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A X. kerület közérdekû magazinja

Kellemes karácsonyt
Kobánya
!
"
Karácsony előtt majdnem ezer család és egyedül élő, idős ember kap ajándékcsomagot az önkormányzattól és a civil szervezetektől. Jövőre majdnem
fél milliárddal többet fordít a Kőbányai Önkormányzat szociális ellátásra és
gyermekétkeztetésre.
Figyeljünk egymásra!
A Kőbányai Önkormányzat öt
millió forint értékű ajándékcsomagot osztott szét és rengeteg
ingyenes programmal segít.

6., 12., 16., 18.

Új futópálya

Koncertek mindenkinek

Az Óhegy parkban megépített,
1,4 kilométer hosszú pályát
ízületkímélő anyag borítja és
éjszaka is használható.

8.

Az ünnepek idején Kőbánya
a zene városa is: a jótékonysági koncerttől a Tutta Forza
évköszöntő koncertjéig színes a
repertoár.

7., 13., 16., 18.

2

AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉBEN

KŐBÁNYAI HÍREK

AZ ÉRTÉKEK VÉDELMÉBEN

2014. DECEMBER

Közmeghallgatás - Kőbánya tovább épül
Az önkormányzati választásokon ismét megerősített Kovács Róbert polgármester és a
Kőbányát az elmúlt négy évben vele építők csapata közmeghallgatást tartott a Kőrösiben
– ismertetve a terveket és tájékozódva a lakókat érintő problémákról.
ségeknek, a Tiszta udvar, rendes ház pályázattal pedig nagyon sok
lakót sikerült bevonni a rendszeres környezetszépítésbe. 2010ben, amikor Kovács Róbert polgármester javaslatára Kőbányán
is elindult ez a mozgalom, 40 elismerést osztottak ki, 2014. őszén
már 400 jutalmazott gyűlt össze a Kőrősiben. Emellett persze
az önkormányzat is „átöltöztette” Kőbányát, a városközpontban Lechner Ödön szobrát állították föl, a teljesen megfiatalított
Kőrösi sétány fővárosi díjat nyert és Kőbánya nagy részén fákat,
virágokat ültettek, illetve a Kőkert és a lakók segítségével nagyon
sok szeméttől is megszabadították a várost. Közben rengeteg játszóteret is felújítottak, felnőtt fitnesz-parkokat létesítettek és a város több pontján jelentős mennyiségű parkolót építettek. A Harmat közben, a Tavas utcánál 40-40, míg a Szárnyas utca – Zágrábi
út környezetében 200 új parkolóhely áll a lakók rendelkezésére.

A

Életmódváltás
Az intézmények fejlesztésének sorában Kovács Róbert öszszefoglalójában hallhattunk többek között a Janikovszky Éva
Általános Iskola több lépcsős újjáépítéséről – a főváros egyik
legszebb oktatási intézménye idén ebédlővel és sportpályával is
gazdagodott –, valamint a Szent László Gimnáziumban felszerelt
korszerű, más kőbányai iskolák diákjai számára is rendelkezésre
bocsájtott laboratóriumáról. A részben az óvodákhoz, iskolákhoz kapcsolódó, a kerület sportéletét is jelentősen átalakító beruházásokról hosszan beszélhetett volna a polgármester, hiszen
majd minden óvoda és iskola rendelkezik már kisebb-nagyobb

Biztonság 24 órában
Kovács Róbert polgármester a kerület életét érintő legfontosabb változások
közt beszámolt a közbiztonság helyzetének javulásáról: a korábbiaknál sűrűbb
rendőri jelenlétről, valamint a közterületi
kamerarendszer jelentős bővítéséről – ma
már körülbelül 45 ezer kőbányai biztonságát védik ezek a kamerák. A tervekről,
városunk még biztonságosabbá tételéről
Kovács Róbert lemondta, hogy a közterület-felügyelet létszámát jelentősen növelik
és a már most is 24 órás szolgálatban lévő felügyelet a közterületi kamerák figyelését is átveszi a közeljövőben. A társasházak
belső kamerarendszereinek kiépítését is jelentős összeggel támogatja az önkormányzat – most is lehetőség van az önkormányzati
támogatás elnyerésére (az aktuális pályázat rövid kiírását az 5.
oldalon olvashatják és a www.kobanya.hu oldalról letölthetik a
szükséges dokumentumokat is.)
A kőbányai közterületek állapota is láthatóan javult, szépült
az elmúlt években. Ennek érdekében az önkormányzat tavasszal
több millió forint értékben oszt virágokat a lakóknak, lakóközös-

műfüves pályával, a Kada Mihály Általános Iskola mellett pedig felépült az ország egyik legkorszerűbb sportcsarnoka, amely
– többek között – a kerületi kosárlabda utánpótlás fellegvára is.
Ugyancsak nagy sportértéket képvisel a Kápolna téri Jégcsarnok,
amelyet a gyermekek sportolása mellett már most is mindenki
használhat. Az intenzív kerületi sportéletből az idősek is kiveszik
a részüket, a KESZE programjain kívül több felnőtt edzőpark is
rendelkezésükre áll a mindennapi testedzéshez.
Kovács Róbert polgármester az eredmények és a folyamatban
lévő fejlesztések keretében említést tett többek között a szociális

A polgármester levele

Tisztelt Kőbányai Polgárok!
Kedves Olvasók!

B

és egészségügyi támogatások növeléséről, a kőbányai kisvállalkozások fejlesztési tervéről valamint a rövid időn belül már több
mint 10 helyszínen működő ingyenes wifi-hálózatról.

Zajos kérdések
2010. és 2014. közé eső önkormányzati ciklus Kőbánya sikertörténete volt, soha ennyi, illetve ilyen értékű beruházás,
felújítás nem történt a kerületben. Nem volt még rá példa, hogy
ennyi támogatást kaptak volna a rászorulók, ilyen komplex szociális háló vette volna körül a családokat, a diákokat és a szépkorúakat. Mindezt úgy valósította meg a Kőbányai Önkormányzat,
hogy az elmúlt évtizedek legstabilabb gazdálkodását produkálták, ami azt jelenti, hogy a felújítási ütem, a támogatások köre az
eddigihez hasonló lesz, illetve kis mértékben növekszik is.
E néhány sorban foglalhatnánk össze a korábbi testület működésének lényegét. Nem véletlen, hogy Kőbányán ismét a Fidesz által támogatott képviselők nyerték
a választást Kovács Róbert vezetésével. A
polgármester megnyitó beszédében megköszönte a bizalmat és – a korábbi munka
eredményeinek bemutatása mellett – beszélt a tennivalókról, a tervekről.
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A kőbányai helyzetkép felvázolását követően a lakók kérdéseire keresték a válaszokat. Kustra Pál és Kóti Mihály is felvetette a repülőtér, pontosabban a város fölött fel és leszálló repülőgépek egészségkárosító hatásait. Mindketten bizonyítékokat
soroltak a szabályellenes működésre és független, elfogulatlan
zajszintmérés támogatását kérték az önkormányzattól.
Gallyas István, a roma önkormányzat nevében azt kérte, hogy
a Kőbányai Önkormányzat által finanszírozott beruházásoknál
minél több roma szakembert foglalkoztassanak, mert ezzel sokat javíthatnak több család életkörülményein. A felszólaló lakók
között volt, aki a Pongrác telepről jól hallható és „szagközelben”
lévő BKV telephelyére panaszkodott, mondván: az öreg, környezetszennyező buszokat túl gyakran és túl sokáig járatják és
az ott lakók kénytelenek a büdös füstöt szívni. Monostori Csaba a buszmegállók előtt megálló víztócsákra és a figyelmetlen,
fröcskölő autósokra panaszkodott. Ugyancsak a Pongrác telepről
szólalt fel Decsi Margit, aki köszönte a hatalmas felújítási munkákat, ugyanakkor azt javasolta, hogy néhány utcabútort, padot
helyezzenek át, valamint az ott lakókat próbálják meg előnyhöz
juttatni, hogy nekik mindenképpen legyen parkolóhelyük. Kovács Róbert polgármester elmondta, hogy a Pongrác telepen és
a Salgótarjáni út környékén több mint 300 új parkolót építtet az
önkormányzat, hogy elegendő hely legyen mindenkinek, de az
ott lakók előjogait nem lehet szavatolni.

eköszöntött a december, az ünnepvárás időszaka.
Advent első vasárnapján újra kigyúltak
a karácsonyi díszkivilágítás fényei az Újhegyi és a Kőrösi Csoma
sétányokon. Utóbbit
az idén bővítettük,
városközpontunk főutcája most már teljes
hosszában,
ünnepi
fényben
pompázik.
Így azok is megcsodálhatják, akik villamossal, busszal vagy autóval haladnak át a Szent László
téren. Önkormányzatunk és a Szent László plébániatemplom ölelésében életnagyságú betlehem áll és adventi koszorúkkal díszítettük kerületünk körforgalmi csomópontjait. Tavaly először állítottuk fel Kőbánya karácsonyfáját az
Újhegyi sétányon. Új hagyományunkat az idén is folytathattuk, ezúttal is egy felajánlásnak köszönhetően. A több
mint 10 méter magas óriásfenyőt egy kerületi házaspár
otthonából szállíttattuk Újhegyre, ahol ünnepi díszbe öltöztetve immár Kőbánya karácsonyfájaként díszíti a sétányt.
Otthonunk meghittebbé tétele mellett az idén is igyekeztünk segíteni azoknak a szépkorúaknak és családoknak, akik szükséget szenvednek, akiknek nehezebb a
karácsony. Odaﬁgyelünk rájuk még akkor is, ha maguktól talán soha nem kérnének segítséget. Önkormányzatunk képviselői, felnőtt- és gyermek háziorvosai, valamint
a szociális- és oktatási intézmények dolgozói segítettek
abban, hogy a rászorulókhoz eljussunk. Tudjuk, hogy az
ünnepi készülődés során az élelmiszerek megvásárlása
jelenti az egyik legnagyobb kiadást. Hagyományainkhoz
híven ezért idén karácsonykor is közel 900 ajándékcsomagot juttatunk el oda, ahol arra a legnagyobb szükség
van. Így szeretnénk segíteni abban, hogy az ünnepi készülődés mindenki számára gondtalanabb legyen.
Kedves Kőbányaiak! Kívánok áldott, békés és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket! Kívánom, hogy az új évben is
vigyázzunk otthonunkra, közösségünkre, egymásra! Csak
együtt tudjuk elérni céljainkat, hogy legyenek munkahelyek, jó közbiztonság, megfelelő színvonalú egészségügyi
ellátás, egyenlő esélyei a gyerekeknek és gondtalanabb
időskora a szépkorúaknak. Sok munka vár még ránk, és
én számítok mindenkire. Örömökben, sikerekben gazdag,
eredményes és boldog új esztendőt kívánok!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
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Jövőre növekednek a szociális kiadások
Kőbányai Önkormányzat működése
2015-ben is rendkívül stabil alapokon nyugszik – nem csak a jó működéshez, de jelentős beruházásokra is rendelkezésre állnak a források és a szociális,
oktatási kiadások is jelentős mértékben
emelkednek Kőbányán. Többek között
ezt tartalmazza az a jövő évre szóló költségvetési koncepció, amelyről a legutóbbi testületi ülésen több ellenzéki képviselő is pozitív véleményt alkotott.
Noha a következő évi költségvetés előképének, koncepciójának elkészítése nem
kötelező, mégis érdemes megalkotni, mert
abban meghatározhatják az irányelveket
és ez az anyag jó kiindulási alap az érdekegyeztetés során is. Ezzel indokolta
Kovács Róbert polgármester a koncepció
kidolgozását, hozzátéve, hogy a jó gazdálkodásnak köszönhetően év végén öt
milliárd forint fölött lesz az összeg, amely
az önkormányzat számláján szerepel és ez
azt jelenti, hogy Kőbánya legújabb kori
történetében még soha ilyen jó helyzetben
nem volt a város költségvetése. A koncepciót Tóth Balázs (LMP) és Somlyódy Csaba (MSZP) is méltatta, kiemelve annak
mindenre kiterjedő kidolgozottságát és a
tervek feszességét. Tubák István (Jobbik)
ugyancsak jónak tartotta, hogy ilyen anyagot készítettek, ám az abban megfogalmazott terhekkel nem értett egyet.

A

A testületi ülésen a képviselők döntöttek a telekadó kismértékű növeléséről is.
Kovács Róbert polgármester elmondta,
hogy Kőbányán az elmúlt 8 évben nem
emelték adót és a korábbi, négyzetméte-

Kitüntetettek
ovember 17-én, Budapest
egyesítésének 141. évfordulóján ünnepi közgyűlést tartottak a városházán. A főváros
napján a főpolgármester Budapest legrangosabb kitüntetésit is
átadta az arra érdemesnek tartott közösségépítő, lélekerősítő
munkát végzőknek. A várost,
benne polgárait ünnepeljük,
és a polgárok sorából a legkiválóbbak közül valókat külön
köszöntjük.” – mondta Tarlós
István, mielőtt Pro Urbe Budapest díjat
adott át Szilágyi-Sándor András református lelkipásztornak a Kőbányai Református Egyházközségért végzett tevékenységéért, közösségépítő szolgálatáért,
valamint Budapestért díjban részesítette
Győrffy Lászlót, a Kőrösi Kulturális
Központ igazgatóhelyettesét a kőbányaiak érdekében végzett kimagasló közművelődési tevékenysége elismeréseként.
Budapest ünnepén Fővárosi Emlékzászló
elismerést kapott a Hajdu János vezérőrnagy, főigazgató által képviselt, kőbányai székhelyű Terrorelhárítási Központ.

Vélemény

A testületi ülés előtt Wéber Tibor alpolgármester is esküt tett. A képvislők
elfogadták az ellenzék által is jónak tartott 2015-ös költségvetési koncepciót.

N

renkénti 1169 forint a fővárosban a második legalacsonyabb díjtétel volt. A mostani emelés után ugyan átlagosan 1500
forint lesz a négyzetméterre vetített éves
telekadó, de a Kőbányai Önkormányzat
ezzel az összeggel is a budapesti kerületek adószintje alatt marad jócskán. A

Év végi igazgatási szünet
a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban 2014.
december 22. és 2015. január 2. között igazgatási szünet lesz. Ezért az
ügyfélfogadás a Hivatal valamennyi szervezeti egységében szünetel.
Az anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti egység a főépületben, a Budapest X. kerület, Szent László tér 29. II. emelet 223. és 225. szobában
ügyeletet tart az alábbi időben: december 22-én hétfőn, december 29-én
hétfőn 14.30 és 17.30 óra között, december 31-én szerdán 8.00 és 12.00
óra között.
Az anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti egységben a születéssel, valamint a halálesettel kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség.
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Hajdú János vezérőrnagyot, Győrfy
Lászlót és Szilágyi-Sándor Andrást
Kovács Róbert polgármester köszöntötte.
A kitüntetetteknek a főpolgármester
és a közgyűlésben a kőbányaiak érdekeit
képviselő Kovács Róbert polgármester is
szívből gratulált – példaképként állítva a
díjazottakat mindannyiunk elé.
A Kőbányai Önkormányzat novemberi
testületi ülésén a képviselők nevében is
Kovács Róbert polgármester köszöntötte,
illetve ajándékozta meg a kitüntetetteket.
kerület polgármestere a korábbi szinten
tartást és a mostani, mérsékelt emelést
is azzal magyarázta, hogy az itt működő
vállalkozóknak szerettek volna kedvezni,
ezzel is javítva a működési feltételeiket.
A mostani emelést pedig azzal indokolta
Kovács Róbert, hogy az önkormányzat
kiadásai jelentősen megnőnek a következő esztendőben és ezeket finanszírozni
kell. A szociális kiadásokra mintegy 100
millió forinttal többet fordítanak a jövő
évben, a közétkeztetés pedig ennél is sokkal több pluszforrást, az ideinél 300 millió forinttal többet igényel. Utóbbi esetében jogszabályi változás is befolyásolja a
költségek növekedését: 2015-től sokkal
szigorúbb normák szerint kell a közétkeztetést bonyolítani: a korábbiaknál sokkal több zöldséget és gyümölcsöt kell a
gyermekeknek asztalára tenni, valamint
egészségesebb alapanyagokból, többek
között teljes kiőrlésű, sómentes és csökkentett cukor, valamint zsírtartalommal
készülő péksüteményeket, sült termékeket kell feltálalni.
A leendő adóbevételek egy részét a Kőbányai Önkormányzat – ahogy Kovács
Róbert korábban is ígérte – közvetlenül a

vállalkozások támogatására fordítja, ami
azt jelenti, hogy a kis- és közepes vállalkozásokat munkaerő-piaci eszközökkel is támogatják. A jövő évben várható
adótöbbletből tehát többek között a pályakezdő fiatalokat és a nyugdíj előtt állók foglalkoztatását segítik, ezzel az őket
foglalkoztató vállalkozások is jól járnak.
A kezdő vállalkozókat pedig tanácsadással, infrastruktúrával, irodával támogatják
- mondta a polgármester.
A képviselők módosították a közterület
használatáról szóló rendeletet, ám annak
csak szöveges része változott, a közterületfoglalás díjtételeit most sem emelték.
A Kőbányai Önkormányzat nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló, támogató együttműködése folytatódik – erről

A 2015-ös költségvetés koncepciójának tárgyalásakor Tóth Balázs
is azok között a képviselők között volt, akik pozitívan értékelték
a tervezetben megfogalmazott
törekvéseket és a körültekintő,
részleteiben is kidolgozott, láthatóan szakértelemmel készített
előterjesztést. Az LMP képviselője szerint nem minden önkormányzatról mondható el, hogy az
egész ciklusra tervez: a Kőbányai
Önkormányzat ugyanis nem csak
egy évre tervez, hanem több évre
előre számításba veszi a fejlesztendő területeket és a beruházások hatásait is.

is döntöttek a képviselők, mint ahogy a
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatainak
elbírálása is megtörtént, valamint a BKK
által kidolgozott fővárosi közlekedési tervet is véleményezte a testület. Jó hír, hogy
a Száva park a Nemzeti Vagyonkezelőtől
a Kőbányai Önkormányzat tulajdonába
került, valamint hogy a Bosch új óvodát
létesít a Sütöde utcában, egy régi épület
felújítása révén.
5,2 milliárd forintot is meghaladó
összeg szerepel majd a Kőbányai
Önkormányzat számláján az évfordulón – tudtuk meg dr. Pap Sándor
alpolgármestertől, aki elmondta,
hogy soha ekkora összeggel nem
kezdte az új évet a város.

Bűnbandát lepleztek le
a Kőbányi önkormányzat által működtetett köztéri kamerák segítségével a kőbányai
rendőrök. A hattagú banda főleg idős embereket fosztott ki különböző trükkökkel –
többek között rendőrnek kiadva magukat.
A X. kerületi Rendőrkapitányság több ízben elkövetett lopás bűntett megalapozott
gyanúja miatt folytat nyomozást - ezt tudtuk meg a testületi ülésen megjelent dr. Gyetvai
Tibor alezredestől. A kapitányság vezetőjének tájékoztatása szerint egy 41 éves férfi és
családtagjai, valamint közeli ismerősei először nyáron követtek el bűncselekményeket
egészségügyi dolgozónak kiadva magukat. Később azonban rendőrként jelentkeztek be
a kiszemelt áldozatokhoz és a telefonban éppen azt mondták, hogy csalók ellen lépnek
fel, ezért meglátogatják őket, hogy biztonságban tudják az értékeiket. A látogatások
azonban figyelem eltereléssel és lopással végződtek. A kerületekből érkezett bejelentések alapján a nyomozók a kőbányai kapitányság irányításával kezdték meg az ügyek
felgöngyölítését és ennek eredményeként a közelmúltban a BRFK Bűnügyi Bevetési
Osztálya, valamint Készenléti Rendőrség segítségével elfogták a gyanúsítottakat.

"Az alapelvek szimpatikusak,
a gazdaság-élénkítő törekvések
tisztán láthatók. Azt is eredménynek tartom, hogy az én javaslatomat is befogadták – amely a vállalkozók támogatására irányult.
Noha a végleges költségvetés
előtt még meg kell vizsgálni a kereteket, de az biztos, hogy az induló vállalkozások még nagyobb
segítséget kaphatnak. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat
partner lehet abban, hogy nagyon kedvezményes áron, vagy
egyes esetekben ingyenesen ad
üzlethelyiségeket, vagy csökkenti
a kezdők működési terheit. Ez a
törekvés a vállalkozók és a munkavállalók számára is jó lehetőségeket tartogathat."
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Karácsonykor is összetart Kőbánya
Mi, kőbányaiak nem csak karácsonykor ﬁgyelünk egymásra – nyilatkozta lapunknak Kovács
Róbert polgármester. Mint mondta, az önkormányzat nem hagy cserben senkit, aki nehéz helyzetbe kerül, de jövőre még több kőbányainak szeretne segíteni az önkormányzat.
- Mi a legfontosabb a karácsonyban?
- Természetesen a család, hogy együtt legyünk, feltöltődjünk az ünnepek
alatt. Az adventi időszak az elmélyülésről is szól, arról, hogy egy kicsit
megálljunk ebben a rohanó világban és lelkileg felkészüljünk az előttünk
álló időszakra. És persze fontos, hogy gondoljunk másokra is. Az itt eltöltött 30 évem alatt nagyon sok idős és magányos emberrel is találkoztam.
Mindig elszomorított ez, és sokat gondolkoztam azon, nekik mivel lehetne
segíteni, hogy mosolyogjanak, hogy érezzék a törődést. De hála Istennek
erre az összetartó közösségünk adta meg a választ: mi, kőbányaiak nem
csak karácsonykor figyelünk egymásra.
- Ebben része volt az önkormányzatnak is?
- Polgármesterként a közösségépítést tartom az egyik legfontosabb feladatunknak. Az elmúlt néhány évben megpróbáltunk minél több idős emberhez eljutni és a remekül működő KESZÉ-től a nyugdíjas klubokig azt
látom, hogy egyre kevesebben vannak egyedül. Kőbányán végre egymásra találnak a szépkorúak, segítik egymást a bajban és segítik őket a civil
szervezetek is, amelyeknek ilyenkor, karácsony táján még inkább megnő a
szerepük. Természetesen a lehetőségekhez képest az önkormányzat is próbál mindent megtenni, hogy segítsen. Nem hagyunk cserben senkit, aki nehéz helyzetbe kerül és együttműködik velünk a megoldás érdekében. Több
olyan, más településen nem jellemző támogatást is nyújtunk, amely jelentős segítséget jelent a rászorulóknak. 2011-ben vezettük be a gyógyászati
segédeszközök vásárlásának támogatását. Az önkormányzaton keresztül
évente 150 idős ember nyaralhat két balatoni üdülőnkben az elő- és az
utószezonban, jelképes összegért. A gyerekekre is nagyon vigyázunk: több
mint ezerötszáz iskolás részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben; ők ingyenesen étkeznek, a tankönyvekért sem kell fizetniük, továbbá
évente kétszer 5 ezer 800 forintos támogatást kapnak a szülők. Mintegy 4
ezer általános iskolás gyermek szülei kapnak 5 ezer forintos iskolakezdési
támogatást, ösztöndíj programokkal támogatjuk a nehéz helyzetű általánosés középiskolás diákokat.
- Hosszú lista.
- Pedig nincs vége! A képviselőtestületi üléseken többször is szóba került,
hogy jövőre még több kőbányainak segítsünk. Ez 100 milliós pluszterhet
jelent az önkormányzatnak – erről jövőre, a 2015-ös költségvetés tárgyalásakor döntünk. De az biztos, hogy eddigi törekvéseinket folytatva támogatjuk a foglalkoztatás bővítését: a pályakezdők alkalmazását, az esetleg
munka nélkül maradó felnőtteknek munkát, vagy átképzést szervezünk, a
nyugdíj előtt álló emberek közterheinek egy részét az önkormányzat finanszírozza, ha a munkaadó tovább foglalkoztatja őket, a leendő nyugdíjasoknak pedig egyfajta átállási lehetőséget támogatunk. Ugyancsak megmarad
az idős emberek kiemelt támogatása, mint ahogy az egészségügyi ellátást
is folyamatosan korszerűsítjük.
- Ön személy szerint mit tart a legfontosabbnak?
- Polgármesterként arra vagyok a legbüszkébb, hogy Kőbányán mennyire
összetartanak és figyelnek egymásra az itt élők. A nagycsaládosok például
több elektronikus levelezési rendszert működtetnek, és ha valakinél fölöslegessé válik tankönyv, ruha, játék, vagy bármi, azt felajánlja a közösségnek. Nálunk a családok is segítenek egymásnak.
- Visszatérve a karácsonyra: az önkormányzat ilyenkor külön is segíti a
rászorulókat?
- Minden évben igyekszünk meghittebbé tenni azok ünnepét, akik valamiben szükséget szenvednek. Odafigyelünk rájuk még akkor is, ha maguktól
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Kőbányai gyerekekért szólt a nóta
Negyedik alkalommal ragadt gitárt dr. György István kormánymegbízott Póka Egonnal
és zenésztársaival az immár hagyományos Adjunk a húroknak… és a rászorulóknak is!
című jótékonysági koncerten. Idén a kőbányai és a kispesti Gyermekek Átmeneti Otthona
javára ajánlják fel az est bevételét.
integy 1,4 millió forint adomány
gyűlt össze dr. György István idei
jótékonysági koncertjén, amelyből többek között számítógépeket vásárolnak
a kerületi Gyermekek Átmeneti Otthonának. A budapesti kormánymegbízott,
Kőbánya korábbi országgyűlési képviselője és polgármestere 2011. óta minden
év karácsonya előtt a Kőbányai Zenei
Stúdió vezetőjével, Póka Egonnal és
profi zenésztársaikkal örökzöld dalokat
és újabb slágereket játszanak a KÖSZIben jótékony célért, mindig teltház előtt.
A kormánymegbízottat a basszusgitáros
mellett Sipeky Zoltán, Gyimesi László,
ifj. Tornóczky Ferenc, és Szakadáti Mátyás kísérték.
– Idén azoknak a kőbányai és kispesti
gyermekeknek szeretnénk örömet szerezni, akik hosszabb-rövidebb időre
kikerülnek a családi körből és átmeneti
otthonban élnek – mondta dr. György
István, és köszönetet mondott mindenkinek, aki adományával segített. A fel-

M

talán soha nem kérnének segítséget. A kőbányai önkormányzat képviselői,
felnőtt- és gyermek háziorvosai, valamint a szociális- és oktatási intézményeinek dolgozó, nevelői segítenek abban, hogy minden rászorulóhoz eljussunk. Tudjuk, hogy az ünnepi készülődés során az élelmiszerek megvásárlása jelenti az egyik legnagyobb kiadást. Hagyományainkhoz híven ezért
idén karácsonykor is ajándékcsomagokkal segítjük a rászorulókat, hogy az
ünnepi készülődés az ő számukra is egy kicsit gondtalanabb legyen. Idén
5 millió forintot költünk erre a célra. Ebből mintegy ezer egyedül élő idős
ember, nagycsalád, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő kapott tartós
élelmiszert, gyümölcsöt és ünnepi finomságokat is tartalmazó csomagokat.
- Hogyan ünnepelték gyermekkorában a karácsonyt?
- Jászárokszálláson születtem és ott is éltem 10 éves koromig. Szeretett
nagymamám házában laktuk a szüleimmel. Rengeteg élményt hoztam
magammal ezekből az időkből. Az ünnepet körüllengő „csodavárás”, az
elcsent karácsonyi habcsókok, amiből soha nem tudtam eleget enni, és a
Jézuskától kapott, máig egyik legkedvesebb könyvem emléke mind eszembe jutott hirtelen.
- Ön mit tervez, hogyan tölti az idei karácsonyt?
- Nagyon szoros az időbeosztásom, ezért már alig várom, hogy egy kicsit
lazíthassak. Készülök a meghitt pillanatokra, a családi együttlétekre, találkozásokra és olyan hétköznapi tevékenységekre is, melyekre év közben
nem igazán jut idő: egy jó könyvre, filmre, sétára.
- Mit üzen Kőbánya polgárainak 2015-re?
- Figyeljünk, vigyázzunk egymásra úgy, ahogy eddig tettük! Csak együtt
tudjuk elérni céljainkat, hogy legyenek munkahelyek, jó közbiztonság,
megfelelő színvonalú egészségügyi ellátás, egyenlő esélyei a gyerekeinknek és gondtalanabb időskora a szüleinknek. Sok munka vár még ránk, és
én számítok mindenkire, de nálam keményebben senki nem fog ezen dolgozni. Addig is azt kívánom minden kőbányai polgárnak, hogy a következő
napokban éljék át a karácsonyi ünnep meghitt, bensőséges perceit, óráit.
Pihenjék ki az év fáradalmait, legyenek együtt a szeretteikkel minél többet!
Legyen áldott, szeretetteljes karácsonyuk, és sikeres, boldog, szerencsés
új évük!
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Ismét kitettek magukért a kőbányaiak és dr. György István barátai. 1,4 millió
forint gyűlt össze az átmeneti otthonban élő gyermekek javára.
ajánlók között a megjelent magánszemélyek mellett cégek is vannak, köztük a

két kőbányai gyógyszergyár, az Egis és a
Richter Gedeon.

Új év, új zene
őbányával együtt a város egyik sikerzenekara, a Tutta Forza is folyamatos megújuláson megy keresztül. A
Bakó Roland vezette, mintegy 60 tagú
együttes átlagéletkora ugyan nem kívánja meg a „vérfrissítést”, ám a repertoárt
folyamatosan frissen kell tartani. Ezért
aztán a zenekar vezetői úgy gondol-

K

ták, hogy az idei újévi gálakoncerten új
színeket kevernek a korábban is magas
színvonalat képviselő művészeti palettán. Az öt éves megyüttműködés okán is
különleges hangverseny repertoárjában
most nem csak Johann Strauss és az általa
képviselt komolyzenei, illetve operett világából csendülnek fel ismert dallamok,
hanem egy különleges, újévi karnevállal is előrukkol a
Tutta Forza. A brazil, latin-amerikai
elemekt is tartalmazó latinos hangulatú
összeállítás mellett
egy nagy meglepetésről is csiripeltek
a verebek, ám az
a zenekar vezetője
nem árulta el…
Arról viszont beszélt Bakó Roland,

hogy a csapat a nyári, szerbiai kiemelt
első hely után ismét hozott külföldről
elismerést. A csehországi Letovicében
vettek részt egy fesztiválon, amelyen
mindkét koncertjükkel óriási tapsvihart
és rengeteg gratulációt gyűjthettek be, a
közönség alig engedte ki a kőbányai zenekart az előadótermekből. Január 3-án,
a Kőrösi Kulturális Központban önök is
meghallgathatják a Tutta Forza újévköszöntő előadását.
(A gálakoncerten vezényel: Gál Tamás Liszt-díjas érdemes művész, énekel:
Kovalik-Csüllög Erika, Altsach Gergely,
vendég táncosok: a Budapest Táncművészeti Stúdió növendékei, koreográfus:
Bogdán Péter).
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Elkészült a futópálya
z Óhegy parkban műanyag borítású
futópályát és felnőtt edzőparkot épített a Kőbányai Önkormányzat. A több
mint 60 millió forintba kerülő új sportlétesítményt a napokban adták át illusztris
vendégek társaságában.
„Régi álom vált valóra az új futópálya átadásával” - mondta Kovács Róbert polgármester az ünnepélyes átadáson. A tervek
szerint több hasonló pálya is épül majd a
kerületben, amelyen minden korosztály
sportolhat. Kovács Róbert minden kőbányai lakót rendszeres testmozgásra, az új
pálya használatára buzdított és elmondta,
hogy mozgalmat indítanak majd, hogy a
Nordic walkinghoz hasonlóan növeljék a
rendszeres testmozgás népszerűségét.
A futópálya megnyitóján Monspart Sarolta világbajnok tájfutó is részt vett. Az
egészséges életmód „megoldóképletét”
tömören úgy fogalmazta meg: „A sport

A

"Irigyellek benneteket" - mondta
Monspart Sarolta a maga közvetlen
módján. "Ez egy nagyon jó pálya,
van fel és le, nagyon szép a környezet,
jó a levegő. Jó önkormányzatotok van,
hogy ezt megcsinálta".

Ez a szalag átvágás utat, pontosabban futópályát nyit az egészségesebb
életmódhoz. Akik megnyitják: Révész Máriusz országgyűlési képviselő,
Kovács Róbert polgármester, Monspart Sarolta tájfutó világbajnok,
Radványi Gábor alpolgármester és Frank Tibor ultra-maratonfutó.
mindenkié! A sport a bölcsőtől a sírig
tart.” Mint mondta, irigyli a környéken
lakókat, mert ilyen, szó szerint minden
korosztálynak alkalmas pályával nagyon
kevés város büszkélkedhet.
Frank Tibor sivatag- és ultra-maratonfutó
a kitartásról és az időskori fittségről is beszélt. A 65 évesen is rendkívül jó egész-

ségnek örvendő sportemberrel vélhetően
a kőbányai futópályán is találkozhatnak
a jövőben, hiszen naponta 25-30 kilométeres edzéseket tart most is. Ugyancsak
találkozhatnak az új felnőtt edzőparkban
Radányi Norberttel és Kővári Gáborral,
a saját testsúlyos edzés hazai bajnokaival
– ők most egy rendkívül látványos bemu-

Újabb parkot „kapott” a kerület
Száva park ismét Kőbányáé. Hogy
a közelmúltban testületi ülésen is
elhangzott információval mit kezdjünk,
vagyishogy miért jó ez nekünk, erre válaszolt a kerület polgármestere.
„A kerületen belül nem minden park,

A

tatóval lepték meg az új pályát ünneplő
közönséget.
Az új, 1,4 kilométer hosszú futópálya
és edzőpark jól szolgálja a Kőbányai Önkormányzat kiemelt célját, hogy minden
kerületi lakónak lehetőséget biztosítsanak
az ingyenes sportolásra. Az Óhegy parki
sportlétesítmények kialakítása emellett
azért is fontos volt, mert az építéssel párhuzamosan a parknak jelentős részét rehabilitálták, azaz felújították a járdákat,
az elöregedett lépcsőket és padokat, valamint modernizálták a közvilágítást, így
sötétedés után is jól lehet használni az új
edzőhelyet.

köztér Kőbányáé, állami és fővárosi tulajdonban, illetve kezelésben lévő területek
is vannak” – kezdte Kovács Róbert. „Ám
ezeknek a területeknek a rendben tartása sokkal nehezebben megy, mint a saját
tulajdonú parkoknak. Ezekre a nagy tu-

lajdonosok számára nyúlfarknyi területekre sok esetben nem marad energia és
dolgos kéz, ezért ezek nem egy esetben
elhanyagoltak. A Kőbányai Önkormányzat számára viszont elemi érdek, hogy
minél több park, közterület tartozzon
saját tulajdonba, mert csak ebben az
esetben tudjuk garantálni a jó állapotát
– mondta Kovács Róbert.
A Száva parkot, pontosabban a Száva
utca és Üllői út között fekvő kis közlekedő területet is már nagyon régóta szerette volna megkapni az önkormányzat,
most végre sikerült. Ahogy az arra lakók
és utazók látják, az „új” tulajdonos máris kitisztíttatta a területet, a padokkal,
belső utakkal szabdalt kis park tiszta,
átlátható és ezáltal biztonságos is lett. A
tervek szerint tavasszal a zöldfelületeket
is rehabilitálják és ezt is a kőbányai közterületek szintjén gondozzák, ápolják.

A nagy ajándék
Évtizedes elmaradást sikerült pótolni a Kőbányai Önkormányzatnak, amikor a Szárnyas utca, Somfa köz és Száva
utca közti szakaszon a csapadék elvezető csatornát épített
és parkolókat létesített. Az ott lakók szerint a beruházás
jelentősen növeli a lakások értékét és a komfortérzetüket
is javítja.
z a beruházás is beleillik abba a sorozatba, amellyel a kőbányán élők életminőségét szeretné javítani a Kőbányai
Önkormányzat. Ezen a területen nemrég
térfigyelő kamerákat szereltek fel, most
pedig elkészült a vízelvezetés, a parkolók
kiépítése és a parkosítás, amely kulturáltabbá, átláthatóbbá tette ezt a terület is.
Erről beszélt Kovács Róbert polgármester, megemlítve, hogy a régi lakótelep
építésekor nem gondoltak ennyi autóra és
az 500 méternyi csatorna megépítése mellett nagyon szükség volt a most kialakí-

E

tott 60 új parkolóra. Elmondta, hogy hogy
a rendkívül gyorsan, alig három hónap alatt
elkészült beruházásra mintegy 150 millió
forintos forrást biztosított az önkormányzat. Marksteinné Molnár Julianna, a terület
önkormányzati képviselője az átadáskor
megköszönte a lakók türelmét és azokat a
hasznos tanácsokat, javaslatokat, amelyeket figyelembe is vettek a tervezésnél és
kivitelezésnél. Az egyeztetés, a tervezés és
a kivitelezés gyorsaságáért a munkákat irányító Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. szakembereinek is köszönetet mondtak az önkor-

mányzat vezetői és a lakók képviselői. A
42 éve a lakótelepen élő Czárán Zoltánné
azt mondta, hogy amióta ő itt lakik, ez a
legnagyobb ajándék, amit az önkormányzattól kaptak.
Kovács Róbert polgármester megígérte, hogy a munkákat folytatják és a most
megépült vízelvezető rendszert továbbviszik a Zágrábi út felé. A pakolóépítés is
folytatódik, összesen mintegy 240 új parkolóhelyet alakítanak ki a Szárnyas utcai
lakótelep környezetében.
A zöldfelület megújítása is folytatódik,
az eddig jóval több mint kétezer növény
ültetését is újak követik.
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Karácsonyi ajándék
lkészült a tetőjavítás, az önkormányzat támogatásának köszönhetően nem
áznak be sehol a Kőbányai Református
Egyházközösség termei.
Szilágyi-Sándor András lelkipásztortól
megtudtuk, hogy korábban – három lépésben – a nagyterem faragott kazettás menynyezetét, illetve a parókiát védték meg az
esőtől az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatások segítségével.
A Kőbányai Önkormányzat eddig is segítőkész volt, a templom ablakainak cseréjéhez járultak hozzá jelentős összeggel,
idén pedig újabb 4 millió forintot adtak a
kiszolgáló épületek tetőjavításának befe-

Akadálytalanul, biztonságosan A kertvárosi
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A gyalogosok és az
autósok érdekében
K

őbánya korábban egyik legbalesetveszélyesebb csomópontján épült korszerű, jelzőlámpás kereszteződés. A
Kőbányai Önkormányzat megállapodása révén a Kőbányai
út - Gép utca - Szállás utca kereszteződésben újabb kanyarodó sáv és a legkorszerűbb berendezések teszik gyorsabbá és
biztonságosabbá gyalogosok és autósok közlekedését.
A Kőbányai Önkormányzat és egy nagyvállalkozó között létrejött megállapodás eredményeként alig két hónap alatt építették meg a lámpás kereszteződést, amelyben a vakok és a gyengén látók számára is nagyobb biztonságot jelentő „hangos”
forgalomirányító jelzőlámpák a kerékpárút forgalmát is segítik.
Kovács Róbert az egyik legjelentősebb forgalomtechnikai
és közlekedésbiztonsági beruházásnak nevezete a beruházást,
amelynek értéke jóval meghaladja a 100 millió forintot. Ebben
a kereszteződésben az utóbbi időben egyre gyakrabban fordultak elő koccanások és ezt látva a kerület polgármestere megállapodást kötött a Láger Sped Kft.-vel a csomópontról – megelőzve a súlyosabb következményeket. A kivitelező, a KÉSZ
Építő és Szerelő Zrt. új kanyarodó sávokat alakított ki, felújította a közvilágítást és akadálymentessé tette a gyalogátkelőt.
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jezéséhez, a szarufák javításához, a léc- és
cserépcseréhez. Szilágyi-Sándor András
elmondta, hogy az emberek hálásak az önkormányzati támogatásért és az épületekben adódó kisebb hibák javításában ők is
sokat segítenek, de egy ilyen korú és ilyen
míves épületnél folyamatosan kell foglalkozni a karbantartással.

Hat ország diákjai
Kőbányán

jabb jelzőlámpás csomópont épült a Gyömrői út és az Újhegyi út találkozásánál. A gyalogosok és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lesz
itt az áthaladás.
A közlekedésbiztonsági beruházás során kiszélesítették az Újhegyi út torkolatát, új
kanyarodó sávot alakítottak ki a városközpont irányába és a csomópont mind a négy
becsatlakozó útpályáján gyalogos átkelőhelyet jelöltek ki. A zebrákhoz a gyengén
látók számára is biztonságos áthaladást biztosító hangos jelzőlámpákat szereltek, a
járdasüllyesztéseknek köszönhetően pedig a mozgásukban korlátozottak is könynyen használhatják a kereszteződést. A Sportliget, illetve a Mélytó közelében élők
közlekedését jelentősen segítő új csomópont kiépítésével egyidejűleg a közvilágítási hálózatot és a víznyelők
bekötését is felújítják, illetve
átépítik a helyszínen. A BKK
által levezényelt beruházás
is beleillik a Kőbányai Önkormányzat közlekedés-fejlesztési tervébe: ezen a környéken is járda- és útburkolat
felújításokat, több kereszteződés akadálymentesítését és
biztonságosabbá tételét valósítják meg a közeljövőben.

Biztonságban vagyunk
omplex védelmi gyakorlatot tartottak november 21-én kerületünkben a katasztrófavédelemben érintett szervezetek. A műveletbe az egyik
nagy vegyi üzemet, valamint a Keleti
Károly Szakközépiskolát is bevonták.
A Kovács Róbert polgármester vezetésével felállított védelmi bizottság,
illetve a szakértői törzs értékelése szerint a gyakorlat nagyon jól sikerült, ami
egyben azt is jelenti, hogy Kőbánya lakói – a többszörös védelmi rendszernek
köszönhetően – biztonságban vannak.
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kőbányai Zrínyi Miklós Gimnázium 2014. és 2016.
között két olyan nagyméretű, európai támogatású,
nemzetközi projekt részese, amelynek keretében a tanárokat és a diákokat is képzeték.
Az egyik projekt – az Erasmus+ KA1 – révén az iskolából három pedagógus vett részt külföldi továbbképzésen Németországban, Angliában és Máltán. A
továbbképzéseken a nyelvi előkészítős osztályokban
használatos pedagógiai módszerek és eszközök bővítésével ismerkedtek.
A másik – Erasmus+ KA2 – programban diákok és
tanárok részvételével a biztonságos internethasználat
és az internetes bűnözés témájában szerveztek előadássorozat. Ennek első állomásaként a Zrínyi Gimnáziumba hat ország iskoláiból érkeztek vendégek
novemberben. Az együttműködés során a tanulók és
tanárok megismerkednek egymás kultúrájával is, erősítik az idegen nyelvi tudásukat és megismerik a fogadó országok (Olaszország, Törökország, Görögország,
Románia, Bulgária és Spanyolország) szokásait. Most
a Zrínyi Gimnázium, Kőbánya és Budapest mutathatta
meg a magyar színeket.

at esztendeje léptek a lakók és
képviselőjük és 2014-re végre konkrét eredményt is láthatnak. A
MÁV malmai láthatóan lassan őrölnek, ám karácsonyra elkészülhet a
Jászberényi úti zajgátló fal.

„Ugyan sokan sokáig nem hittek a
megépítésében, mindenki nagyon örült
a hírnek, igazi karácsonyi ajándék lesz,
ha elkészül” – ezt mondta Agócs Zsolt,
a kertvárosi terület önkormányzati képviselője, a környezet védelméért felelős
bizottság elnöke. 2008. nyarán ő nyújtotta be az első indítványt, hogy mérjenek zajszintet és kötelezzék a MÁVot a zajárnyékoló megépítésére, mert
a lakók életét nagyon megkeserítik a
vonatok. A mérések eredményeként a
szakhatóság jóváhagyta a lakók kérését és a vasúttársaságnak építeni kellett
volna. Ám a MÁV előtte többször haladékot kért, így csak most, november
elején indulhatott a munka. Az ígéretek
szerint 2014-ig be is fejezik az 5 méter
magas, bordázott fal építését, amely a
rezgéseket és a hanghullámokat is csillapítja a Magyarfalu – Zöldpálya utcák
mentén a Vadszőlőig – kis átfedéssel az
erdőig. Agócs Zsolt azt mondta, az erdő
mellé is szerettek volna falat, mert a fák
nem sokat tompítanak a közelben lakók
terhelésén, de ennek az 1200 méteres
szakasznak is nagyon örülnek. Ezzel
ugyanis a közbiztonság is jelentősen
javulhat, hiszen a vasút, pontosabban a
túloldali út felől érkező besurranó tolvajokat is kizárják.
A mostani, ceglédi vonal mellett
épülő zajgátló – információink szerint
– csak az első lépés, hiszen az itt futó
másik, miskolci vonalat is „befalazzák”, azaz a pályafelújításokkal párhuzamosan zajárnyékolóval szerelik föl
az évtized végéig.
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Karácsonyi hangulat Kőbányán
z elmúlt évekhez hasonlóan az idén
is kigyúltak a karácsonyi fények
Kőbányán. Advent első vasárnapjától – a
közvilágítás bekapcsolásának időpontjában – az Újhegyi sétány és a Kőrösi
Csoma sétány ismét ünnepi díszvilágításba öltözött.

A
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Díszes körforgalmak
őbányán szinte minden a karácsony, a szeretet ünnepének közelségére emlékeztet. Kovács Róbert polgármester ötlete alapján néhány éve a kerület több
körforgalmi csomópontjába kerül advent idején koszorú és gyertya – az autósok által
is látható méretben. Garamszegi Lászlótól, a Kőkert egyik vezetőjétől megtudtuk,
hogy a Bányatónál, a Kőér és Óhegy utca kereszteződésénél, a Csősztoronynál, valamint a Gitár utcai csomópontnál is kihelyeztek adventi koszorúkat és nagyméretű,
fényvisszaverő anyagból készült gyertyákat. A Kőbányát karácsonyi ruhába öltöztető
díszítéseket és fényfüzéreket a Kőkert munkatársai rendszeresen ellenőrzik, és ha
kell, javítják.

K

szemben álló, életnagyságú betlehem annál inkább. Mária és József, a kisded és az
ajándékozó három király életképét ismét a
Kőbányai Önkormányzat és Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesületének
együttműködése révén csodálhatják meg az
arra járók. Az elmúlt néhány évben kialakult
szokás szerint idén is lehetőség van arra,
hogy előzetes bejelentkezés után a kőbányai
családok egy-egy éjszakára hazavihetik a
kis Jézust, hogy az ő történetén keresztül
még közelebb hozzák a gyerekek számára is
a karácsony szentségét és ünnepét.

Kovács Róbert polgármester javaslatai
alapján a várost díszítő szakemberek idén
még többet tettek az ünnepi hangulat fokozásáért. A lakók kérésének eleget téve
idén még „láthatóbbá” tették az ünnepi
hangulatot a Kőrösi Csoma sétányon: a
sétáló utca Liget tér felőli végén kristályfényben úsznak a fák, a Szent László téri
oldalon pedig fényfüzérekkel és fényes
csillagokkal díszítették fel a fákat, oszlopokat. Aki a város központjában jár, láthatta a fénydíszbe öltözött Polgármesteri
Hivatalt és az előtte álló, ugyancsak kivilágított fenyőfát is.
A fények napközben ugyan nem látszanak, ám a Szent László templommal

Örömkoncert
A KÖSZI zsúfolásig megtelt színháztermében adott felejthetetlen ünnepi koncertet a Parafónia Együttes.
Az Örömkoncerten Szalóki Ági,
Kőbányán immár hetedik éve
Örömkoncertet adó Parafónia fo- és az ugyancsak nemzetközi hírű ütős
gyatékkal élő gyermekekből áll, akik együttes, a Talamba is fellépett, szintén
most is egy nagyszerűen összeállított hatalmas tetszést aratva.
műsorral és nagyon nívós
előadással lepték meg a Vető Anna gyógypedagógus 1991-ben adaptálközönséget. A speciális ta Magyarországra az úgynevezett Ulwila, azaz a
hangszereiken
előadó színeskotta módszert. Hat évvel később megalakult
Parafónia tagjai Fabényi Kőbányán “A zene mindenkié” Egyesület azzal a
Réka zenekarvezető és a céllal, hogy fogyatékos gyerekeket is megtanítson a
zenei segítők közreműkö- közös hangszeres zenélésre. Több mint tíz éve alakult
désével ismét olyan kü- a legügyesebb tanítványokból az első zenekar, a ma
lönleges élményt hoztak már Parafónia néven működő együttes, amely főleg
kerületünkbe, amelyet a klasszikus zenei átiratokat játszik. Budapest és Euróközönség most is óriási pa nagyvárosainak koncerttermeiben is óriási sikert
arattak a fiatal zenészek.
tapssal honorált.

A

Óriásfenyő
Az Újhegyi sétány elején idén is felállították
Újhegy karácsonyfáját. A több mint 12 méteres
óriásfenyőt a kerületből hozták, a Kőbányai
Egyesített Bölcsődék egyik munkatársa, Tősér
Gabriella és családja ajánlotta fel a városnak.
z Újhegyi sétány elejére
az Újház utcából hozta
a tréler azt az óriási és szinte
tökéletes fenyőt, amelyet fényfüzérekkel díszítettek. A fa kivágását, felállítását és díszítését a Kőbányai Önkormányzat
finanszírozta, a műveletekben
nagyon sokan közreműködtek. A majd’ fél méter törzsátmérőjű fa kivágásában és a
felállításban a Wolf polgárőrei
és önkéntes tűzoltói, valamint
a Kőkert szakemberei vettek

A

részt, de a helyszíneken sokat
segítettek a közterület-felügyelők és a rendőrök is.
Az adományozó házaspárban
már korábban megfogalmazódott a gondolat, hogy felajánlásukkal örömet szerezhetnek
a kőbányaiaknak. Információink szerint a környékről már
két követőjük is akadt, akik a
következő ünnepekre felajánlanák ugyancsak nagy növésű
és kerületi karácsonyfának is
alkalmas fenyőjüket.

Szeretem
Kőbányát
orozatunk karácsonyi számában
– a régóta itt élő kőbányaiak után
– egy fiatal hölgyet kérdeztünk, aki
ugyan csak 33 éves, de itt született, tanult és most is a kőbányaiakért dolgozik. Muhari Szilvia családja a már 60
éve itt élő nagymamájával és az ugyancsak mindig itt lakó édesanyjával osztja meg a kis családi házat Újhegy és a
Téglagyárdűlő határán. Azt mondja,
többek között azért is szereti Kőbányát,
mert itt nagyon sokszor segítettek neki
nehéz helyzetekben is.
„A szomszédaink, a környéken lakók is rendkívül jó emberek. Két kisgyermekünk van és ha bármi gondunk
van, a kicsik miatt nem tudunk elmenni
vásárolni, akkor ők segítenek. De ha a
férjem dolgozik és közben valami szerelnivaló adódik a ház körül, akkor is
jönnek és csinálják. Nagyon jó, hogy
számíthatunk rájuk”- mondta Szilvia,
aki különösen nagyra tudja értékelni az emberi jóindulatot, hiszen ő is a
Bárka munkatársa és napközben azért
dolgozik, hogy minden a legnagyobb
rendben menjen a szociális ellátó munkájában.

S

Muhari Szilvi (jobbra) kisﬁával,
Zoltánnal és édesanyjával.
„Itt jártam iskolába, a Szent Lászlóba, itt sportoltam – az Ihász utcába
jártam karatézni –, de nem csak a szép
emlékek kötnek ide. A Bárkás munkám
során egyre több olyan emberrel találkozom, akik a hálájukkal új erőt adnak
az embernek ehhez a munkához. Amióta átalakult a Bárka, még inkább lehet
érezni azt a közvetlen kapcsolatot és
hangulatot, ami kialakul a rászorulók és
a kollégáink között. Az ünnepekig szinte folyamatosak lesznek a programjaink
és ajándékokat osztunk, hogy mindenkinek tényleg szebb legyen a karácsony.
Nekünk szép lesz – itthon leszünk
mindannyian. Együtt ünnepel a család.”
Lejegyezte: Baraczky Katalin
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Itt mindenki számíthat a segítségre

Tisztelet és tolerancia

Évek óta a közösségért dolgozik Szilágyi-Sándor András református lelkész, akinek áldozatos munkáját nemrégiben a legmagasabb kitüntetéssel ismerte el a Fővárosi Közgyűlés.

A világ egyik legszebb fővárosának napján, vagyis Budapest egyesítésének 141. évfordulóján vehetett át rangos elismerést Győrffy László is. A Kőrösi Kulturális Központ igazgatóhelyettesének Budapestért díjat adott át Tarlós István főpolgármester.

ro Urbe Budapest díjban részesült a
közelmúltban Szilágyi-Sándor András református lelkipásztor, a Kőbányai
Református Egyházközségért végzett áldozatos tevékenységéért, közösségépítő
szolgálatáért. A kitüntetés a főváros érdekében végzett kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adományozható. Ez
a díj a legmagasabb kitüntetés, amelyet a
Fővárosi Közgyűlés adományozhat.

P

főváros ünnepi közgyűlésén kapott
elismeréshez még ott a helyszínen
gratulált Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere is. Ám a Köszi hajdani vezetője azt mondta, hogy különösen jól
esett neki, amikor a Kőbányai Önkormányzat dísztermében, a testületi ülés
előtt méltatta érdemeit Kovács Róbert,
és a kőbányaiak előtt gratuláltak neki fáradhatatlan közművelődési és szervező
munkájáért.

A

Közelebb az igazsághoz
„Ezt az elismerést nem én kaptam,
ebben mindenkinek a munkája, az élete
benne van: a feleségemé, aki szolgatársam is egyben (Szilágyi-Sándor Gabriella
lelkipásztor – a szerk.), a családomé, a gyermekeimé és gyülekezeté is. Az élni akarásuk és segítségük nélkül nem tartanánk
ott, ahova eljutottunk. Ahogy
mondják: a cseppben a tengert
láthatod” – fogalmazott SzilágyiSándor András. A Kőbányai Református Egyházközösség vezetője céltudatos ember, de mindent a
közösség érdekében tesz és azért,
ahogy mondja, hogy az emberek
közelebb kerüljenek az isteni igazsághoz.

Csak figyelni kell!

Szilágyi-Sándor András ünneplő családi
körben. Kovács Róbert polgármester a
Budapest-napi ünnepségen is büszkén gratulált Kőbánya legújabb kitüntetettjeinek.

Fontos, hogy mások segítése az életünk
része legyen”.

A harmadik fiú
„Az emberek életének legfontosabb állomásainál ott vagyunk: a keresztelésnél,
a gyermekek hitoktatásánál, a konfirmációnál, az esküvőknél, a házassági évfordulóknál és az elmúlásnál is. Nagyon
nem mindegy, hogy ezeket az alkalmakat
miként kezeljük. Hogy próbáljuk ’megérinteni’ az embereket, miként mutatjuk
meg nekik, hogy van alternatíva: Isten
tanítása, az ő vigasztaló szent lelke minden pillanatban megmutatja a megfelelő
utat és erőt ad a nagy dolgokhoz. Fontos,
hogy kíváncsivá tegyük az embereket,
hogy emberséggel, odafigyeléssel kezeljünk mindenkit és segítsünk, akinek lehet. Például rendszeresen járunk idősek
otthonaiba, ahol a lakóknak olyan lelki
támaszt próbálunk nyújtani, hogy azt a
hozzátartozók is érezzék” – fogalmazott
a lelkipásztor, egy másik példát is hozva:
„azt szoktam mondani, hogy nekem nem
is két fiam van, hanem három, mert szinte minden nap itt van nálunk Pisti, akit
ellátunk élelemmel, vagy amivel tudunk.

Hazatérés
Szilágyi-Sándor András elmondta: az
egyházközösségben szinte minden nap,
majd minden óra be van osztva, hogy az
Istentiszteleteken kívül kivel találkoznak, kinek az életét próbálják könnyíteni. A gyerekeknek tartott hitoktatástól
a baba-mama körön keresztül az idősek
órájáig minden korosztályt próbálnak bevonni a közösség életébe. „Jó dolog látni,
amikor a fiatalok a konfirmáció után is
rendszeresen visszatérnek hozzánk. Lehet, hogy az iskola, a tanulmányaik máshova vezénylik őket, de évek, évtizedek
múlva is gyakran visszatérnek, mert azt
érzik, hogy van egy lelkészem, egy gyülekezetem, egy templomom, ahova hazatérhetek, ahol megoszthatom az örömeimet és mindig számíthatok segítségre is”
– fogalmazott Szilágyi-Sándor András.

A kitüntetett lelkész büszke arra, hogy
a technika adta lehetőségeket is kihasználják annak érdekében, hogy minél
több embert elérjenek: a csecsemőkkel
érkező kismamák plazmatévén követhetik az Istentiszteleteket, miközben a
játszószobában vigyáznak a csöppségekre, és rendszeresen frissülő honlapja
is van a közösségnek. Emellett a nemrég
bevezetett erkölcs- és hittant is nagyon
jó lehetőségnek tartja Szilágyi-Sándor
András. Azt mondja, a gyerekekben nagyon sok kérdés felmerül, amire otthon
gyakran nem kapnak választ. Sok csonka családban élő iskolással találkozik,
akiknek különösen fontos a támogatás,
az iránymutatás. „Nem múló élmény,
amikor megérkezek az iskolába és a
gyerekek odarohannak, óriási szeretettel
körbevesznek és ragyogó arccal kiabálják: András bácsi! András bácsi! De jó,
hogy megjöttél!” - jegyezte meg a lelkipásztor.

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget
szeretetedért és hűségedért!”
(115. Zsoltár, 1. vers)

A kerület polgármestere több alkalommal említette, hogy Kőbánya legnagyobb értéke az itt lakók közösségi
ereje. Itt van ugyan a főváros épített
értékeinek jelentős része, ám az élő
„szövet”, az emberek alkotta közösségek nélkül az egész mit sem ér. Győrffy
László éppen ezeknek a szöveteknek az
építésében alkotott nagyot. A maga szerény módján azt mondta: „csak azt kell
figyelni, miként tudjuk segíteni, hogy
kialakuljanak a közösségek. Nekünk
kell ugyan kitalálni, hogy milyen formában, milyen témák mentén szervezünk
közösséget, de azoknak maguknak kell
kialakulniuk, arra nincs igazán nagy ráhatásunk:” A gondolat javarészt igaz, de
tudjuk, hogy mennyi segítség kell, amíg
létrejön, sőt, nagyszerűen működik egy
nőikar, egy fotószakkör, vagy egy-egy
nyugdíjas klub. Győrffy László a jól
működő közösség megoldó képletét is
elmondta. Szerinte nem kell „nagyban”
gondolkodni és nagyon fontos, hogy egy
csoport jó működése nem igazán függ a
rendelkezésre álló anyagi erőtől. Ha van
egy jó téma, érdeklődési kör, ami köré
szerveződhetnek az ott élő emberek, akkor a kezdeti segítség után az egész önjáróvá válik – a klubtagok egymást hívják,
ha valami jót szeretnének megosztani
valakivel, vagy akkor ha baj van, és segítségre szorulnak.

Személyes ismerősök
„Szerencsére nagyon sok pozitív
példát említhetek, ami megerősíti az
embert, érdemes volt csinálni. A Tutta
Forza együttes növekedése és sikere
egy kitűnő példája annak, hogy emberséggel, törődéssel hogy lehet remek
csapatot építeni – a kezdetben minimá-

A mosolyok mindent elárulnak... Győrffy László Kőbánya
kulturális életének olyan emblematikus szereplőit is kezdetektől támogatja,
mint a Válaszút vagy a Tutta Forza.
lis anyagi források ellenére is. Vagy ott
van a Nyugdíjasok akadémiája sorozat,
amelynek már harmadik szemeszterét
szerveztük itt Kőbányán. Az ő történetük nem csak azért kedves számomra,
mert a hallgatók egy része már személyes ismerősöm is lett, hanem azért,
mert a felnőttoktatásban szerzett tanulmányaimat és tapasztalataimat itt különösen jól kamatoztathatom. Az idős
hallgatók példája egyébként arra is
nagyszerű bizonyíték, hogy mennyire
átalakult a közművelődést segítők szerepe. Az élethosszig tartó tanulás nagyon
fontos elem a munkánkban, folyamatos
bővítést, színesítést kíván.”
Győrffy László a felnőttképzés mellett
persze a fiatalokról sem feledkezik meg,
sőt… Csillogó szemmel magyarázza,
milyen kulturált és kulturális környezetet kell biztosítani a gyerekeknek ahhoz,
hogy „működjenek”, szerveződjenek,
érdeklődjenek, és ha érzik a támogatást,
akkor olyan sikercsapatok jönnek létre,
mint az itt otthonra lelő Válaszút Táncegyüttes, vagy a Balatonlellei alkotótáborok, illetve a kőbányai gyermek ki mit
tudok csapatai.

Mozgatóerő
„Ahhoz, hogy a kőbányai emberek
Kőbányán maradjanak, ha szórakozni,
kikapcsolódni akarnak, kellő megtartó erő kell. A jó iskolák, felújított rendelők mellett jó közösségi terek és jó
közösségi programok. Nekünk – szerintem – szerencsénk van, mert itt van
egy olyan mag, aki köré szívesen gyűlnek az emberek és szerencsére sokan és
elég jól ismerjük egymást ahhoz, hogy
jó környezetet teremtsünk. Olyan környezetet, amelyik a tiszteletre épül, a
megértésre, az előítélet-mentességre,
a toleranciára. Mondok egy példát az
egyik kedvenc területemről. Én szeretem a focit – játszani is, nézni is. Itt is
csodálatos dolgokkal találkozik az ember: a Manchester United lelátóján az
első, a pályához legközelebb eső sort
mindig üresen hagyják – a vakoknak
és gyengén látóknak. Adnak nekik egy
fülhallgatót, amiben közvetítik a mecscseket, a másik fülükkel pedig hallják a
stadion moraját, lüktetését és tökéletesen élvezni tudják a mérkőzést. Hát…,
az ilyen típusú dolgokért érdemes küzdeni – itt, Kőbányán is.
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Emlékezetes születésnap
Különleges születésnapot ünnepeltek a kőbányai szépkorúak. A Kőbányai Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szervezetét 25 éve alapították és a közösség azóta nagyon sok magányos,
rászoruló embernek tudott segíteni.

H

uszonöt év nagy idő” – ezt mondta Borbényi
István, a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédel„
mi Szervezetének kilencvenharmadik évét taposó
elnöke a születésnapi ünnepség előtt, amikor Kovács Róbert polgármester gratulált neki is a szépkorúakat összefogó munkájáért.

25 éve együtt a szépkorúakért.

Kovács Róbert polgármester gratulál Borbényi bácsinak
a remek közösségszervező munkához.
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„Az értelmes időskor megvalósítása volt mindig
a célunk” – fogalmazott Borbényi bácsi, hozzátéve,
hogy amikor a csoportot megalapították, még nem
gondolták, hogy ekkora sikere lesz. Létszámban és
aktivitásban is maguk mögött hagytak nagyon sok
hasonló, fővárosi csoportot: rengeteg előadást szerveztek, hogy a tagjaik tanuljanak és erőt is merítsenek abból, valamint nagyon sok közös kirándulással, programmal kovácsolták igazi, egymást segítő
közösséggé a klubot.
Ezt, vagyis a kőbányai közösségek erejét emelete
ki rövid köszöntőjében Kovács Róbert polgármester
is, mondván: azok a fejlesztések, amelyek a város-

NYUGDÍJAS PROGRAMOK A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
1105 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 7-14.
Tel.: (+36-1) 260-9959, www.korosi.org

FELHÍVÁS

A műsorszámok időtartama: szóló esetében: 3-5 perc,
csoport esetén: maximum 6 perc.
KŐBÁNYAI SZENIOR KI MIT TUD
Egy csoport illetve egy versenyző egy kategóriában
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ legfeljebb két produkcióval indulhat.
Szenior „Ki Mit Tud”-ot hirdet az 55 év feletti kor- Az elődöntőn bemutatott produkciók legjobbjait juttatosztály részére.
ja a zsűri a 2015. február 26-i döntőbe.
Jelentkezni lehet Budapest egész területéről és vonzás- Elődöntő időpontja: 2015. február 19.
körzetéből.
A jelentkezés határidő: 2015. január 25.
Művészeti ágak:
1. irodalom: vers, próza vagy mesemondás,
A jelentkezési lapokat a szigeti.monika@korosi.org
2. zene: szóló hangszer, zenekar, szóló vagy csoportos email címen várjuk vagy a Kőrösi információjában
ének,
kérjük leadni.
3. tánc: szóló, páros vagy tánccsoport,
4. egyéb kategória (pl.: bűvészet, paródia).
Szeretettel hívunk és várunk minden jelentkezőt!

ban zajlanak, nem valósulhattak
volna meg az ilyen típusú, erőt
és hitet adó közösségek támogatása nélkül. Kovács Róbert az
idős embereknek is megköszönte,
hogy mögé, illetve képviselőtársai
mögé álltak ismét. A polgármester a következő öt évre is jelentős
fejlesztéseket ígért, valamint azt,
hogy minden erejükkel támogatják a közösségépítést és a nyugdíjasok tartalmas időtöltését.
Borbényi Istvánné, Ágnes viszszaemlékezésében
elmondta,
hogy az ezredfordulót követően
mintegy 130 aktív tagot számlált
a szervezet, ám azóta sokan a koruk, vagy az egészségi állapotuk
miatt nem tudnak már részt venni
a programokon. Ám így is rengeteg magányos, cél nélküli idős
embernek adták vissza az életkedvét az elmúlt 25 év alatt és egy
új „családot” teremtettek egymás
számára.
A gratulációk és egymás megajándékozását követően közös élménybeszámolóval, vetítéses emlékidézéssel és vidám beszélgetéssel
folytatódott a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének
születésnapi partija a Kőrösi Kulturális Központban.

Zsíros Tibor kiállítás
K

arácsony előtt néhány nappal
egy hangulatos versenyre és
rendkívüli kiállításra is sor kerül a
Kada utcai Zsíros Tibor Kosárlabda
Csarnokban. A II. Zsíros Tibor Kosárlabda Kupa versenyen négy egyesületi és négy iskolai csapat vesz részt,
és a korábbi évek hasonló versenyeire jellemző hangulatot szavatolnak
most is az utánpótlás-nevelés ifjú

Január 25-én, vasárnap 15.00 órakor a Kőrösiben
„DALLAMOK SZÁRNYÁN”
Gergely Róbert születésnapi koncert.
A „Dallamok szárnyán” című műsorban ezúttal Gergely
Róbert saját szerzeményeit mutatja be. Egy-egy dal már
korábban elhangzott lemezein, de így, egy csokorba fűzve még soha. Természetesen azok a dalok is elhangzanak majd, amelyeket a közönség mindig kikövetel magának, így az „Emmanuelle” is.
E születésnapi koncert várhatóan személyes és egyszeri
lehetőség lesz mindazoknak, akik szívesen töltenek el
egy kellemes délutánt Gergely Róberttel és zenész barátaival.

titánjai. A verseny ad apropót
ahhoz a különleges tárlathoz,
amelyet Magyarországon még
nem láttak. A sportcsarnokban ugyanis Zsíros Tibor, azaz
Zsizsi bácsi relikviáiból és
emléktárgyaiból állítanak öszsze egy kiállítást. A sporteseményen, valamint a kiállítás
megnyitóján bárki részt vehet,
ha jelzi Hajdu Péternél a Kőbányai Darazsak vezetőjénél – a
hpeter1954@gmail.com e-mail címen. A tárlat megnyitó ünnepségén várhatóan a régi
játékostársak, sportbarátok is
felelevenítenek emlékeket és
néhány történettel méltatják a
csarnok névadójának pályafutását.

Január 28-án, szerdán 17 órakor a Kösziben
MINDENT TUDNI AKAROK!
- vetítettképes előadás Kőbánya helytörténetének
érdekességeiről.
Harmadik éve jelenik meg a kőbányai kalendárium.
Minden évben arra törekszünk – ebben az évben sem
történt másképp –, hogy almanachjainkban érdekesebbnél érdekesebb történeteket tárjunk a tisztelt olvasók elé. Ez évi kiadványunk, a Kőbányai Kalendárium
2015 egy tucat helytörténeti kuriózumot mutat be. A
terjedelem egy írásos munka esetében azonban szabott. Az előadáson részletesebb tájékoztatást kaphatnak az évkönyv helytörténeti részében foglaltakról, és
ki-ki saját ismereteivel is bővítheti az elhangzottakat.
Fiatal vendége Patai Anna, akit a művész úr fedezett Előadó: Verbai Lajos a Kőbányai Helytörténeti Gyűjfel.
temény vezetője.
Kísér az UNISEX együttes. Közreműködik a
Flashdance Budapest Táncstúdió.
Január 11-én, 25-én, vasárnap 15-19 óráig a
Jegyár elővételben és nagycsaládos kártyával: 2000 Ft, Kőrösiben VASÁRNAPI TÁNCPARTI
a koncert napján: 2500 Ft.
Zenél: Somogyi Károly. Belépő: 600 Ft.
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Január 3-án, szombaton 18 órakor
Újévi koncert a Tutta Forza Zenekarral

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
Eladó önkormányzati lakások
„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) nyilvános árverésen értékesíti az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Harmat utca 218.
szám alatt található ingatlant. Az árverési felhívással
kapcsolatban részletes felvilágosítás a www.kobanya.
hu honlapon található, illetve a (06-1) 4338-133-as és
a 4338-175-ös telefonszámokon kérhető.”
„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) nyilvános árverésen értékesíti az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Vadszőlő utca 1.
szám alatt található ingatlant. Az árverési felhívással
kapcsolatban részletes felvilágosítás a www.kobanya.
hu honlapon található, illetve a (06-1) 4338-133-as és
a 4338-175-ös telefonszámokon kérhető.”

Tájékoztatás a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat területén készülő Kerületi
Építési Szabályzatokról
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri
Hivatal megindítja a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
37. §-ában és 41. §-ában foglaltak szerinti egyeztetési eljárását
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
területén készülő Kerületi Építési Szabályzatokra
vonatkozóan.
A készülő tervekről szóló előzetes tájékoztatás módját és
a véleménynyilvánítás lehetőségét Budapest Főváros X.
kerület Kőbánya Önkormányzata a településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő eljárásaiban a partnerségi
egyeztetés szabályait a 326/2013. (VI: 27.) KÖKT határozattal
állapította meg. A határozat megtekinthető a www.kobanya.
hu portálon a Városháza/Képviselő-testület menüpont alatt, a
2013. június 27-i ülés Jegyzőkönyvében.
Az alábbi területekre készülő tervekkel kapcsolatosan
javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani
2015. január 16-ig lehet levélben a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére (1102 Bp.
Szent László tér 29.), illetve e-mailen (hivatal@kobanya.hu).
· Budapest Főváros X. kerület Kolozsvári utca – Kőrösi
Csoma Sándor út – Szent László tér – Állomás utca –
Korponai utca által határolt területre vonatkozóan.
· Budapest Főváros X. kerület Harmat utca – Újhegyi
út – Bányató utca – Tavas utca által határolt területre
vonatkozóan.
· Budapest Főváros X. kerület Maglódi út – 42414/188
hrsz.-ú ingatlan – Kovakő utca – 42414/176 hrsz.-ú
ingatlan – 42414/175 hrsz.-ú ingatlan – Korall utca –
Zsombék utca által határolt területre vonatkozóan.
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KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT
1105 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 7-14.
Tel.: (+36-1) 260-9959, www.korosi.org;

KÖSZI – KŐRÖSI KULTURÁLIS KÖZPONT
1105 BUDAPEST, ELŐD U. 1.,
Tel.: (+36-1) 260-504, www.korosi.org
December 24-én, szerdán 10-12 óráig
Jézuskát várjuk!
Karácsonyi ünnepi játszóház ajándékkészítéssel és közös dalolással.
A belépés díjtalan!
December 27-én, szombaton 20 órakor a Kösziben
Vörös István koncert.
Jegyár elővételben: 2200 Ft, a koncert napján: 2500 Ft.
Január 3-án, szombaton 18 órakor a Kőrösiben
Újévi koncert a Tutta Forza Zenekarral.
Jegyár: 1500 Ft, amely tartalmaz egy pohár pezsgőt.
Január 11- én, vasárnap 10.30 órakor a Kösziben
Fazekas Mihály - Schwajda György
Ludas Matyi - zenés mesejáték egy részben a Pódium Színház
előadásában.
Jegyár: elővételben 1000 Ft, a program napján 2000 Ft.
Január 18-án, vasárnap 10 órakor a Kösziben
A városi nyúl – bábjáték a Kisvirág Kreatív Művészeti
Csoport előadásában.
Jegyár: elővételben 700 Ft, a program napján 1400 Ft.
Az előadás után 11 órától A Városi nyúl c. előadáshoz kapcsolódóan kézműves foglalkozásra várjuk a gyerekeket, ahol
filcből készítünk ujjbábokat.
Belépő: 300 Ft.
Január 24-én, szombaton 14 órától a Kőrösiben
Cseh Tamás nap.
Immár harmadik éve hirdetjük meg a 2009-ben elhunyt Cseh
Tamás emlékére a nem hivatalos előadók, énekesek, együttesek és alkotók versenyét. Az elmúlt években több száz
pályázó készített dalokat, fotókat, festményeket, melyeket a
zeneszerző, énekes, dalszövegíró ihletett.
Az idén új kategóriaként „Rubinpiros tangó” címmel, Cseh
Tamás által szerzett és előadott dalokra, bármely táncműfajban koreográfia készítésével és annak bemutatásával lehetett
pályázni.
A nap során a bemutatkozó alkotók mellett Cseh Tamást,
mint filmszínészt is megismerhetik a látogatók (Nyom nélkül, A turné) és egy hangulatos pályaudvari restiben megszólal majd a „Rubinpiros tangó”.
Január 29- én, csütörtökön 19 órakor a Kösziben
Kőbánya Blues klub.
Belépés díjtalan!

Vezényel: Gál Tamás/LV]WGtMDVpUGHPHVPĬYpV]
Szólisták: Kovalik-Csüllög Erika és Altsach Gergely
.|]UHPĬN|GQHNDBudapest TáncstúdióQ|YHQGpNHL
Koreugráfus: Bogdán Péter
0ĬVRUYH]HWĞBényi Ildikó
-HJ\iU)WDPHO\WDUWDOPD]HJ\SRKiUSH]VJĞW

Január 24-én, szombaton 14 órától
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„Dallamok szárnyán”

Gergely Róbert
születésnapi koncert

.|]UHPĬN|GLN3DWDL$QQDpVD
Flashdance Budapest Táncstúdió
Kísér az UNISEX együttes.
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2014. évi nemzetiségi önkormányzatok
közmeghallgatásainak időpontjai
Kőbányai Ruszin Önkormányzat
2014. december 1-jén (hétfőn)
13.00 órakor
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza
(1105 Budapest, Ihász u.26.)
Kőbányai Német Önkormányzat
2014. december 1-jén (hétfőn)
13.30 órakor
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza
(1105 Budapest, Ihász u. 26.)
Kőbányai Görög Önkormányzat
2014. december 1-jén (hétfőn)
14.00 órakor
Görög Klub
(1104 Budapest, Kada u. 120.)
Kőbányai Örmény Önkormányzat
2014. december 1-jén (hétfőn)
15.00 órakor
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza
(1105 Budapest, Ihász u. 26.)
Kőbányai Ukrán Önkormányzat
2014. december 8-án (hétfőn)
9.00 órakor
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza
(1105 Budapest, Ihász u. 26.)
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Kőbányai Szerb Önkormányzat
2014. december 8-án (hétfőn)
10.00 órakor
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza
(1105 Budapest, Ihász u. 26.)
Kőbányai Horvát Önkormányzat
2014. december 8-án (hétfőn)
14.00 órakor
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza
(1105 Budapest, Ihász u. 26.)
Kőbányai Lengyel Önkormányzat
2014. december 8-án (hétfőn)
17.00 órakor
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza
(1105 Budapest, Ihász u. 26.)
lengyel irodahelyiség
Kőbányai Román Önkormányzat
2014. december 10-én (szerdán)
11.00 órakor
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza
(1105 Budapest, Ihász u. 26.)
Kőbányai Bolgár Önkormányzat
2014. december 14-én (vasárnap)
15.00 órakor
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ (KÖSZI)
(1105 Budapest, Előd utca 1.)

60%

Kőbánya
Sportolója

- 2014
A kerület honlapján szavazhattak a kőbányaiak arra, hogy
ki legyen Kőbánya Sportolója
2014-ben? A mintegy kétezer
leadott szavazat alapján a győztes ifj. Orosz Tibor diákolimpiai aranyérmes, magyar bajnok
birkózó lett – a szavazatoknak
jóval több mint a felét kapta ő.
Második helyen végzett Pásztor Flóra, többszörös magyar
bajnok, világbajnok bronzérmes
vívó – a szavazatok mintegy
40 százalékával. Őket Oláhné
Jelli Zsuzsanna, országos és
Európabajnok
transzplantált
úszó, Szilágyi Liliána, ifjúsági
olimpiai és Európa-bajnok úszó,
valamint Sárkány Vivien diákolimpiai, magyar, Európa- és világbajnok sumo birkózó követte.
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„Kőbánya számít Rád”

1105 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 7-14. Tel.: (+36-1) 260-9959, www.korosi.org;

Szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

1105 BUDAPEST, ELŐD U. 1., Tel.: (+36-1) 260-504, www.korosi.org

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének a „Kőbánya számít Rád” szociális
alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) rendelete
szerint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala felhívást tesz közzé a „Kőbánya számít
Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatról.
Pályázható maximális összeg: 5 000 forint/hó (az általános
iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére), 10 000 forint/hó (a
középfokú oktatási intézmény tanulói részére). Az ösztöndíj
2014 szeptemberétől 2015 januárjáig, öt hónap időtartamra
szól.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
a) Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén
legalább egy éve lakóhellyel, illetve tartózkodási
hellyel rendelkezzen,
b) közoktatási intézmény nappali tagozatának 5-13.
évfolyamán tanuljon,
c) családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200%-át (jelenleg 57 000 Ft), valamint
d) a 2014/2015. félévi eredménye legalább 3,0 átlagot
érje el, és ehhez képest a 2013/2014. tanév végi
osztályzatainak átlagát legalább 0,2-del javítsa, vagy
e) az alapfokú közoktatási intézményben a 2014/2015.
tanév félévének végén legalább 4,2 átlagot érjen el,
és a 2013/2014. tanév végi osztályzatainak átlagához
képest a tanulmányi eredményét ne rontsa, vagy
f) a középfokú oktatási intézményben a 2014/2015.
tanév félévének végén legalább 4,0 átlagot érjen el,
és a 2013/2014. tanév végi osztályzatainak átlagához
képest a tanulmányi eredményét ne rontsa, vagy
g) mind az alapfokú, mind a középfokú intézményekben
a 2014/2015. tanév félévi 4,5 átlag feletti
teljesítménnyel a pályázat akkor is érvényes, ha a
tanulmányi eredmény a 2013/2014-es tanév végi
átlaghoz képest legfeljebb 0,2-del romlott.
Ha a pályázat benyújtásakor a tanuló a 14. életévét nem
töltötte be, a pályázatot a törvényes képviselője nyújthatja
be. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött
tanuló a pályázatát a törvényes képviselője aláírásával együtt
nyújthatja be.
A tanulmányi ösztöndíj tanév közben visszavonható, ha
a tanuló a tanulmányait önhibájából nem folytatja, vagy

ha a tanulót fegyelmi büntetésben részesítették, illetve az
igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a tíz órát.
A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
a pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti
példányban, a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt
dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. A pályázatot
„Kőbánya számít Rád - tanulmányi ösztöndíj pályázat”
megjelöléssel 2015. január 30. éjfélig lehet megküldeni (postán
feladni) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és
Civilkapcsolati Osztály címére (1102 Budapest, Szent László
tér 29. fszt. 31.).
A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A pályázathoz mellékelni kell:
a) a 2014/2015. tanév félévi és a 2013/2014. tanév végi
tanulmányi eredményét,
b) a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan a
tanulmányi versenyen elért (az értékelési rendszerben
meghatározott) eredményt, művészeti, tudományos,
illetve sporttevékenységet tanúsító okmány másolatát,
valamint az ECDL és nyelvvizsga meglétét igazoló
(vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű érettségi)
dokumentumokat,
c) a pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelmet
igazoló okiratot,
d) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány lakcímet tartalmazó oldalának
másolatát (amennyiben az elmúlt egy évben a lakcím
megváltozott, de az előző lakóhely is Kőbánya volt,
az előző lakcímet igazoló okmányt is csatolni kell),
e) a tanulást befolyásoló egészségügyi okot igazoló irat
másolatát.
A pályázat elbírálása meghatározott értékelési rendszer
alapján történik, ösztöndíjban a legmagasabb pontszámot
elérő pályázók részesíthetők. A pályázók csak a pályázati
keretösszeg erejéig részesülhetnek támogatásban!
A pályázót és a közoktatási intézményt a pályázat elbírálásáról
a Hivatal 2015. február 28-áig értesíti.
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető a
36-1-4338 144 telefonszámon, illetve az oktatas@kobanya.hu
e-mail címen.
A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról.
Az adatlap másolható.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT
KÖSZI – KŐRÖSI KULTURÁLIS KÖZPONT
JANUÁRBAN INDULÓ TANFOLYAMAINK
Kőrösi
Gyakorlatias jóga Vanillyával. Kezdés: január 12. ill.16.
Pilates torna. Kezdés: január 14.
Gerinc tréning. Kezdés: január 14.
Csi Kung-Tai Csi. Kezdés: január 9.
Ingyenes bemutató óra január 30. 17.30 óra.
Testformáló női torna. Kezdés: január 22.
Szabás varrás kezdő. Kezdés: február 2.
Szabás-varrás haladó. Kezdés: január 23.
Szabás -varrás szuper haladó. Kezdés: január 13. ill. 15.
Színpadi látvány táncok. Beiratkozás: január 5-16-ig.
10.00-18.00-ig. Kezdés: január 19.
Hatha jóga. Nyitó előadás január 27.
Kezdés: január 6.
Menő manó torna. Kezdés: január 8.
Ovis balett. Beiratkozás: január 5-14. 10-18 óráig.
Kezdés: január 5.
Taekwon-do. Kezdés: január 5.
Köszi
Ovis néptánc. Kezdés: január 5.
Ringató-Zenés foglalkozás. Kezdés: január 5.
Aquafitness. Kezdés: január 5.

Wadokai Karate. Kezdés: január 6.
Bujutsu-Kai Kenshin-Ryu. Kezdés: január 6.
Marcipán fitness. Kezdés: január 5.
Orosz Ikonfestészeti Műhely. Kezdés: január 5.
Takewon-Do. Kezdés: január 5.
Tűzzománc. Kezdés: január 7.
Gyerek Kangoo. Kezdés: január 7.

Újhegy
TAEKWON-DO. Kezdés: január 5.
HIP- HOP TÁNCOKTATÁS. Kezdés: január 7.
OVIS BALETT. Kezdés: január 8.
CASSANDRA TÁNCSTÚDIÓ. Kezdés: január 6.
KEREKÍTŐ. Kezdés: január 9.
PILATES. Kezdés: január 5.
NŐI KONDITORNA. Kezdés: január 5.
SENIOR GERINCTORNA. Kezdés: január 13.
MAMINBABA TORNA. Kezdés: január 8.
ZUMBA. Kezdés: január 5.
CAPOEIRA. Kezdés: január 5.
EZÜSTKORÚAK TORNÁJA. Kezdés: január 5.

Tanfolyamainkról részletes információt találnak a www.korosi.org honlapunkon.

APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS
FOGPÓTLÁS,
FOGSORKÉSZÍ
TÉS, egyénre szabott műfogakkal, protézisjavítás akár helyben is
megvárható. Orvos ajánlás. Kispest
szívében. Tel.: 06-20/949-4599
HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ. Női,
férfi, gyermek hajvágás, festés, dauer. Tel.: 06-1/290-4382
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA, helyszínen is, hétvégén is. Hardver-,
szoftvermunkák garanciával. Demeter Attila Tel.: 06-1/256-8680,
06-30/970-4870
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
FAL
BONTÁS 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
GYORS
SZOLGÁLAT! Duguláselhárítás,
csatorna-kamerázás, wo-mázás,
vízszerelés kőműves helyreállítással. Minden nap. Elérhetőség:
0630/911-8536, 06-30/211-5093

ABLAK JAVÍTÁS, WWW. 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
AJTÓABLAK 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.
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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELY
SZÍNEN, GARANCIÁVAL Digitális
átállás, mindig Tv-dekóder beüzemelés a helyszínen, azonnal, garanciával! Tel.: 06-20/471-8871
K E R T , T E L E K R E N D E Z É 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

INGATLAN
ELADÓ INGATLANT KERESEK a
X., XIV. vagy XIX. kerületben. Tel.:
06-30/232-8240

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

Kőbányai Református Egyházközség ünnepi programjaiból:
December 20-án 18 órától a Pataky Női Kar és a Kroó György
Zeneiskola leánykarának
Adventi Hangversenyét hallgathatják meg a Templomben.
December 24-én 17 órakor kezdődik a templomban a Karácsony
szentesti istentisztelet.

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

PRÍMA AJÁNDÉK KARÁCSONYRA!
Nem tudod, mivel lepd meg
szeretteid karácsonykor?

❄

Gondoltad volna?

Az egész éves fáradtságra, stresszre nincs is jobb
ellenszer, mint egy meglepetés kényeztetés nálunk.
A távfűtéses lakások
rezsije korszerűsítéssel

Többféle ajándékcsomagból tudsz választani már

❄

3990 Ft-tól.

❄

A korszerűsített távfűtéses
panellakás tökéletes az
életkezdéshez

Hogyan tudod megvásárolni?

akár a felére is
csökkenthető!

Nincs más dolgod, mint befáradni hozzánk és 5 féle
voucherunk közöl választani egyet, vagy akár kívánságod
szerint összeállítani egy csomagot.
A csomagok tartalma: pihentető, relaxáló masszázsok,
frissítők, wellness használat.

Továbblépéskor
a korszerűsített lakások

könnyen

Wellness részlegünkben megtalálható:
• medence • jakuzzi • infraszauna
• gőzkabin • sószoba

értékesíthetők!
A lakótelepeken
a családok számára
minden szükséges
megtalálható

❄

A csomagokról és ajánlatainkról érdeklődj
recepciónkon, látogass el weboldalunkra
és iratkozz fel hírlevelünkre!

Várunk szeretettel Sportközpontunkban!

❄ Príma Wellness
1103 Budapest, Gyömrői út. 99. www.primawellness.hu

Nem hiszed? Járj utána!
www.fotav.hu és www.facebook.com/fotavzrt

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)

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. december 18–24.
Kellemes ünnepeket kívánunk!
149
Ft/db

599
Ft/kg
Húsmester
virsli

399
Ft/db

RC Libamáj Pâté

289
Ft/db

50 g, 2980 Ft/kg

849
Ft/db

Oké! UHT Habtejszín
250 ml, 1156 Ft/l

Habkarika

299
Ft/db

200 g, 1995 Ft/kg

229
Ft/db

CBA Darált Mák

269
Ft/db

200 g, 1495 Ft/kg

2499
Ft/db
Zwack Unicum
30-40% többféle

Törley pezsgô CBA Mézes jellegû
többféle,
puszedli többféle íz,

0,5 l, 4998 Ft/l

0,75 l, 1132 Ft/l

200 g, 1145 Ft/kg

275
Ft/db

CBA Sütôpapír
szilikonos, 12 m

CBA Mazsola 250 g,
Kókuszreszelék 200 g,
1076-1345 Ft/kg

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

