ülése előtt Kovács Róbert
polgármester. Véleményét alátámasztja,
hogy a korábbiaknál jóval nagyobb és olvashatóbb kijelzőt szereltek a polgármesteri hivatal díszes tárgyalótermébe, ahol a
polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői és bizottsági tagi eskütételre is sor került. A testület először az önkormányzati
választásokon jelentős fölénnyel győző

Kovács Róbert polgármester helyetteseit
választotta meg. Eszerint a kerület gazdálkodását és fejlődését eredményesen
irányító alpolgármesteri hármasra a jövőben is támaszkodik Kovács Róbert. Helyettesei: Radványi Gábor, dr. Pap Sándor
és Weeber Tibor.
A Kőbányai Önkormányzat vezetői,
pontosabban a képviselő-testület tagjai
egy takarékossági intézkedéssel kezdték
a gyakorlati munkát. A korábbi öt szakbizottság helyett ezután mindössze három
bizottság működik, ami az ötéves működést figyelembe véve több tízmilliós forintos megtakarítást jelent Kőbányának.
Korábban pénzügyi, gazdasági, környezetvédelmi, szociális, valamint kulturális
és sport bizottság működött. Az új önkormányzat működése során a feladatokat összevonják, így ezután Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság, Humánszolgáltatási

Bizottság, valamint Kerületfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság készíti
elő a testületi munkát, illetve bírálja el
a különböző pályázatokat, kérelmeket.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot
Marksteinné Molnár Julianna vezeti, a
Humánszolgáltatási Bizottság dr. Mátrai
Gábor Imre elnökletével működik, míg
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnökének Agócs Zsoltot választották.
Az új képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodó egységinek, a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt-nek és a KŐKERT
Kőbányai Közhasznú Non-profit Kft-nek
a felügyelőbizottságát is megválasztotta. A Vagyonkezelő öt fős bizottságának
elnöke Marksteinné Molnár Julianna
lett, míg a Kőkert három tagot számláló
felügyelőbizottsága Melega Kálmán elnökletével működik.

A képviselők néhány oktatási intézmény alapítványának támogatásáról is
döntöttek. A Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ mellett a Kőbányai
Önkormányzat is jelentős összeggel támogatja a kerületi iskolák működését.
Ám az intézményeknek lehetőségük van
arra, hogy többek között bérleti díjakból
bevételre tegyenek szert és ennek a bevételnek felét az önkormányzat visszaadja
azoknak az alapítványoknak, amelyek
az adott oktatási intézmény lehetőségeit
bővítik. Az eszközvásárlásra, tanulók jutalmazására, tanulmányi kirándulásokra
fordítható összegeket az iskolák tetszés
szerint használhatják fel. A képviselőtestület októberi ülésén öt iskola támogatásáról döntöttek. Az előterjesztésben
szereplő intézmények közül legmagasabb
bevételt produkáló Keresztury Dezső Általános Iskola majdnem 600 ezer forintos
támogatást kapott vissza, a Bem József
Általános Iskola 450 ezer forintot használ fel a keretéből, a Janikovszky Éva
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Kápolna téri intézménye 100
ezret, míg az Üllői úti tagintézmény 50
ezer forintot kért az önkormányzattól. A
Kada Mihály Általános Iskola munkáját
támogató alapítvány – a bevételének arányában – csak 25 ezer forintos támogatást
kapott.
A kőbányai iskolák saját bevételeikből
alapítványi támogatásra visszaadott ös�szeg 2014-ben tízmilliós forintos nagyságrendű. Az intézményi bevételekből
ennyit fordíthatnak az oktatási színvonal
javítására és a tanulók jutalmazására,
illetve különböző rendezvények finanszírozására a támogató alapítványokon
keresztül. A képviselők most hét iskola
alapítványainak idei működését és pénzköltését értékelték és jóváhagyták az erről
készült elszámolást.

Képviselői mandátum átvétele a Fővárosi Önkormányzat székhelyén.

Vélemény

Bányai Tibor Péter (Együtt PM).

K

épviselő-testületi ülésekről készült összefoglalóinkban ezután
is szerepel a Vélemény, amelyet aktuális kérdésekben fogalmaznak
meg a különböző pártállású képviselők. Az új testület egyik új tagját,
Bányai Tibor Pétert először a választásokról kérdeztük:
„A szavazások eredménye azt
mutatta, hogy az ellenzéki szövetség helyi szinten vereséget szenvedett. Ezt a helyzetet mindenkinek
értékelni kell, de a megfelelő következtetések levonása után a jövőbe
kell tekintetni. Az Együtt számára –
a vereség ellenére – némi gyógyír,
hogy amelyik választási kerületben
a mi képviselőjelöltünk indult, nagyon magas volt a támogatottsága.
Az is előrelépés, hogy amíg korábban nem volt képviseletünk Kőbányán, most itt vagyunk az önkormányzatban.”
- A korábbi testület demokratikus
működésével kapcsolatban sok pozitív véleményt fogalmaztak meg
– maguk az ellenzési képviselők is.
Ön mennyire lát esélyt a konstruktív
együttműködésre?
„A konstruktív ellenzékiség a legjobb kifejezés, ami a jövőben a munkámra jellemző lesz. Az Együtt egy
a centrum bal oldalán elhelyezkedő
párt, amely a jó ügyek előre viteléhez
minden esetben keresi a szövetségest. Önálló véleményt fogalmazunk
meg, de ez nem jelenti azt, hogy
minden esetben a többségi képviselőcsoporttal ellentéteset. Bízom
benne, hogy helyi szinten – ellentétben az országos helyzettel – adott
ügyek mentén együtt tudok működni valamennyi képviselőtársammal a
kőbányai polgárok érdekében.”
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A kőbányaiakat képviseljük
Hálás vagyok a sorsnak, hogy itt élhetek, hogy képviselőtársaimmal együtt tehetek Kőbánya fejlődéséért. Külön öröm az, hogy
az emberek látják, van értelme a munkánknak: az elmúlt
évtizedekben soha nem fejlődött annyit Kőbánya, mint az elmúlt
négy esztendőben. Ez persze nem csak a mi érdemünk, hiszen
a főváros vezetése, a kormány és a kőbányaiak
támogatása nélkül nem ment volna. Együtt sikerült.
A választások eredménye azt bizonyítja, hogy jó úton
járunk, hiszen Kőbánya minden választókerületében
nekünk szavaztak bizalmat. Folytatjuk a
megkezdett munkát és bízunk benne, amikor
öt év múlva értékelésre kerül a sor, akkor
is úgy látják, jól döntöttek. A következő
oldalakon a választókerületekben legtöbb
szavazatot elért képviselőtársaimról és
a terveinkről olvashatnak.
Kovács Róbert polgármester

Kőbánya 3. számú választókerületének önkormányzati
képviselője: Kovács Róbert polgármester

Kőbánya 4. számú választókerületének önkormányzati
képviselője: Radványi Gábor tanár-közgazdász, alpolgármester

„Idén harminc éve, hogy pályakezdő pedagógusként Kőbányára
érkeztem első, és polgármesteri megválasztásomig egyetlen munkahelyemre, a Hungária körúti általános
iskolába. 1991-ben sikeresen pályáztam és az ország legfiatalabb iskolaigazgatójaként vehettem át vezetői
kinevezésemet. 2002-ben lettem tagja
a Kőbányai Önkormányzatnak képviselőként, majd alpolgármesterként
dolgoztam. 2010-ben úgy éreztem, felkészültem a feladatra és
ringbe szálltam a polgármesterségért. A kőbányai választók megtiszteltek bizalmukkal és azóta ennek a számomra egyedülálló kerületnek lehetek a polgármestere.
Köszönöm, hogy ismét bizalmat szavaztak nekem, így az eddigi
felújításokat követő tervek is megvalósulhatnak: zebrát építünk ki a
Liget téri piacnál, az Állomás utcai szigeteket is növényekkel ültetjük be és fedett játékpalotává alakítjuk a Liget téri szolgáltatóházat.
A városközpontban is bővítsük a térfigyelő kamerarendszert, támogatjuk a társasházak belső tereit figyelő kamerák telepítését. Szeretnénk kialakítani a helytörténeti gyűjtemény állandó helyét a Füzér
utcában és korszerű önkormányzati ügyfélszolgálatot hozunk létre a
Halom utca - Állomás utca sarkán.”

„1993-ban kezdtem tanári pályámat a Szent László téren, ahol alpolgármesterré választásomig 17 évet
tanítottam. 2004 óta vagyok önkormányzati képviselő, elsősorban a
kerület fejlesztéséért, vagyonának
gyarapításáért dolgozom. Az elmúlt
4 évben a Gyakorló utcát biztonságossá tettük a térfigyelő rendszer
kiépítésével, megoldottuk a lakótelepen élők parkolási problémáját.
Felújítottuk a Gépmadár és Zsivaj utcai bölcsődét és óvodát, a
Harmatcsepp és a Rottenbiller parki játszóteret, parkolókat építünk a Harmat közben.
Azon dolgozom, hogy minél előbb kiépüljön a térfigyelő rendszer a Zsivaj utca - Harmat utca környékén, felújítsuk a Harmatcsepp játszótér melletti grundot, még több növényt ültessünk a
Gyakorló utcába és még több társasház újuljon meg önkormányzati támogatással. Szeretnénk felújítani a Kőrösi Csoma Sándor
utat, az önkormányzati tulajdonú házak udvarait tovább szépíteni,
játszóeszközöket létesíteni és segíteni a társasházak problémáinak megoldásában.”

Fogadóóra: a Polgármesteri Hivatal I. emelet 116-os irodájában a 433-8201-es telefonszámon történő előzetes bejelentkezés
alapján.

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a
Polgármesteri Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29. ) I. em.
118-as irodájában, valamint minden hónap 2. hétfőjén a Gyakorló
utca 3. szám alatti gondnoki irodában. Előzetes bejelentkezés a
433-8201-es telefonszámon.

Kőbánya 1. számú választókerületének önkormányzati
képviselője: Gál Judit

Kőbánya 2. számú választókerületének önkormányzati
képviselője: Marksteinné Molnár Julianna

Kőbánya 5. számú választókerületének önkormányzati képviselője: dr. Pap Sándor jogász-közgazdász, alpolgármester

Kőbánya 6. számú választókerületének önkormányzati
képviselője: Gazdag Ferenc informatikus

„Harminc éve kezdtem tanítani
Kőbányán, a Hungária körúti Bem
József Általános Iskolában, ahol
1991 óta igazgató-helyettes, 2007
óta igazgató vagyok. 2006 óta önkormányzati bizottsági tagként, 2010 óta
képviselőként is részt veszek a kerület közoktatási munkájában, a kulturális élet szervezésében. A hosszú
évek során megismertem az itt élők
örömeit és gondjait, Kőbánya e szegletében igazán otthon érzem magam, ezer szállal kötődöm a Bem,
a MÁV és a Pongrác telephez.

„Negyedszázada élek Kőbányán,
férjemmel itt neveltük fel gyermekeinket. Számomra mindig alapvető érték volt a közösségért, az elesettekért
való cselekvő gondolkodás; munkám
során is ez vezérel, és ezért vezetek
önkéntes munkában nyugdíjas klubot. 12 éve vagyok önkormányzati
képviselő, elsősorban a kőbányaiak
szociális biztonságáért, a kerület fejlesztéséért dolgozom. Jelentős eredmény, hogy térfigyelő rendszert sikerült kiépítenünk az Üllői út
- Balkán út környékén, felújítottuk a Száva utcát, járdákat építettünk, a Szárnyas utcában megoldottuk a csapadék elvezetését, és
300 parkolót építettünk.

„1982-ben születtem. Diplomaszerzés után a közigazgatásban és
egy ügyvédi irodában is dolgoztam,
2007 és 2010 között ingyenes jogsegélyszolgálatot működtettem Kőbányán. 2006 óta vagyok önkormányzati képviselő, alpolgármesterként
elsősorban a kerület fejlesztéséért,
gazdasági területen dolgozom.

„Három évtizede, kisgyermekként
költöztem Kőbányára a szüleimmel,
a Kápolna téri általános iskolában és
a Zrínyi Miklós Gimnáziumban tanultam. A villamosmérnöki diploma
megszerzése után többek között az
Egis Gyógyszergyárban is dolgoztam. Jelenleg vezető informatikai
szakértő vagyok. Szeretem Kőbányát, és – noha az elmúlt években
sokat fejlődött Óhegy, hiszen az önkormányzat felújította a Gergely utcát, a Kápolna téri iskolát, jégpályát és tornacsarnokot építettünk, újra megnyitottuk az Óhegy
parkot – még többet akarok tenni érte.

Köszönöm, hogy megbíztak; folytassam az elkezdett munkát.
A következő években a közbiztonság javítása érdekében újabb
térfigyelő kamerákat kell telepítsünk a Pongrác és a MÁV telepen, és a társasházi közös tereket figyelő kamerák telepítését is
támogatni kell. A lehető legtöbb panelház felújítását támogatjuk
a kormány Panel-programjának keretében, és szeretnénk lezárni
a MÁV telepi tulajdonviszonyok rendezését. Új, éjszakára zárható játszóteret építünk majd a Vaskő utcában, felújítjuk a Pongrác
telepi idősek klubját, a Gázgyár mögötti illegális szemétlerakó
helyén pedig nagyobb kutyafuttatót tervezünk és rendezni szeretnénk a Bem lakótelepen a hétvégi közlekedési problémákat.”
Fogadóóra: minden hónap első péntekén 17 és 19 óra között a
Pongrác Közösségi Házban, a Budapest X., Gyöngyike u. 4. szám
alatt.

Köszönöm, hogy szavazataikkal ismét megbíztak. A következő
években azért dolgozom, hogy korszerű felnőtt- és gyermekorvosi rendelők legyenek az Üllői úton, több gyalogátkelőhely épüljön, a lehető legtöbb a panelház felújítását támogassuk a kormány
panelprogramjának keretében. Több utcában csillapítani kell a
forgalmat, rendezni szeretnénk a Komplex Általános Iskola környékét, és a Népligetet családok parkjává alakítjuk!”
Fogadóóra: minden hónap második szerdáján 16 órától a Budapest X., Üllői út 118. szám alatti Általános Iskolában, előzetes
telefonos egyeztetés a +36-30/585-2102-es telefonszámon.

Köszönöm Önöknek, hogy szavazataikkal megbíztak: folytassuk a megkezdett munkát. Az elkövetkező öt évre is sok tervünk van Kőbánya, illetve a választókerület fejlesztésére: új orvosi rendelőt építünk a Kerepesi út 67.
szám alatt, a Hatház utca elején korszerű közvilágítást telepítünk,
a Királydomb területén megkezdjük a csapadékvíz-elvezetés kiépítését, felújítjuk a Keresztury Dezső Általános Iskolát. Növeljük a zöld területek nagyságát a Gyakorló utcai lakótelepen és a
Finommechanika mögötti kiserdőbe visszük innen az ideiglenes
kutyafuttatót. Támogatjuk a panelházak felújítását a kormány
Panelprogramjának keretében és segítjük a társasházi kamerák
telepítését is.”

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között
a Gépmadár Óvodában (Budapest X., Gépmadár u. 15.), továbbá minden hónap második hétfőjén a Keresztury Dezső
Általános Iskolában (Budapest X., Keresztúri út 7-9.).

Mindenkinek köszönöm, hogy engem bíztak meg, képviseljem
az érdekeiket az önkormányzat város-újjáépítő munkája során.
Szeretném, ha rövid időn belül sikerülne felújítani a Kápolna
utcát, a Vaspálya utcai bölcsődét és óvodát, jó lenne zárt pihenőparkká alakítani a Csajkovszkij parkot, ahol nyugdíjas és gyerek egyaránt kikapcsolódhatnak. Fontosnak tartom, hogy a Liget
téri, romos „szolgáltatóházat” közösségi térré alakítsuk és minden erőnkkel támogathassuk a lakótelepi házak energiatakarékos
megújítását.”
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 17 és 19 óra között a Budapest, X. kerület, Halom u. 37/B szám alatti képviselői
irodában. Előzetes egyeztetés a gazdagfe@externet.hu címen lehetséges.
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Kőbánya 7. számú választókerületének önkormányzati
képviselője: dr. Fejér Tibor háziorvos

Kőbánya 8. számú választókerületének önkormányzati
képviselője: Varga István vállalkozó

Kőbánya 11. számú választókerületének önkormányzati
képviselője: Dr. Mátrai Gábor jogász-tanár

Kőbánya 12. számú választókerületének önkormányzati
képviselője: Agócs Zsolt vállalkozó

„1947-ben születtem, 1982-ben
jöttem Kőbányára körzeti orvosnak.
Azóta rendelek a Zsivaj utcában.
Csoportvezető belgyógyász főorvosként 8 körzet betegeit ismertem meg,
alapellátási szakfelügyelő főorvosként a kerület alapellátásának egészére lett rálátásom.
Köszönöm Önöknek, hogy szavazataikkal megbíztak: folytassuk a
megkezdett munkát, ígéretek helyett
továbbra is tettekkel bizonyítsuk, hogy Kőbánya fejlődése az elmúlt négy évhez hasonlóan látványos lesz és a kőbányai emberek
életminőségét jelentősen javítja.

„Engem minden ideköt: már a
nagyapám is Kőbányán született, én
pedig a Műszaki Főiskola elvégzése
óta édesapám Kada utcai műhelyében dolgozom. Az iparengedélyünk
decemberben múlt 60 éves. Sportemberként tagja vagyok a Törekvés SE
elnökségének, vezetője a vívószakosztálynak. 2006-ban választottak
először önkormányzati képviselőnek,
eddig is a kulturális, oktatási és sport
bizottságnak, valamint gazdasági bizottságnak a tagja voltam.
A kerületi Vöröskereszt volt alelnökeként fontosnak tartottam,
hogy a szegénység, a kiszolgáltatottság ellen küzdjek.

„Kétéves voltam, amikor szüleimmel, 1980-ban az Újhegyi lakótelepre
költöztünk. Itt nőttem fel, és ma is itt
élek a feleségemmel és a kislányommal. A lakótelep helyzetét, problémáit, az itt élők gondjait testközelből
ismerem.

„Születésem, azaz 1956 óta élek
Kőbányán. Mindig is fontos volt számomra a lakókörnyezetem szépítése,
ezért évente szervezek takarítási akciókat a környéken. 2006 óta vagyok
önkormányzati képviselő, elsősorban
a felelős gazdálkodásáért, természeti
értékeinek megóvásáért dolgozom.
Büszke vagyok arra, hogy kezdeményezésem nyomán ma már helyi védettségű a Rákosi rétek jelentős része
és az elmúlt négy évhez köthető az Új köztemető előtti csomópont is.

A Kőbányai Önkormányzat következő öt éves munkája során
mindent elkövetek, hogy sor kerüljön a Vörösdinka utca, Harmat
utca, Kada utca és Mádi utcák által határolt lakótelep tömb-rehabilitációjára. Jelentős támogatást adunk a rászorulóknak a szükséges gyógyászati segédeszközökhöz, tovább javítjuk az orvosi
ellátást. Gyors döntéseket hozunk a közbiztonság javítása érdekében és sok eszközzel segítjük környezetünk szebbé tételét.

Köszönöm az emberek bizalmát, örülök, hogy folytathatom a
megkezdett munkát. A következő években mindent megteszek,
hogy az önkormányzat növelje a váratlan krízishelyzetbe került
emberek megsegítésére szánt keretet, folytassuk a Gergely bánya
rekultiválását és befejezzük a Noszlopy utcai programot. Folytatni szeretnénk a Gergely utca felújítását és javítani az Óhegyi
térség közbiztonságát a rendőri jelenlét fokozásával, valamint
térfigyelő-kamerák telepítésével.”

Fogadóóra: minden hónap második péntekén 14 és 15 óra között
a Budapest X., Zsivaj u. 2. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő
fszt. 6. szobájában. Előzetes bejelentés alapján az időpont és a
helyszín változhat. Elérhetősége: +36-30/585-1749.

Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 16.30 és 18.30 között a Kada Mihály Általános Iskolában, a Budapest X., Kada
u. 27-29. szám alatt.

Kőbánya 9. számú választókerületének önkormányzati
képviselője: Weeber Tibor alpolgármester

Kőbánya 10. számú választókerületének
önkormányzati képviselője: Mácsik András

1988-ban választottam otthonomnak ezt a szépséges kerületet. Itt
született 7 gyerekem, és itt neveljük
fel két Down-szindrómás, örökbefogadott gyermekünket is. 1994-ben
külsős bizottsági tagként kezdtem el
dolgozni Kőbányáért, 2002 óta vagyok önkormányzati képviselő. Főleg
a családok, a szociálisan rászorulók
érdekeit képviselem, az oktatás javításáért dolgozom – 2010 óta Kőbánya humán szakterületéért felelős alpolgármestereként is. Büszke
vagyok a szépen felújított Harmat Általános Iskolára, a Lavotta
sétány megszépítésére. Noha még nem értünk a folyamat végére,
de a Gergely bányából több száz köbméter szabálytalanul lerakott
veszélyes hulladékot szállíttattunk el és – többek között – járdát
építettünk a Sibrik Miklós úton.

Születésem óta élek az Újhegyi
lakótelepen. Ide jártam iskolába,
idekötnek a gyermekkori emlékeim,
a családom, a barátaim, és ideköt
a munkám is. Büszke vagyok arra,
hogy az elmúlt négy évben milyen
sokat fejlődött az Újhegyi lakótelep
és környéke. Elkezdtük a Sibrik Miklós felüljáró teljes felújítását, megújítottuk a Mély-tó és környékén található zöldfelületeket, megkezdtük a
lakótelep óvodáinak, iskoláinak, orvosi rendelőjének felújítását.

Köszönöm az elkezdett munka folytatását támogató bizalmat,
igyekszem meghálálni – például azzal, hogy térfigyelő kamerarendszert építünk ki a Harmat és Mádi utca közötti lakótelepen,
újjá varázsoljuk a játszótereket a Lavotta sétány mentén, megkezdjük a Maglódi úti önkormányzati lakások felújítását és sebességcsillapítókat építünk ki a Mádi utcai óvodák előtt.”
Fogadóóra: minden héten hétfőn 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 112.
számú irodában, illetve személyes telefonos egyeztetés alapján
más időpontban. Elérhetősége: 433-8209.

Hálás vagyok, hogy ismét megbízást kaptam Önöktől: folytassam a munkát az Újhegyiekért. Nagy lépések várhatók a lakókörnyezetünkben, hiszen megkezdődik az Újhegyi sétány újjáépítése, akadálymentesítése, játszótereket építünk, önkormányzati
ügyfélszolgálatot is kialakítunk.
A köztéri alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében növeljük a közterület-felügyelői jelenlétet, folytatjuk az Újhegyi orvosi
rendelő és a lakótelep bölcsődéinek, óvodáinak, iskoláinak korszerűsítését. A megújuló Sportligetben futópályát építünk, valamint egy nagyméretű kutyafuttatót és újabb parkolókat építsünk
a Tavas utcában.”
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 órától a Budapest X., Újhegyi sétány 14/a szám alatti képviselői irodában.

Köszönöm Önöknek, hogy szavazataikkal megbíztak: tovább gyarapítsuk a Kőbánya fejlesztésében elért
eredményeket. Képviselőtársaimmal együtt mindent megteszünk,
hogy felgyorsítsuk az Újhegyi sétány megújítását, akadálymentesítését. Hogy játszótereket építsünk, bővítsük a közösségi házat
és könyvtárat, önkormányzati ügyfélszolgálatot alakítsunk ki,
folytassuk a Gergely bánya rekultivációját, növeljük a közterületfelügyelői jelenlétet, szigorítsuk a közterületi alkoholfogyasztás
ellenőrzését. Felújítjuk a Sportligetet, új futókört építünk, nagyméretű kutyafuttatót alakítunk ki, további parkolókat építünk
az Újhegyi lakótelepen és újra aszfaltozzuk a belső úthálózatot.
Folytatjuk az Újhegyi orvosi rendelő és a lakótelep bölcsődéinek,
óvodáinak, iskoláinak korszerűsítését is.”
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 16 és 18 óra között
a Budapest X., Újhegyi sétány 14/A. szám alatti képviselői irodában. Elérhetősége: +36-30/961-3390.

Köszönöm Önöknek, hogy szavazataikkal megbíztak: folytassam a megkezdett munkát, dolgozzak a következő öt évben
is Kertvárosért. Előttünk álló nagy feladat, hogy Kőbánya környezetvédelmi terhelését csökkentsük (levegő, por, rezgés, zaj),
a külső területein is javítsuk a közbiztonságot. A terveinkben szerepel, hogy korszerű műfüves sportudvart építünk a Fekete István
és a Kertvárosi Általános Iskolában, a Kis-Sibrik lakótelep több
utcájában megoldjuk a csapadékvíz elvezetését és leaszfaltozzuk
az utcákat.”

Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 és 18 óra
között a Kertvárosi Általános Iskolában, a Budapest X., Jászberényi út 89. szám alatt, valamint az Újhegyi sétány 14. szám
alatt. Előzetes egyeztetésre a +36-30/579-9803-as telefonszámon van mód.

A 2015-ös önkormányzati választások során a kőbányai képviselő-testületbe az úgynevezett
kompenzációs pártlistán bejutott képviselők:

Bányai Tibor Péter (Együtt PM)

Fogadóóra: a +36-30/824-5770-es telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján
megadott helyen és időben.

Somlyódy Csaba (MSZP)

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Budapest
X., Kada u. 120. szám alatt.

Tubák István (Jobbik)

Fogadóóra: minden hónap harmadik szerdáján a
Budapest X., Gyömrői út 47-49. szám alatti képviselői irodában a +36-30/431-6242-es telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján.

Tóth Balázs (LMP)

Fogadóóra: minden hétfőn 18 és 19 óra között
a Budapest X., Állomás u. 5. szám alatt, előzetes egyeztetés alapján a helyszín és az időpont
változhat. Elérhetősége: +36-30/961-29-47,
toth.balazs@lehetmas.hu.

Patay-Papp Judit (DK)

Fogadóóra: minden csütörtökön

16 és 18 óra között a Budapest,
X., Állomás utca 9. (bejárat a
Vásárló utca felől).
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Újabb öt év Kőbányáért
Nekem az itt élők a legfontosabbak – nyilatkozta lapunknak Kőbánya régi-új polgármestere. Kovács Róbert a kerület történetének legnagyobb közösségfejlesztési programjára készül, folytatni
akarja a munkahelyteremtést, még jobb közlekedést, biztonságosabb, tisztább lakókörnyezetet
teremteni az itt élőknek, és még jobb egészségügyi-, illetve szociális ellátást biztosítani. Minden
kőbányaira számít, hogy együtt vigyék tovább az elkezdett munkát.
- Miért fontos ez?
- Kerületünk fejlődésének egyik záloga,
hogy jól működő, összetartozó, egymásért
és Kőbányáért tenni akaró, összefogó, élő
közösségei vannak. Ennek köszönhető,
hogy annyi év után most már végre fejlődik Kőbánya! Számomra nem kérdés,
hogy az önkormányzat legfőbb feladata,
hogy erejéhez mérten az itt élőket megvédje, támogassa, segítse. Számomra a
kőbányaiak érdekei megelőznek minden
más érdeket. Nekem az itt élők a legfontosabbak, a jövőben is azért dolgozom, hogy
minden lehetséges módon ellensúlyozzuk
azokat a nehézségeket, amelyekkel szembe kell nézniük.

- Október 12-én fölényes győzelmet aratott Kőbányán a Fidesz. Számított erre?
- Bíztam abban, hogy az elmúlt négy évben közösen elért eredményeket a kőbányaiak meg akarják őrizni. Köszönöm a
választók bizalmát és a támogatását, azt
a sok szeretetet, amit kaptam, köszönöm,
hogy megbízást adtak nekünk a munka
folytatására. Természetesen köszönöm az
aktivistáknak és a csapatomnak is, hogy
mellettem álltak. Nélkülük nem sikerült
volna! Ez a győzelem azt jelenti, hogy az
itt élők lezárták az elmúlt időszak vitáit,
és kimondták: olyan kerületben akarnak
élni, ahol a döntések róluk szólnak, az ő
érdekükben születnek. Olyan Kőbányát
akarnak, amely fejlődik, munkahelyeket
teremt, szépül, gondoskodik a rászorulókról, odafigyel a gyerekekre, családokra, az idősekre, lehetőségeket teremt
a fiataloknak, ahol javul a közbiztonság,
megújulnak a közintézmények. Mi tehát
ehhez tartjuk magunkat: az elkövetkező
öt évben folytatjuk a megkezdett munkát és olyan kerületet építünk, amelyik
esélyt, lehetőséget és megélhetést biztosít
mindenkinek. Amit megígértünk, meg is

csináljuk, hiszen nem ötletekkel dobálóztunk, hanem valós párbeszédre alapozott,
részletesen kidolgozott programunk van.
- Minek tulajdonítja az elsöprő sikert?
- Az elmúlt négy évben nagyon szoros
kapcsolatban voltunk a kőbányaiakkal,
folyamatosan kikértük és meg is fogadtuk
a véleményüket, amit pedig csináltunk,
az „nyitott könyv” volt: Kőbánya végre
elkezdett fejlődni. Sok nagy beruházást is
említhetnék az ország egyik legszebb iskolájának, a Janikovszkynak az újjáépítésétől az Új köztemető előtti körforgalmon
és a városközpont rehabilitációján át az új
sportlétesítményekig és orvosi rendelőkig,
de egy dolgot még értékesebbnek tartok.
Azt, hogy Kőbányán elindult egy olyan
összefogás, együtt gondolkodás, közösségi
élet, ami az elmúlt évtizedben nem volt jellemző. Egyre több olyan kis közösség alakul, amely az önkormányzat támogatásával
sok itt élő embernek visz színt, élményt,
vagy éppen megélhetést a mindennapjaiba.
Erre az eredményre alapozva a következő
években Kőbánya történetének legnagyobb
közösségfejlesztési programját indítjuk el.
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- Mi az elkövetkező öt év legfontosabb
beruházása?
- Az egyik legnagyobb lépés az Újhegyi
sétány újjáépítése, összesen több, mint
másfél milliárd forintból. A felújított
utaktól és az akadálymentesítéstől az új
parkokon és játszótereken keresztül az itt
megnyíló önkormányzati ügyfélszolgálati
irodáig sok fejlesztés teszi majd kényelmesebbé az itt élők életét.
- Ilyen összeg hallatán a külső szemlélő
azt kérdezhetné: jut másra is?
- Az elmúlt négy évben Kőbánya az ország egyik legstabilabb önkormányzata
lett. A „jó gazda” elv meghozta gyümölcsét: vannak tartalékaink és többet tudunk
fejleszteni. Emiatt magasabb fokozatba
kapcsolunk az óvoda és iskola felújítások
terén. Folytatjuk a városrehabilitációt.
Ennek része új bérlakások kialakítása,
részben új lakások építésével, részben
a megtartható épületek felújításával. Ez
azért is fontos, hogy minél több fiatalt
hozzunk, vagy tartsunk Kőbányán, hiszen
ők a jövő, akikre alapozhatunk bármilyen
hosszú távú tervet. Javítjuk és biztonságosabbá tesszük a közlekedést, fejlesztjük az úthálózatot, nem állunk le az útépítésekkel, útfelújításokkal. Végleg
felszámoljuk az áldatlan rendelői állapotokat, újjáépítjük a Kerepesi úti
orvosi rendelőt, felújítjuk az Újhegyi, Gergely utcai, Pongrác és Üllői
úti rendelőket.

Az egyik legfontosabb kérdés a munkahelyteremtés. Egyre több pályázatot írunk
ki és újabb módszereket vezetünk be. Pályázati támogatással szeretnénk rávenni
az itt működő vállalkozásokat a pályakezdők, nyugdíj előtt állók, megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatására, de
amitől én a legtöbbet várok, az az, hogy
elindítjuk saját állás-közvetítő rendszerünket, így a helyi cégek és a munkát
kereső kőbányaiak könnyebben egymásra találnak. A kezdő vállalkozónak kedvezményes helyiségbérletet biztosítunk.
Megszervezzük, hogy egymásra találjon a
megbízható szolgáltatást nyújtó iparos, és
a kis munkákat igénylő kisnyugdíjas, alacsonyabb jövedelmű kőbányai. Azoknak,
akik egy-két év múlva elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt, de már nem kapnak
munkát, bevezetjük az Út a nyugdíjhoz
programot, amellyel az önkormányzat átvállalja a tb-befizetést a nyugdíjkorhatár
eléréséig, de minden támogatást igyekszünk megadni ott, ahol a szükség megköveteli.
- Mi a helyzet a családokkal?
- Megtartjuk, sőt, növeljük a hátrányos helyzetük ellenére jól teljesítő
gyermekek támogatását
is, mint ahogy a jól tanulóknak és egyetemen továbbtanulóknak
is sok milliós keretből
nyújtunk támogatást, önkormányzati „ösztöndíjat”,

hiszen Kőbánya számít rájuk. Fontos,
hogy közösségünk minden
tagja a lehetőségekhez
képest minél több és
minél jobb minőségben töltött évet kaphasson. Nem engedjük el senki kezét
sem!
Sokat javult a közbiztonság, de azért
van még tennivaló.
Így van, ezért még
több kamera lesz az
utcákon és arra biztatok
mindenkit, hogy pályázzon a lépcsőházi kamerák felszerelésének

támogatására. A közterület-felügyelők és
a mezőőrök létszámát is növeljük, és támogatjuk a polgárőr egyesületeket.
- Mázsa tér, Liget tér, az Egészségház
állapota, panelépületek felújítása –
bár ezek a kőbányaiak számára fontos
ügyek nem az önkormányzathoz tartoznak, azért van lehetőség az előrelépésre?
- Az Egészségház a szakminisztériumé.
Arra egyetlen önkormányzatnak sincs
több milliárd forintja, hogy újat építsen
és működtessen. Folyamatosan szorgalmaztuk, sürgettük az újjáépítést, más
épületbe költöztetést, és bár eddig nem
jártunk sikerrel, nem adjuk fel. A Liget
tér átalakítása jövőre elindulhat, azonban
a Mázsa tér hasznosítását akadályozza,
hogy 2005-ben a szocialista többségű önkormányzat több részre szabdalta és több
befektetőnek adta el a területet. A pénzt el
is költötték, a Gyurcsány-kormány által
„Kőbánya újjászületéseként” emlegetett
fejlesztési tervekből pedig nem lett semmi. A tulajdonosokkal azóta sem tudtunk
dűlőre jutni, ezért kormányzati segítséget kértünk, hogy ismét Kőbányáé legyen a terület, és oda sportolásra, egészségmegóvásra alkalmas beruházásokat,
illetve kulturális közösségi tereket tervezünk. Végül a panelfelújítás: lehetőségeinkhez mérten eddig is több panelház felújítását támogattuk kamat átvállalással. A
kormány a tervek szerint jövőre beindítja
az új Panelprogramot, amely egyharmadegyharmad rész központi és önkormányzati támogatást, illetve önrészt feltételez.
A programhoz az önkormányzat jelentős
forrásokat ad majd a lakóközösségek támogatására.
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Emlékezés a bátrakra
„Beszéld el nekem a múltat,
s megismerem belőle a jövőt!”

A szenvedők
emlékére

Konfuciusnak eme örök érvényű gondolata került a középpontba a
forradalom 58. évfordulóján, Kőbányán. Az október 23-i eseményekre, annak következményeire és a hősökre emlékező kőbányaiakkal
Kovács Róbert polgármestert osztotta meg emlékező gondolatait.

Újabb kőbányai Budapest Márka díjasok

Ahogy Radványi Gábor alpolgármester
mondta: mindenkinek össze kell
fognia, hogy soha többé ne történjen
ilyen gyalázat! A vörös terror idején
sokan a kőbanyai vasútállomáson
léptek utoljára magyar földre...

Kőbánya vélhetően a tekintetben is egyedülálló a kerületek sorában, hogy városunkban már kilenc gazdasági, kulturális, illetve sportszervezet kapta meg a Fővárosi Önkormányzat egyik legújabb kitüntetését, a Budapest Márka díjat. A Szent László Gimnázium dísztermében vehette át az elismerést a Richter
Gedeon Nyrt., a Zila Vendéglő, a Torockó Vendéglő és a Szent László Gimnázium vezetője.

V

A

nemzetközi szinten is a legjobbak
közé sorolt gyógyszeripari óriás, a
méltán nagyhírű kőbányai vendéglátás két
legjelentősebb képviselője, valamint a magyar oktatás egyik legkiemelkedőbb intézménye kapta meg a Budapest Márka díjat ezen a héten. Az ünnepi rendezvényen
a korábbi kőbányai díjazottak – az EGIS, a
Mikropakk, a Kroó György Zeneiskola, a
Kőbányai Zenei Stúdió és a Kőrösi Kulturális Központ – képviselői is jelen voltak.
A díjátadón Kovács Róbert polgármester arról beszélt, hogy Kőbánya ugyan nagyon sok épített értékkel rendelkezik és a
világnak is sok értéket adtak a kőbányai
kőbányák, ám a legértékesebb az „élő szövet”, a közösség, amely az utóbbi években
jelentős átalakuláson ment keresztül. Kovács Róbert megköszönte, hogy a fővárosi
vezetők meglátták és el is ismerik azt a különleges értéket, amelyet a most kitüntetett
kőbányai intézmény és cégek képviselnek.
Dr. György István, Budapest Főváros
kormánymegbízottja és dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettes is az emberi

olt idő, amikor semmit sem ért
a jog és a rend,… mert a rendet
a szovjet puskatus, a jogot az ávós
ököl diktálta.” – így jellemezte röviden
a sztálini rémuralom idejét, a GULAG
táborok élet-halál uralmát Radványi
Gábor alpolgármester azon a megemlékezésen, amelyet a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és
kényszermunkások emlékére szerveztek az Állomás utcában, a hajdani
Kőbányai Szovjet Katonai Parancsnokság állomáshelyének szomszéd-

„

N

Dr. György István kormánymegbízott, dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettes
és Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere gratulál az ünnepségnek is
otthont adó Szent László Gimnázium igazgatójának, Sárkány Péternek.
értékek fontosságáról beszélt és méltatta
azt a rendkívül pozitív változást, fejlődést, amely az utóbbi években Kőbányán
nyomon követhető. Az ünnepi díjátadóra a
Szent László Gimnázium diákjai készültek zenés műsorral.
A Budapest Márka díjat tavaly
alapította a Fővárosi Közgyűlés és
azoknak a város hírnevét öregbítő,
budapesti társaságoknak, embereknek ítélik oda, amelyek, illetve
akik valódi minőséget, felkészültséget, hagyományőrzést, vagy éppen
innovációt képviselnek.

oha a forradalom ünnepét leginkább a
gyász és az áldozatokért érzett tisztelet
lengi körül, nem szabad elfeledni, hogy október 23-a tulajdonképpen a győzelem ünnepe.
Egy büszke, erős, önmagáért kiállni képes
nemzet győzelméé, amely egy percre sem
hitte el, hogy lehetetlen a győzelem, hogy
nem éri meg összefogni és harcolni. Erről
beszélt Kovács Róbert polgármester és Jakab Zoltánt, a forradalmat megélő budapesti
mérnököt idézte, aki visszaemlékezésében
úgy értékelte az '56-os összefogást, mint valami csodát, amely meg tudta szabadítani a
magyarokat a széthúzás ezeréves átkától.
„Halljuk hát meg a hősök szavait! Tiszteljük meg őket azzal, hogy megfogadjuk
üzenetüket: egységesség, testvériesség, szeretet!” - mondta Kovács Róbert, majd így
folytatta: „Bízom benne, hogy itt, szűkebb
környezetünkben is egyszer mindenki meghallja ezeket a szavakat. Rádöbben, hogy
Kőbánya attól erős, és attól áll stabil lábakon, hogy a jövő építéséért nap, mint nap közösen dolgoznak az itt élők. Mindig lesznek,
akik önös céljaik érdekében megpróbálnak
árnyékot vetíteni sok ember munkájára,
mindennapos áldozatvállalására. Szavaikat
azonban mindaddig elfújja a szél, amíg a
kőbányaiak '56 hőseihez méltóan egységben, a közös jövő építéséért dolgoznak! De
ahhoz, hogy mi is megélhessük a nemzeti
összetartozás katartikus élményét, hogy
ma is egy büszke, erős, önmagáért kiállni
képes, egységes nemzet legyünk, mindenkinek meg kell hallani Jókai Mór üzenetét:

Hogyha minden magyar ember,
Kicsiny és nagy, egy hős lenne,
Hős is, bölcs is, egyként jeles,
Mind erőre, mind szellemre,
S egyesülne minden magyar,
Még is csoda lenne a diadal.
Dicső nemzet! Kiről közmondás volt,
Hogy a magyar vigad mindig sírva,
Ez a te mostani mulatásod
Nem könnybe, de vegyül szégyenpírba,
Sírva kiált hozzád a dal:
„Békülj ki legelébb önmagaddal!”
Az ünnepi megemlékezésen, ahol a
város vezetői és dr. György István kormánymegbízott, valamint Burány Sándor országgyűlési képviselő is jelen volt,
a Zagyva Banda által kísért Válaszút
néptáncegyüttes műsorát látták az ünneplők, majd mécseseket gyújtva megkoszorúzták a hősöknek emléket állító Kopjafát
a Kőrösi sétányon.

ságában. A mintegy 20 millió életet
követelő rémuralom idején több mint
600 ezer magyar járta meg a kegyetlen lágereket és csak kevesen élték
túl a kínzásokat. Az áldozatokra és a
hazatérőkre is emlékeztek azok, akik
az emléküket megőrző tábla avatásán részt vettek. A megemlékezésen
dr. Kapronczay Károly történész beszélt a Gulag magyar vonatkozásairól, a kőbányai egyházak képviselői
pedig közös imát mondtak az áldozatokért. A Kőbányai Önkormányzat
és a Kőbányai Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testületeinek
támogatásával szervezett megemlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták az emlékhelyet.
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A tiszta, virágos Kőbányáért
„Kőbányán egyre többen vannak, akik megértették, hogy jobb érzés szebb környezetben lakni.
Ők sokat is tesznek ezért és a munkájukat az önkormányzat is egyre több formában támogatja.

M

indez az egyik legsikeresebb kőbányai rendezvény, a „Tiszta udvar,
rendes ház” pályázatok ünnepi díjkiosztóján hangzott el. E gondolatok megfogalmazója, Kovács Róbert polgármester
bíztatta a nyerteseket és azokat, akik csak
ezután kezdenek hozzá környezetük szépítéséhez: „Mindannyiunk érdeke, hogy
minél többen csatlakozzanak, és minél
többen vigyék a hírt, megéri szép Kőbányát építeni.”
Ha végigmennek a budapesti kerületeken, sokak számára meglepő lesz az
összkép. Míg a magát a főváros tüdejének
nevező budai kerületek büszkék az erdőikre, parkjaikra, addig Kőbánya az egyre
rendezettebb kertekre, közterületeire és

Népligetére lehet büszke. A meglepetést
nem is ez okozza, sokkal inkább az, ahogy
a Duna túloldalán visszafogott fejlődési
ütem tapasztalható, addig a korábban ipari
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(és hibásan perem) kerületnek kikiáltott
Kőbánya óriási léptekkel jön fel és előz
meg sok budai és pesti városrészt. Úgy tűnik, ez a fejlődési ütem egyre többeknek

Az első alaklommal meghirdetett „A legszebb konyhakertek – Kőbánya
2014.” pályázat nyertesei: Balkon: 1. helyezett (országos díjra jelölve): Dr.
Aradi Gabriella , 2. Széchenyi I. Általános Iskola – térelválasztó balkonláda-rendszer. Mini kert: 1. helyezett: Tarnai Judit. Normál kert: 1.: Klaminger
György és neje, 2.: Gömböczné Somogyi Gyöngyi, 3.: Horváth Imréné és
szomszédai, Vas Lászlóné és családja. Legidősebb kertgazda különdíj:
Juhász Gyula. Közösségi kert: 1. helyezett (országos díjra jelölve): Magyar
Gyula Kertészeti SZKI, 2.: Széchenyi I. Általános Iskola – Gyümölcsös
Tündérkert. Emléklap: Kőbányai Élő Közösség. Különdíj - speciális igényű
kliensekkel végzett munka: DOWN Alapítvány Gondozóháza.

tetszik a főváros X. kerületében is. Mindez abból is lemérhető, hogy amíg néhány
éve csak 30-40 jelentkező volt a városés környezet-szépítőknek meghirdetett
„Tiszta udvar, rendes ház” pályázatra,
addig az idei díjkiosztón a Kőrösi egyik
legnagyobb terme is zsúfolásig megtelt
díjazottakkal.
Kovács Róbert polgármester örülhetett
és örült is a látványnak, a díjazottak boldogságtól sugárzó tekintetének és a képviselőtestület aktivitásának – a képviselők
is rendkívüli aktivitással vettek részt a
portájukat szépítő lakók felkutatásában és
buzdításában.
Ötlete megvalósítása kezdetén is érezte Kőbánya polgármestere, hogy a régi
rendszerből nem kell kidobni a jó dolgokat és a „Tiszta udvar, rendes ház”,
illetve a kapcsolódó pályázatok adhatnak
lendületet a kerületszépítésnek, ám ekkora sikerre még talán ő sem számított.
Kőbánya szebb és virágosabb, mint bár„Tiszta, rendezett Kőbányáért” címet kapott 2014-ben: Országos
Lengyel Önkormányzat, Balkán
utcai CBA üzlet, Bánya utcai Napközi Büfé, Bebek utcai Pince Kft.,
Csősztorony bisztró, Merkapt Zrt.,
Magyar Gyula SZKI, Szivárvány
Idősek Otthona, Aszfaltbeton Kft.,
DOWN Alapítvány gondozóháza.

Háttértámogatás: a Kőbányai Önkormányzat minden tavasszal több
millió forint értékben oszt ki virágokat és díszcserjéket a várost szépítő lakóknak.
Az ötletgazda, Kovács Róbert polgármester is segített az osztásban.
mikor az elmúlt évtizedekben. Mindezért
a történet főszereplőit, a kőbányaiakat illeti köszönet. Így gondolták és mondták
ezt a képviselők is, mielőtt kiosztották a
gyönyörű, kőbányai tervezésű és kivitelezésű porcelántáblákat, elismerő okleveleket és az ajándék virághagymákat és
magokat.

A Kroó György Zenekar néhány
hete két nagy sikerű hangversenyt adott Madridban. A fiatal
kőbányai zenészek először a
világhírű Prado Múzeum szomszédságában, a Parroquia de
San Jerónimo el Real de Madridban léptek fel, majd a különleges hangulatú Santa María La
Blanca templomban. A közönség
mindkét koncerten hosszan
ünnepelte a fellépő művésztanárokat és növendékeiket.

Templomtorony a járda fölött

H

árom kerület találkozási pontjánál, a Kerepesi út és Hungária körút forgalmas
kereszteződése szomszédságában, a Százados út elején október közepétől a járda fölé épített református templomtornyot formázó előtető hívja fel a figyelmet arra,
hogy a két többemeletes épület közé ékelődött ház keresztyén közösség találkozó
helye, udvarán pedig a Budapest-Törökőri Református Egyházközség temploma található. Az itt működő, részben a Kőbánya nyugati részén élő közösség a múlt század
közepén földszintes bérházból és annak istállójából átalakított templom és gyülekezeti ház tetőszerkezetét most újította fel és ekkor készült az utcára néző előtető
is, amely „kibújt” a nemrég odaépített magas irodaház árnyékából. A kilencven éve
alakult gyülekezet hatvan éve épített harangtornyot, s e kettős évfordulót és a külső
megújulást november 22-én 14 órától hálaadó istentiszteletet szervez a gyülekezet,
ahol Bölcskei Gusztáv püspök szolgál igehirdetéssel. A keresztyén közösséget keresők a www.torokor.hu honlapon is információkat kapnak a gyülekezetről.

Október végén, a stroke világnapját
megelőzően találkoztak a Kőbányai
Önkormányzat által is támogatott és
több szakmai elismerésben részesült
kőbányai stroke klub tagjai. A Kiss
Judit pszichológus vezette, akut agyi
érkatasztrófát megélt klubtagokhoz
szakértők érkeztek, akik a beszédnehézségektől kezdve a mozgásszervi
rehabilitáción át a szociális ellátásig
átfogó válaszokat adtak a felmerült
kérdésekre.

„Tiszta udvar, rendes ház” kerámiatáblát 150 lakó, illetve lakóközösség
kapott, 66 pályázónak oklevéllel köszönték meg a munkáját. A „Tiszta,
virágos Kőbányáért” pályázat beküldői között 76 elismerést osztottak ki a képviselők.

PÁLYÁZAT

Országos Bajnokságot nyert
a KTC-Vuelta SE. A kőbányai
klub Serdülő-B csapata első
helyen végzett a ritmikus
gimnasztika Magyar Bajnokságon. Egyéniben arany,
ezüst és bronz is jutott a
lányoknak. A felnőtt és junior
korcsoportban állhattak
dobogóra a lányok. A felnőttek között is volt aranyérmes,
míg a csapat ezüstöt szerzett.
A junior és gyermek korcsoportú versenyzők is az első
négyben végeztek.

Védett építészeti értékek megőrzésének támogatására vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kőbányai
Önkormányzat a helyi védettségű
lakóépületek tulajdonosai részére.
Az építészeti értékek védelmének célja Kőbánya településképe és
történelme szempontjából meghatározó, műemléki vagy fővárosi védettséget nem élvező épített értékek védelme, a település építészeti
örökségének, jellemző karakterének, a jövő nemzedékek számára
történő megóvása.
A támogatási pályázat ismételt
kiírásával az Önkormányzat elősegíti ezen értékek fenntartását,
megújulását, a károsodott értékek
helyreállítását. A támogatással az
Önkormányzat ösztönözni szeretné
a tulajdonosokat, hogy az érintett
lakóépületeket felújítsák, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai
építészeti karakterét. A pályázati
kiírást a http://www.kobanya.hu
honlapról tölthetik le.
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Kőbánya számít az idősekre
A Kőbányai Önkormányzat által október elején szervezett hangulatos, műsoros est után a Bárka is megszervezte az Idősek Világnapjához kapcsolódó, nagyszerű hangulatú programját a KÖSZI-ben.

A

z immár hagyományos idős-ünnepen megtelt a KÖSZI nagyterme, több száz kőbányai szépkorút
köszöntött a Bárka vezetője és a kerület polgármestere.
„Lezárult egy mindenki számára
nehéz időszak, az önkormányzati
választások időszaka, és most végre
ismét visszatérhet az élet a normá-
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lehetne javítani a kerület, a kőbányaiak életét! Aminek van racionális
alapja, azt az ötletet elfogadjuk és
megvalósítjuk. Várjuk az ötleteiket!”
Kovács Róbert polgármester fent
idézett lelkesítő és egyben köszöntő
mondataihoz csatlakozott Némethné
Lehoczki Klára, a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ vezető-

Kulturális Programok szépkorúaknak
NOVEMBERI PROGRAMOK

November 13-án és 27-én csütörtök 18 órától
a Köszi Kő-Caféban KÓBORZENGŐ KLUB.
“Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat a
Kóborzengő zenekar – lassan már saját hagyományokkal
rendelkező – klubjába. Muzsikálunk, beszélgetünk,
énekelgetünk, táncolgatunk, időről-időre tanulunk is
valami dalt, táncot, amit a társaság megkíván. A gyermekek – és felnőttek – számára “hangszersimogatót” is
tartunk!” A részvétel díjtalan!
November 16-án és 30-án, december 14-én vasárnap
15-19 óráig a Kőrösiben Vasárnapi táncparti.
Játszik: Somogyi Károly. Jegyár: 600 Ft
November 23-án vasárnap 15 órakor a Kőrösiben
Claude Magnier: OSCAR - Hadart Művészeti Társulás
- Nosztalgia bérlet. Vígjáték két részben. Jegy: 2000 Ft.

lis kerékvágásba. Ennek mindenki
örül. Kihasználva a mostani, ugyancsak örömteli rendezvényt; köszönetet mondunk mindenkinek, aki
támogatta Kőbánya ügyét. Állhatna
ugyanis itt bármilyen politikai oldalhoz tartozó polgármester, ha nincsenek a város ügyeit folyamatosan a
szívükön viselő lelkes csoportok, ha
nincs meg az a támogatás, amit én
is magam mögött éreztem a munkám
során. Nagyon jó érzés tudni azt,
hogy ilyen sokan egy irányba evezünk. Teljesen mindegy, hogy ki kire
szavazott, a lényeg az, hogy a választásokat követően vált válnak vetve
együtt dolgozzunk Kőbányáért, a mi
Kőbányánkért. Éppen ezért továbbra
azt kérem a szépkorúaktól is, hogy
tapasztalataikat, tudásukat latba vetve gondolkodjunk együtt! Súgjanak
nekünk, mondják el, hol és hogyan

je, aki azt mondta: Kőbányán annyi
program, szolgáltatás áll a szépkorúak rendelkezésére, hogy sokan úgy
érezhetik; minden nap Idősek Világnapja van. A Bárka vezetője azt

ígérte, hogy átszervezések után még
hatékonyabb lesz a betegek, a rászorulók és az egyedül élők ellátása a
kerületben.
A köszöntőket követően a Kroó
György Zeneiskola növendékei és
tanárai, a Zrínyi Miklós Gimnázium
énekkara – élükön Lékó Stefánia és
Binder Ádám szólóénekesekkel –,
valamint a JamLand tánccsoport
adott a kifejezetten a szórakoztató műsort a lelkes közönségnek. A
Bárka négy idős klubjának rendezvényén a Havasi Gyopár Alapítvány
és a Szivárvány idősotthon képviselői is részt vettek.

December 3-án szerdán 17 órakor a Köszi
Kő-Caféban T. Varga Hanna születésének
95. évfordulójának emlékkiállítása.
A tárlat 2015. január 2-ig megtekinthető a kávézó
nyitvatartási idejében.
December 6-án szombaton 15 órakor a Kőrösiben
„Gyújtsál egy gyertyát.”
Karácsonyi műsor az Advent jegyében.
Fellépnek: Pitti Katalin operaénekes, Liszt-díjas Érdemes
művész, Csák József operaénekes, a Magyar Kultúra
Lovagja, Máté Ottilia a Magyar Köztársaság
Lovagkeresztje, Magyar Kultúra Lovagja, Életmű-díjas,
Barabás Sándor, Bányai Zsuzsa, Deák Mihály,
Fazekas József, Hegedűs Szabolcs, Hegedűs Valér,
Ócsai Júlia, Péter Anna, Rábai Németh Ferenc,

Vass Varga László, Víg Levente, Béres Ferenc
Kamara Együttes, Csepeli Mosolygó Dalkör.
Konferál: Rezsnák Miklós. Rendező: Máté Ottilia
Jegyár: 1800 Ft, 2000 Ft, 2500 Ft
November 27-én csütörtökön 17 órakor a Kösziben
„Víz, víz, tiszta víz..” Vetített képes előadás a kőbányai
vízről és kerületünk fejlődésében betöltött meghatározó
szerepéről. Előadó: Verbai Lajos a Kőbányai
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája
szerdánként 15 órakor a Kőrösiben
November 5-én Sulyok Tamás: Tanulni az interneten
– tanulni az internetet.
November 19-én Molnár Beáta: Karrier
és munkalehetőségek időskorban.
December 3-án Nemes György:
Vezetés és közlekedés időskorban. A belépés díjtalan.
EGÉSZSÉGÜNK TITKAI – ÉLETMÓD ÉS
GONDOLKODÁS hétfői napokon,
18 órai kezdettel a Kőrösiben.
November 10-én Civilizációs betegségek I.
Visszafordíthatók-e a szív- és érrendszeri betegségek?
Új tudományos eredmények és tapasztalatok.
November 24-én Civilizációs betegségek II.
Visszafordítható-e a felnőttkori (II. tip.) cukorbetegség?
Meglepő eredmények a megelőzésben és kezelésben.
Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó, fordító, lelkész.
Az alkalmak nonprofit jellegűek, az előadások után
megbeszélésre, valamint egészségvédelemmel kapcsolatos könyvek, hanganyagok, hazai élelmiszerek,
fejlesztések kedvezményes beszerzésére nyílik lehetőség.
Belépődíj: 350 Ft/alkalom.

KESZE – túra programok november, december
November:
13., csütörtök: Budai hegység/ Nagykovácsi (a település megismerése)
20., csütörtök: Budai hegység/ Jági tanösvény (5 kilométeres túra)
22., szombat: Gerecse/ Budapest – Dorog – Tát – Nyergesújfalú – Bajót –
Bajna (buszos kirándulás előzetes jelentkezés alapján)
27., csütörtök: Budai hegység/ Solymár – városnéző túra
December
4., csütörtök: Budai hegység/Körpanoráma a Hármashatár-hegyen
(túra: 5,5 km, fel 154 m, le 335 m)
5-6-7., péntek, szombat, vasárnap: Évadzáró háromnapos kirándulás
További információt kérhetnek és a programokra jelentkezhetnek a KESZE facebook oldalán
vagy a +36-20/443-7048-as telefonszámon.
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Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
novemberi PROGRAMajánlója
November 21-én pénteken 19 órától a Kösziben
SZERELEM, a HOPPÁL MIHÁLY BAND előadása.
Elhangzanak népdalok: Édesanyám rózsafája, Indulj el egy úton,
Bánat, bánat de nehéz vagy.
Versek: Pilinszky János: Introitusz, József Attila: Születésnapomra,
Tiszta szívvel.
Közreműködik: Hegyi Dorottya.
Jegyár elővételben 600 Ft, az előadás napján 1000 Ft.

November 23-án vasárnap 17órakor a Kőrösiben
ÖTÓRAI TEA – „házi buli hangulattal” a P. Kabi. Net zenekarral.
Belépődíj: 1000 Ft.
November 25-én kedden 18 órakor a Kőrösi Galériában
FARKASSZEMMEL
Farkas László kiállításának megnyitója.
A kiállítás látogatható 2014. december 31-ig a Galéria
nyitvatartási idejében.
November 29-én szombaton 17 órakor a Kösziben
ÖRÖMKONCERT a fogyatékosok világnapja alkalmából.
Házigazda „A zene mindenkié” Egyesület
PARAFÓNIA ZENEKARA.
Vezényel: Fabényi Réka.

Vendégek: Szalóki Ági, Talamba ütőegyüttes.
Bemutatkozik a Kockacsoki kézműves manufaktúra.
Mindenkit szeretettel várunk, a belépés ingyenes.
www.parafonia.hu
November 30-án vasárnap 10.30 órakor a Kösziben
Bednai Natália - Nagy Péter Sebastian
AZ ARANYHAJÚ LEÁNY zenés mesejáték a Pódium Színház
előadásában.
Rendező: Bednai Natália.
Jegyár: elővételben 1000 Ft, a program napján 2200 Ft.
December 5-én pénteken 19 órakor a Kőrösiben
„CSAK JÁTÉK…” OROSZ ZOLTÁN lemezbemutató koncertje.
Közreműködnek: Balogh Zoltán, Borbély Mihály, Horváth Kornél,
Lattmann Béla, Sipeki Zoltán.
Jegyár elővételben és nagycsaládos kártyával: 2.900 Ft,
koncert napján: 3.900 Ft.
December 7-én vasárnap a Kőrösiben
14 órakor GOMBÓC ARTÚR játszóháza.
Belépődíj: 200 Ft, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges
a szigeti.monika@korosi.org email címen december 2-ig.
17 órakor ALMA EGYÜTTES koncertje.
A zenekar tagjai: Buda Gábor - ének, gitár, Szabó Tibor - gitár,
bouzouki, tambura, Maroevich Zsolt - brácsa, hegedű,
Székely Zoltán - furulya, kaval, szaxofonok.
Jegyár elővételben 1200 Ft, a koncert napján 1500 Ft.
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November 29-én 17 órakor a Kösziben
ÖRÖMKONCERT
a fogyatékosok világnapja alkalmából
Házigazda „A zene mindenkié” Egyesület
PARAFÓNIA ZENEKARA
Vezényel: Fabényi Réka.
Vendégek: SZALÓKI ÁGI,
TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES
December 3-án 17 órakor a Köszi Kő-Caféban
megnyilik T. Varga Hanna emlékkiállítása
Születésének 95. évfordulója alkalmából
December 5-én 19 órakor a Kőrösiben
„CSAK JÁTÉK…”
OROSZ ZOLTÁN lemezbemutató koncertje

A zenekar tagjai: Orosz Zoltán harmonika,
Balogh Zoltán gitár, Borbély Mihály fúvós hangszerek,
Horváth Kornél ütőhangszerek, Lattmann Béla basszusgitár

December 6-án 10 órakor a Kösziben
MIKULÁS BÁCSI BAJBAN
a Pódium Színház mesejátéka egy részben
Rendezte: Bednai Natália
December 6-án 19 órakor a Kösziben
CORDOBÁTÓL ISZTAMBULIGa
HOPPÁL MIHÁLY BAND előadása
Közreműködik: Farkas Tünde

KK KK

December 6-án 15 órakor a Kőrösiben
„Gyújtsál egy gyertyát”
karácsonyi koncert műsor az Advent jegyében

Fellépnek:
Pitti Katalin operaénekes, Liszt-díjas Érdemes művész
Csák József operaénekes, a Magyar Kultúra Lovagja
Máté Ottilia Magyar Köztársaság Lovagkeresztje,
Magyar Kultúra Lovagja, Életmű-díjas
Barabás Sándor, Bányai Zsuzsa, Deák Mihály, Fazekas József,
Hegedűs Szabolcs, Hegedűs Valér, Ócsai Júlia,
Péter Anna, Rábai Németh Ferenc, Vass Varga László, Víg Levente,
Béres Ferenc Kamara Együttes, Csepeli Mosolygó Dalkör
Konferál: Rezsnák Miklós
Rendező: Máté Ottilia

December 7-én a Kőrösiben
14 órakor GOMBÓC ARTÚR játszóháza
17 órakor ALMA EGYÜTTES koncertje
December 13-án 19 órakor a Kösziben
ADVENTI TUTTA FORZA KONCERT
December 14-én 10-13 óráig a Kösziben
Karácsonyi ajándékkészítő foglalkozás
December 24-én szerdán 10-12 óráig a Kösziben
JÉZUSKÁT VÁRJUK
Karácsonyi ünnepi játszóház

1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Tel: (+36-1)260-9959, www.korosi.org

CSEH

FELHÍVÁS

TAMÁS

N A P KOBÁNYÁN 2015
''

November 20-án csütörtökön 19 órakor a Köszi Kő-Caféban
BLUES KLUB – Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinek
bemutatkozó koncertje.
Részvétel díjtalan!
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A 2009-ben elhunyt Cseh Tamás énekes, dalszerző 70. születésnapja alkalmából 2012-ben hirdetett meg először a Kőrösi
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ nem hivatásos előadók, énekesek, együttesek és alkotók számára két kategóriában (dal, fotó és video) pályázatot. A pályázatra akkor több mint 50 alkotó jelentkezett.
A nagy sikerre való tekintettel a pályázatot immár harmadik alkalommal indítjuk útjára, ismét három kategóriában. Az első
kategória, amelyben Cseh Tamás dalok éneklésére biztatjuk a pályázókat a ”…De mi most itt vagyunk, énekeket hallgatunk…” címet viseli.
A második kategóriában: „Az egy képre gondolok, tudod…” címmel a dalok és az abban rejlő értékek képzőművészeti
alkotásokban való megjelenítését várjuk a pályázóktól, legyen az fotó, videoklip, festmény, grafika, kisplasztika,stb.
A harmadik és egyben ez évben új kategóriaként jelentkező „Rubinpiros tangó” pályázatban a Cseh Tamás által szerzett
és előadott dalokra való koreográfia készítésére és annak bemutatására kérjük a vállalkozó kedvű szóló, páros táncosokat
vagy tánccsoportokat a táncműfaj bármely ágában.
“A pályázat hozzájárulhat ahhoz, hogy Cseh Tamás munkássága és életfilozófiája tovább éljen a művészetekben, és a
versenyzők művészi alkotásukkal továbbítsák ezt az üzenetet” – valljuk mi, szervezők.
A zsűri munkájába olyan művészeket tudtak bevonni, mint Bérczes László művészeti vezető (Kaposvári Csiky Gergely
Színház Bozsik Yvette táncművész, Feledy Balázs művészeti író, Kátai Zoltán énekmondó, Kecskeméti Gábor zeneszerző,
Krulik Zoltán zeneszerző (Makám együttes) Mispál Attila filmrendező, Parais István táncpedagógus és Tóth Zsolt operatőr).
A pályaművek előzetes zsűrizése után az előadók és alkotók meghívást kaptak, hogy produkciójukat a kulturális központ
színpadán, élőben is bemutathassák. A 2015. január 24-én, szombaton 14 órakor kezdődő „Cseh Tamás Nap Kőbányán
2015” programon a zsűri tagjai újra értékelik a pályázókat és pályázatokat, az élőben megszólaló dalokat, az eltáncolt koreográfiákat és egy un. „akció kiállítás” keretében lehet megtekinteni a képzőművészeti kategória alkotásait.
A legjobbnak bizonyuló produkciók a gálaesten 2015. január 24-én 18 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központban hivatásos művészek társaságában lépnek fel és a nyertes pályázók a színpadon vehetik át a jól megérdemelt
díjakat.
A Cseh Tamás Nap Kőbányán 2015 rendezvény és a hozzá kapcsolódó pályázat alkalmat teremt arra, hogy az 5 évvel
ezelőtt elhunyt Kossuth díjas dalnok tisztelői, barátai találkozhassanak és az elhangzó dalok valamint a képzőművészeti
alkotások, az eltáncolt koreográfiák segítségével emlékezzenek meg róla.
A pályázatokat 2014. november 30-ig kell eljuttatni a csehtamasnap2015@gmail.com címre.
A támogatók:
• Budapest X. kerület Kőbányai önkormányzat
• Nemzeti Kulturális Alap
• Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Információk a www.korosi.org honlapon illetve a facebook oldalon
http://www.facebook.com/csehtamasnap olvasható.
További információk: Joós Tamás igazgató, 06-20/985-1794; joos.tamas@korosi.org
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Pályázati felhívás

Önkormányzati bérlakások pályázati úton történő értékesítése
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 81/2014. (II. 20.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja
az 1/1 arányban tulajdonát képező 41774/0/A/4 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest X. Bolgár utca 12. fszt. 4. szám alatti lakást:
A lakás alapterülete: 29 m2,, a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad:
1188/10 000. A lakás helyiségei: szoba, konyha, műszaki állapota:
felújítandó. Az ingatlan közös költsége:
5.346 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt).
Az ingatlan kikiáltási ára: 2.726.000 Ft (Pályázati biztosíték mértéke:
272 600 Ft a kikiáltási ár 10%-a)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
420/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az
1/1 arányban tulajdonát képező 41397/7/A/2 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest X. Harmat utca 16/A. fszt. 2. szám alatti lakást:
A lakás alapterülete: 62 m2, a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad:
341/10 000.
A lakás helyiségei: 2 szoba, félszoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba,
wc, a lakás műszaki állapota: felújítandó. Az ingatlan közös költsége:
9.548 Ft/hó + 1.023 Ft/hó felújítási alap (vízóra érvényessége lejárt). Az
ingatlan kikiáltási ára:
4.000.000 Ft (Pályázati biztosíték mértéke:
400 000 Ft a kikiáltási ár 10%-a)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
236/2014. (IV. 17.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az
1/1 arányban tulajdonát képező 39210/8/D/24 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest X. Hatház utca 7. I. 108. szám alatti lakást:
A lakás alapterülete: 31 m2, a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad:
223/100 000. A lakás helyiségei: szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha,
kamra, a lakás műszaki állapota: felújítandó. Az ingatlan közös költsége:
4.014 Ft/hó + 2.573 Ft/hó felújítási alap (vízóra érvényessége lejárt).
Az ingatlan kikiáltási ára: 6.100.000 Ft (Pályázati biztosíték mértéke:
610 000 Ft a kikiáltási ár 10%-a)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
403/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1
arányban tulajdonát képező 151159/6/A/144 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest XVIII. Havanna utca 58. C. lh. V. 25. szám
alatti lakást:
A lakás alapterülete: 54 m2, a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad:
lakásszövetkezeti tulajdon. A lakás helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha,
fürdőszoba, wc, gardrob, a lakás műszaki állapota: beköltözhető. Az
ingatlan közös költsége: 23.940 Ft/hó (magában fogalja a fűtési átalányt),
a vízóra érvényessége lejárt.
Az ingatlan kikiáltási ára: 4.525.576 Ft (Pályázati biztosíték mértéke:
452 558 Ft a kikiáltási ár 10%-a)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
381/2014. (VI. 26.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az
1/1 arányban tulajdonát képező 38952/0/A/5 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest X. Hölgy utca 18. szám alatti nem lakás céljára
szolgáló helyiséget:
A helyiség alapterülete: 323 m2, a helyiséghez tartozó közös tulajdoni
hányad: 609/1 000. A helyiség részei: 8 db raktár, 2 db iroda, előtér,
mosdó, a helyiség műszaki állapota: felújítandó
Az ingatlan közös költsége: 19.376 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt).
Az ingatlan kikiáltási ára: 11.151.000 Ft (Pályázati biztosíték
mértéke: 1 115 100 Ft a kikiáltási ár 10 %-a)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
232/2014. (IV. 17.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1
arányban tulajdonát képező 41464/9/A/120 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest X. Kőrösi Csoma Sándor út 3. X. 77. szám alatti
lakást:
A lakás alapterülete: 64 m2, a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad:
161/100 000. A lakás helyiségei: 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba,
wc, a lakás műszaki állapota: felújítandó. Az ingatlan közös költsége:
9.600 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt).

Az ingatlan kikiáltási ára: 5.800.000 Ft (Pályázati biztosíték mértéke:
580 000 Ft a kikiáltási ár 10%-a)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
233/2014. (IV. 17.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1
arányban tulajdonát képező 41464/9/A/210 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest X. Kőrösi Csoma Sándor út 7. IX. 55. szám
alatti lakást:
A lakás alapterülete: 64 m2, a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad:
161/100 000. A lakás helyiségei: 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba,
wc, a lakás műszaki állapota: felújítandó. Az ingatlan közös költsége:
42.880 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt).
Az ingatlan kikiáltási ára: 6.200.000 Ft (Pályázati biztosíték mértéke:
620 000 Ft a kikiáltási ár 10%-a)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
234/2014. (IV. 17.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1
arányban tulajdonát képező 41464/9/A/693 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest X. Kőrösi Csoma Sándor út 27. X. 85. szám
alatti lakást:
A lakás alapterülete: 76 m2, a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad:
192/100 000. A lakás helyiségei: 3 szoba, félszoba, előszoba, közlekedő,
konyha, fürdőszoba, wc, a lakás műszaki állapota: felújítandó. Az ingatlan
közös költsége: 50.920 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt).
Az ingatlan kikiáltási ára: 6.500.000 Ft (Pályázati biztosíték mértéke:
650 000 Ft a kikiáltási ár 10%-a)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
235/2014. (IV. 17.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az
1/1 arányban tulajdonát képező 41397/2/A/64 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest X. Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. III. lh. VI.
1. szám alatti lakást:
A lakás alapterülete: 26 m2, a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad:
27/10 000. A lakás helyiségei: szoba, előszoba, konyha, a lakás műszaki
állapota: felújítandó. Az ingatlan közös költsége: 5.265 Ft/hó + 540 Ft/hó
felújítási alap (vízóra érvényessége lejárt).
Az ingatlan kikiáltási ára: 2.700.000 Ft (Pályázati biztosíték mértéke:
270 000 Ft a kikiáltási ár 10%-a)

A pályázatokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
(székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10042140, adószám: 10816772-2-42, statisztikai számjel: 108167726810-114-01, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70593/2013,
képviseletében eljáró személy: Szabó László vezérigazgató) mint
Pályáztató írja ki.
A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület,
II. emelet 207-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap
kitöltésével, 2014. november 26-án (szerda) 1600 óráig beérkezőleg
lehet jelentkezni.
A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és
módja: A pályázati biztosíték mértéke minden esetben a kikiáltási ár
10%-a. A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely
történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy
a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524
számú számlájára átutalással.
A pályázati tárgyalások helye: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe:
1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló.
A pályázati tárgyalások ideje: 2014. december 1. (hétfő) és
december 3. (szerda) – a az egyes pályázati felhívásokban megjelölt
időpontokban.
A pályázati eljárással kapcsolatos további információkért
keressék a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársát, Rácz Szilviát,
tel.: 06-1-666-2725! (Félfogadás: hétfő: 1400 - 1730, szerda: 800 - 1600,
péntek: 800 - 1130

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDÖTT A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÚJHEGYI USZODA
ÉS STRANDFÜRDŐ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program
KMOP-3.3.3-11 „Megújuló energiahordozó felhasználás
növelése” tárgyú pályázat keretében Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat „Újhegyi uszoda és strandfürdő
energetikai korszerűsítése” című KMOP-3.3.3-11-2011-0090
azonosítószámú projektje 60.886.527 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült, amely 15%-os önkormányzati
önerővel egészül ki. A beruházás bruttó összértéke így mintegy
71,6 millió Ft.
Az uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítésének
kivitelezési munkái 2014. augusztus végén kezdődtek és
mintegy három hónapon keresztül tartanak majd. A projekt
teljes lezárására 2014 decemberében kerül sor.
A korszerűsítés alapvetően az uszoda és a strandfürdő külső
energiaszükségletének csökkentésére, valamint a jelenleg
hasznosítatlan hőenergia visszanyerésére irányul.
A fejlesztés célja az Önkormányzat fenntartásában lévő
strandfürdő működése kapcsán az energetikai racionalizálás
első ütemének végrehajtása, amely jelentősen csökkenti
a földgáz szükségletet, így az uszoda költségeit, az
Önkormányzat kiadásait. Lehetőség nyílik továbbá a lakosság
körében megismertetni az energiatakarékossági és a megújuló

energiafelhasználás által teremtett lehetőségeket, ezzel
is előmozdítva a lakosság környezet- és energiatudatos
magatartását. A projekt eredményeként növelni tudják a
megújuló energiaforrásokon alapuló hőenergia szerepét az
összes energia felhasználáson belül és így csökkenteni tudjuk a
széndioxid kibocsátás mennyiségét.
A projekt keretében megtörténik a tetőszerkezet szigetelése,
ezt követően 56 db napkollektor kerül elhelyezésre az uszoda
tetőszerkezetén, amelyek évente összesen 350 GJ hőt
képesek előállítani. A napkollektorok segítségével elsősorban
az uszoda vizét fogják fűteni. A felújítás során az uszoda
vízfűtési rendszere is átalakításra kerül, a HMV rendszer régi
berendezéseit lecserélik. Továbbá szabályozáshoz szükséges
készülékek és egy hővisszanyerő berendezés kerülnek
elhelyezésre.
Az előkészítési tevékenységeket követően megindulhatott a
kiviteli tervek elkészítése, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása.
A kivitelezési tevékenység 2014. augusztusában indult és a
kivitelezői szerződés alapján három hónap áll rendelkezésre
a munka elvégzésére. Az energetikai projekt lezárására 2014.
decemberében kerül sor.

apróhirdetés
Szolgáltatás
Számítógépek javítása, helyszínen is, hétvégén is. Hardver-,
szoftvermunkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 06-1/256-8680,
06-30/970-4870
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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
Villanyszerelés, hibakeresés,
villanybojlerek vízkőtelenítése,
javítása, cseréje 0-24 óráig. Tel.:
06-1/260-7090,
06-30/296-5590,
Rácz Mihály
Csatornamanó
Gyorsszolgálat! Duguláselhárítás,
csatorna-kamerázás, wo-mázás,
vízszerelés kőműves helyreállítással. Minden nap. Elérhetőség:
0630/911-8536, 06-30/211-5093

AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-műanyag nyílászárók szerelése, passzítása, 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, 06-70/547-2584.
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN, GARANCIÁVAL Digitális
átállás, mindig Tv-dekóder beüzemelés a helyszínen, azonnal, garanciával! Tel.: 06-20/471-8871
k e r t- , TE L EK R EN D EZÉ S .
Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, bozótírtás, kerítés építése,
javítása. Térkövezés betonozási
munkák. Tel.: 06-1/781-4021, 06-70/
547-2584, 06-70/391-8976
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

ÁLLÁS
Hetente kétszeri alkalmi
munkát ajánlunk komissiózó munkakörben Vimpex Élelmiszer Kereskedelmi raktárunkban.
Munkavégzés helye XIX. Budapest
Hofherr utca. Áruismeret előnyt
jelent. Tel.: 06-20/499-0237

Ingatlan
Eladó ingatlant keresek a
X., XIV. vagy XIX. kerületben. Tel.:
06-30/232-8240

RÉGISÉG
M ag ya r -t ö r t é n e l e m
tanár
vásárol
könyveket,
könyvtárakat, régi bútorokat,
festményeket, háború előtti
használati tárgyakat. Lomtalanítást is vállalok. A helyszíni értékbecslés díjtalan. Tel.:
06-70/670-7497

Készpénzért vásárol Almási
Katalin bútorokat, festményeket,
órákat, disztárgyakat, porcelánt,
hangszert, könyveket, szőrmét,
bizsukat, és teljes hagyatékot. Tel.:
06-20/544-0027

ART EXPO
Amatőr Kortárs Művészeti
Kiállítás és Vásár
a Hungexpo területén.
November 29-én és 30-án minden
művészetkedvelőt és pártolót várnak
a kőbányai vásárvárosba, ahol több
száz amatőr képzőművész kap teret
és lehetőséget   a bemutatkozásra. A
szervezők a nagy galériák és nagy műgyűjtők rendezvényei mellett a ma élő,
kevésbé ismert, ám nagyszerű alkotóknak is esélyt adnak, s ebből fakad
az Art Expo egyik jelmondata is: „Minden annyit ér, amennyit adnak érte!”
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Rejtvény

Príma szauna est minden hónap
utolsó péntek estéjén!
Különleges élményre vágysz?
Regisztrálj szauna estjeinkre
és töltődj fel a hideg estékre!
Hogyan is néz ki egy est?
3 órás szeánszaink alatt 2 szaunamester vezetésével 3 különböző szeánszon vehetnek részt a vendégek.
Egy-egy szeánsz kb. 15 percig tart. Rövid szaunázás, előizzadás után sóval
leradírozzák a vendégek a testükről az elhalt hámsejteket. Majd ezt követően mézzel, olajjal, joghurttal vagy gyümölcsökkel kenhetik be magukat.
A hő hatására sokkal hatékonyabban szívódnak fel az értékes tápanyagok
a bőrbe, így már az első alkalom után is érezhetően puhább, kellemesebb
tapintású lesz a bőr.
Ezt követően frissítőket, gyümölcsöket szolgálunk fel és következik
45 perc pihenés a wellness részlegben. Lazító pezsgőfürdő, úszómedence,
pihentető sószoba várja a pihenni vágyókat. A pihenő után újabb kényeztető szeánszon vehetnek részt a vendégek!
Ahány est, annyiféle szeánsz! Vitaminos-jeges bőrfiatalítás, testi-lelki
felfrissülés, pálinkás bódulat, élénkítő-méregtelenítő kávévarázs, joghurtos bőrpuhítás.
Aktuális programjainkról érdeklődj recepciónkon vagy
látogass el weboldalunkra!

Várunk szeretettel Sportközpontunkban!
Príma Wellness Sportközpont
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
www.primawellness.hu

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)

A helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, Szent
László tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre
várjuk november 25-ig. októberi számunk szerencsés nyertesei: Nagy Kornélia - uszásoktatás,

Dr. Szőllősi Katalin - 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. november 13–19.
890
Ft/db

329
Ft/db

1699
Ft/kg
Kométa Ízes sonka
glutén-, laktózmentes

2590
Ft/db

Patronus Szekszárdi
Kékfrankos 2011
száraz vörösbor
0,75 l, 1187 Ft/l

Öregapánk
Kedvence
Szilvapálinka
0,5 l, 5180 Ft/l

2699
Ft/db

200 g, 1645 Ft/kg

899
Ft/db

Pampers pelenka
Active Baby
többféle, 28-42 db

CBA Kacsa-, libazsír

349
Ft/db

Lenor öblítô
többféle,
2 l, 450 Ft/l

949
Ft/db

Tihany válogatás
Pannónia sajt
szeletelt, többféle,
125 g, 2792 Ft/kg

399
Ft/db

CBA Extra
Szûz Olívaolaj
500 ml, 1898 Ft/l

Pickwick
Fruit Infusion
gyümölcstea

filteres, többféle,
20 x 2 g

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

