
Maradjon Óhegy park! Kőbányai Kalendárium Ünnepeljünk együtt!
A főváros vezetőjének javaslata, hogy 
az Óhegy park neve ezentúl Moszkva
park legyen. A kőbányaiak ezt nem 
szeretnék, tiltakoznak a névváltoztatás 
ellen. A döntés a főváros kezében van.

A Kőbányai Önkormányzat ingye-
nes kiadványát már igényelhetik. 
A helytörténeti, gasztronómiai és a 
gyermekeket is érdeklő témákat is 
feldolgozó harmadik kiadást hama-
rosan megkaphatják.  

Az 1848-49-es forradalomra em-
lékezünk a március 14-én, este 18 
órakor, a Conti Kápolnától induló 
fáklyás felvonulással, amelyet ün-
nepi műsor követ a Magyar Oltárnál. 

11.

12.

7.

Cseh Tamás Nap
Kőbányán
Kőbánya nemcsak a sport, hanem a kultúra fellegvára is. 
Az idei, a harmadik Cseh Tamás Nap majd hatvan előadót 
és alkotóközösséget vonultatott fel. Nagy siker volt és már 
készül a Kőrösi következő, sok gyermeket megmozgató pro-
dukciója, az áprilisi, költészet napi rendezvény… (f

el
vé

te
lü

nk
ön

: V
íg

 M
ih

ál
y,

 a
 B

al
at

on
 e

gy
üt

te
s 

al
ap

ító
ja

, a
 C

se
h 

Ta
m

ás
 N

ap
 e

gy
ik

 v
en

dé
ge

)

Kőbányai
Hírek

Új  XXV/2. 2015. február

A X. kerület közérdekû magazinja



KŐBÁNYAI HÍREK     2015.  FEBRUÁR2 A SZEBB KŐBÁNYÁÉRT 3A SZEBB KŐBÁNYÁÉRT

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Tisztelt Kőbányaiak! 
Kedves Olvasók!

A polgármester levele

Azért dolgozom csapa-
tommal, hogy kerüle-

tünk, otthonunk különleges-
ségéhez, egyedi értékeihez 
méltó megítélésben részesül-
jön. Azért, hogy Kőbánya ne 
csak számunkra, kőbánya-
iak számára legyen kedves, 
hanem Budapesten belül is 
betölthesse az őt megillető 
helyet. Azért, hogy aki itt él, 
ide tartozik, büszke lehessen 
Kőbányára. És azért is, hogy 
kerületünk vonzó célpont le-
hessen mások számára, akár 
lakó-, vagy munkahelyet ke-
res, akár turistaként érkezik 
a fővárosba. 

Számos pozitív oka lehet, hogy Kőbánya az országos érdeklő-
dés középpontjába kerüljön. Otthonunk ezekben a napokban 
minden hírcsatornán központi téma is, ezúttal azonban nem 
kerületi eredménynek, fejlesztésnek köszönhetően. Budapest 
főpolgármestere élt egy kezdeményezéssel, amely az Óhegy 
park Moszkva parkká történő átnevezéséről szólt. A megke-
resés kézhezvételekor éppen rendkívüli képviselő-testületi 
hívtam össze, így képviselőtársaim elé terjesztettem az átne-
vezésről szóló javaslatot is. Önkormányzatunk képviselő-tes-
tülete teljes egyetértésben, egyhangúan foglalt állást: tiltako-
zunk az Óhegy park átnevezése ellen. 

Korábban volt példa arra, hogy kerületünk közterülete új el-
nevezést kapott, megfelelő körülmények között, önkormány-
zatunk egyetértésével. Az Óhegy park azonban olyan megha-
tározó helye kerületünknek, melynek a szóban forgó, esetleges 
átnevezése általam eddig nem tapasztalt ellenérzést váltott ki. 
Bár a döntés joga a fővárosnál van, bízom abban, hogy egy-
értelmű állásfoglalásunkat ismerve, a kérdés nem kerül napi-
rendre. Egy biztos, én eddig is, ezután is Kőbányát és a kőbá-
nyaiakat fogom képviselni. 

S, hogy könnyedebb témával is szolgáljak: hamarosan meg-
jelenik a Kőbányai Kalendárium III. évfolyama a 2015-ös 
esztendőre. A szerkesztők csapata ezúttal is igyekezett kiten-
ni magáért, hogy egy tartalmas, hasznos és igazán kőbányai 
kiadványt vehessenek át az érdeklődők. Fogadják szeretettel! 
A Kőbányai Kalendárium igénylésének módjáról tájékozód-
hatnak a lap 9. oldalán, illetve önkormányzatunk honlapján, a 
www.kobanya.hu címen. 

Aktualitásainkról a www.facebook.com/
kovacsrobertpolgarmester oldalon is olvashatnak!

Noha a kőbányai iskolák fenntartója is a Magyar Állam, a 
Kőbányai önkormányzat rendszeres támogatással most is 

hozzájárul, hogy a korábbiakhoz hasonló, színvonalas oktatásban 
legyen részük a kőbányai gyerekeknek. Az eredmény önmagáért 
beszél: idén is nagyon sok budapesti, országos, sőt, nemzetközi 
sikert „hoztak” a kőbányai diákok. A tankerület szervezésében 
a magyar kultúra napján kaptak elismerést a legszorgalmasabb 
kerületi iskolások tanulmányi és kulturális eredményeikért a 
KÖSZI-ben. 

Németh László tankerületi igazgató a kultúra modern 
fegyvertárából hozott példákat, hangsúlyozva, hogy nyitottnak 
kell lennünk minden olyan törekvéssel szemben, amely valamilyen 
módon hozzátesz a szellemi értékekhez. A legeredményesebb 
tanulóknak Németh László adta át a díjakat, ám a tanároknak, a 
gyermekükért sok áldozatot vállaló szülőknek is megköszönte a 
kultúra közvetítésében vállalt munkájukat. 

„Ez a cím, vagy díj nem jár anyagi elismeréssel, sokkal 
inkább szakmai dicséretet jelent és azt jelzi a szülők 

számára is, hogy nálunk a környezetvédelem, a természet 
szeretete és megismerése a pedagógiai munkánk központjában 
áll. Noha mi most pályáztunk először erre a címe, a pedagógiai 
programunkban már majd két évtizede beépítettük a környezeti 
elemeket. 1996-ban nyertünk egy „Állatkuckó” pályázaton egy 

A legjobbak elismerése

(Kölcsey Ferenc 1823 január 22-én véglegesítette a Himnusz 
kéziratát. 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra 
napját.)

A természet kincseit keresik

kis összeget melyből vettünk egy akváriumot, meg papagájt. 
Így kezdődött… Azóta csak színesedett a paletta. Évek óta 
madárovi programban veszünk részt, ami azt jelenti, hogy külső 
szakmai segítőnk, egy madarász jóvoltából madárgyűrűzésen, 
madárlesen, megfigyelésen is részt vesznek óvodásaink külső és 
belső helyszíneken. Több madáretetőt és madár odut is kiraktunk 
és a gondozás mellett folyamatosan figyeljük a madarak életét. 

Amikor jó idő van, akkor nagyon sokat kirándulunk, táborozunk 
a természetben, gyógynövénykertet gondozunk, lepkeitatókat 
helyezünk ki és egy kis halastavat is kialakítottunk. Ilyenkor, 
télen pedig minden teremben zöld sarokban nevelgetjük a 
virágokat, növényeket, vagy éppen gyümölcsökből készítünk 
ételeket, teákat.” – mondta Gajdics Józsefné óvodavezető, akitől 
azt is megtudtuk, hogy a Kincskeresőkben a szülőket is nagyon 
sok programba bevonják - hogy a természet megismerés közös 
élményként jelenjen meg a gyermekek életébe. Mint mondta, 
ők a francia Freinet pedagógiai módszereit követik és ennek a 
módszernek alapelve, hogy felhasználja a természetből, annak 
felfedezéséből eredő élmények nevelő hatását. A Zöld Óvoda 
elismerés is bizonyítja, hogy a Kincskeresők valóban megtalálják 
a kincseket.

Éltes Mátyás Általános Iskola: Sándor Bernát (8.o.)
Fekete István Általános Iskola: Rogányi Bence (3. o.), Hargitai 
Natália (3. o.), Szetei Tmea (5.o.) 
Harmat Általános Iskola: Sas Alíz (8.o.), Szabó Orsolya (4.o.), 
Tóth Róbert Csaba (8.o.), 
Janikovszky Éva Általános Iskola: Király Kinga Fruzsina (7.o.), 
Maer Brenda (8.o.), Hankovszky Emma (8.o.). 
Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézmény: Precup 
Alexandra (8.o.) 
Kada Mihály Általános Iskola: Böcker Júlia Borbála (7.o.), 
Búcsú Ákos (5.o.), Kollmann Réka (7.o.), Máthé Lilla Katalin 
(7.o.) 
Keresztury Dezső Általános Iskola: Takács Bálint (6.o.), 
Barabás Kata (6.o.) 
Kertvárosi Általános Iskola: Garami Máté (7.o.), Turi-Kováts 
Katalin (7.o.) 

Komplex Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola: Vidó 
Levente (3.o.), Milák Patrícia (8.o.) 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola: Antalóczy Máté 
(hegedű – 6.o.), Ormos Szilágyi Bence (űtőhangszerek – 5.o.), 
Sztanyó Bence (ütőhangszerek – 3.o.), Csemer Christopher 
Steven (zongora – 2.o.), Torda Ábel (trombita – 3.o.)
Széchenyi István Általános Iskola: Pozsonyi Maja (8.o.), Gregus 
Martin (8.o.), Kál Grigorisz (8.o.)
Szent László Áltlános Iskola: Antal Jolán (8.o.), Bobori Gábor 
(7.o.), Csókás Anna (7.o.), Juhász Brigitta (7.o.), Kasztovszky 
Anna (8.o.), Nagy Zsuzsanna (8.o.), Szijártó Dorina Dorka 
(8.o.), Vasas Gerda (7.o.) 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola: Győri Fanni (7.o.), André 
Zoltán (8. o.), Farkas Rea (7.o.), Tomka Ivett (8.o.) 
Szent László Gimnázium: Németh Péter (12.o.), Szatmári 
Andrea (13.o.), Katona Márk (12.o.) 
Zrínyi Miklós Gimnázium: Détári Dorina (12.o.), Hajnal 
Magdolna Dorottya (10.o.), Hegedűs Bereniké (12.o.), Al-
Kalash Kristóf Adham (12. o.) 

A Kiváló Kultúráért díj – 2015-ös kitüntetettjei: 
Bem József Általános Iskola: Pásztor Dániel (8. osztályos)., 
Szigeti Emese (7.o.) 

„Megszületett” Kőbánya első Zöld Óvodája 2015-ben. A közelmúltban a Kincskeresők ovi 
pályázatával elnyerte a környezeti nevelésben élen járó műhelyeknek kijáró elismerést.
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A képviselő-testület véleményével tá-
mogatta a Fővárosi Önkormányzat 

és a kerületek közötti megállapodás kő-
bányára vonatkozó részét. Kovács Róbert 
polgármester elmondta, hogy a főváros 
által beszedett iparűzési adónak 49 szá-
zaléka marad a kerületeknél, 51 száza-
lékkal Budapest vezetése rendelkezik. 
Mint ismeretes, az Országgyűlés az elmúlt 
években is többször nekifutott, hogy a 
mostaninál is igazságosabban rendezze a 
felhasználás arányait, ám eddig nem volt 
olyan ötlet, amelyet kormányzati és ön-
kormányzati szakértők is támogattak vol-
na. Az tény, hogy az idén ismét a Fővárosi 
Közgyűlés elé terjesztett, lakosságszám 

szerinti elosztás ötlete sem jó. A százalé-
kok megállapítása azért is nagyon fontos, 
mert az ebből származó forrás Kőbányán 
is eléri a költségvetés majd 40 százalékát. 
Éves viszonylatban ez körülbelül négy 
milliárd forintot jelent – nagyságrendjét 
tekintve annyit, mint a helyi adók teljes 
összege. 

A kőbányai képviselők elfogadták azt a 
javaslatot is, amely szerint több bérlakást 
töröltek a bérbe adható ingatlanállomány-
ból, mert azok állapota már nem teszi 
lehetővé a hasznosítást. A polgármester-
től megtudtuk, hogy a mostani döntés is 
egy, az utóbbi években megkezdett folya-

mat része: a nagyon leromlott állapotú, 
gazdaságosan fel nem újítható lakásokat 
szanálásra, bontásra ítélik, és a legutóbbi 
testületi ülésen 64 ilyen egykori bérlakást 
„szüntettek meg”. A városrendezési, in-
gatlangazdálkodási és közbiztonsági érde-
keket is szem előtt tartva a Noszlopy utcá-
ban már körülbelül félszáz, a Hős utcában 
pedig mintegy 80 lakhatatlan ingatlant 
ürítettek ki végleg. 

A képviselők jóváhagyták a Baptista 
Szeretetszolgálat és a Kőbányai Önkor-
mányzat között létrejött megállapodást is, 
amelynek lényege, hogy az önkormány-
zat területet biztosít (a Maglódi úti volt  

Bérlakások: a kevesebb néha több 
Miközben folynak a Kőbányai Önkormányzat idei költségvetésének és a szociális rende-
letmódosításnak utolsó simításai, a képviselők új közmunka lehetőségekről állapodtak 
meg és újabb lépést tettek a kerületi lakásvagyon átláthatóságáért a legutóbbi testületi 
ülésen.

A képviselők döntése alapján 
Kőbánya átadja a Fővárosi Önkor-
mányzatnak a nemrég megépített 
Szárnyas utcai csatornahálózatot, 
ezzel annak karbantartási, 
üzemeltetési feladatai is átkerültek 
a fővároshoz.

napközis tábor egy részén) a karitatív szer-
vezetnek, amelyért cserébe munkanélküli-
eket foglalkoztatnak. Ez ezt jelenti, hogy 
a Kőbányai Önkormányzat közfoglalkoz-
tatási programját kiegészítve több lehető-
séget teremtenek az itt élő állástalanoknak 

– közterületi takarítástól a krízishelyzetbe 
került emberek támogatásáig nagyon sok 
területen bevonva őket a munkába. 

A napirenden szereplő likviditási hely-
zetről Kovács Róbert polgármester röviden 

Vélemény 
A nemzeti vagyon használatáról szóló tör-

vény változása miatt a képviselő-testület 
is módosított egy ide vonatkozó rendeletén. 
A módosítás lényege, hogy a Kőbányai Önkor-
mányzat költségvetési szerveinek es a közne-
velési intézményeknek vagyontárgyait – például 
épületrészeit, termeit – a lehető legmagasabb, 
azaz piaci áron adják bérbe – majdnem minden 
esetben. 

A rendelet szerint 
kivétel, ha az ön-
kormányzati köz-
feladat ellátásához 
kapcsolódik a bér-
beadás, például 
az idősek, vagy 
fiatalok sportolási 
és kulturális lehe-
tőségeit gyarapítja 
egy-egy olcsóbb 
terembérlet. 

A rendelettel kapcsolatban Somlyódy Csa-
ba (MSZP) egy módosító javaslatot tett, ame-
lyet mindenki támogatott. „ A módosító javas-
latomnak az volt a lényege, hogy a különböző 
bérbeadásokról – különös tekintettel azokra, 
amelyek kedvezményes tarifával köttettek - 
tájékoztassák a képviselőket, mert így ki le-
het szűrni az estleges visszásságokat. Az el-
fogadott módosítás értelmében a jegyzőnek 
félévente kell tájékoztatás adnia és így a kép-
viselők, pontosabban vagyongazdálkodásért 
felelős bizottság tagjai mérlegelhetik a ked-
vezmények indokoltságát is.”

Elismerést kaptak: 
Trampó Ferenc és Tóth Zsolt polgárőrök az ALFÁ-tól; Varga Mik-
lós, Orosz Tibor, Juhász Attila és Kanyó Lászlóné polgárőrök a 
WOLF-tól; Paunoch Róbert és Gávay Zoltán az Óhegy polgárőr-
ségtől, Gyurika Zsolt Richárd bv. törzsőrmester, Pölöskeyné Sinka 
Katalin bv. százados, Belina Csaba bv. őrnagy, Korbely Erik bv. 
törzszászlós és Pallos Viktória közalkalmazott a Büntetés Végre-
hajtótól; Görbe Attila r. alezredes, Tamáska-Varga Eörs r. alezredes, 
Tanner László r. főhadnagy és Balázsovits Renáta r. törzsőrmester 
a rendőri szolgálatoktól; Banos Sándor zászlós, Péntek László fő-
hadnagy, Sári László zászlós és Katona Gabriella közalkalmazott a 
honvédség egységeitől; Hoffmann Zoltán tű. főhadnagy és Halasi 
István tű. zászlós a kerületi tűzoltóságtól ; Szutyáni Ákos és Mo-
haros Zsolt a Mezei Őrszolgálattól; Harasztovics Ádám és Kovács 
Ádám a Dr. Sztanek Alapítványtól; Dobra Imre és Gotlieb Attila 
a KŐKERT-től; valamint Vincze Sándor, Demeter Gyula, Lados 
Józsefné és Molnár Andrea a Kőbánya Közbiztonságáért Közala-
pítványtól.

„Kőbánya sokkal biztonságosabb, mint bármikor az elmúlt 
évtizedekben. Ez nem azt jelenti, hogy itt nem követnek 

el bűncselekményeket, hogy ezen a területen nem lehet javí-
tani, de a kerület sokkal élhetőbb, mint korábban” – ezekkel 
a gondolatokkal nyitotta meg Kovács Róbert polgármester azt 
a kis ünnepséget, amelyre a „rendcsinálók” legjobbjait hívták 
meg. „Az elmúlt év őszén lezajlott választások előtt nagyon sok 
emberrel találkoztam, beszéltem arról, hogy mit lehetne javí-
tani, mik a legégetőbb teendők Kőbányán. Annak különösen 
örültem, hogy amíg négy évvel korábban a közbiztonság hely-
zete és a kerület rendezettsége, vagy tisztasága jelent meg első 
számú problémaként, addig ma ezek a kérdések sokkal hátrébb 
szorulnak. Most is vannak gondolatok, ötletek, kritikák, de az 

Biztonságosabb és élhetőbb város
Kőbányán az elmúlt néhány évben rendkívül sokat javult a közbiztonság helyzete. A je-
lenlegi állapotért sokat dolgozóknak a kerület és a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapít-
vány vezetői köszönték meg a munkájukat.

emberek nagy része érzi, hogy a Kőbányai Önkormányzat min-
den létező partnerrel keresi az együttműködést, aki ezen a terüle-
ten is tud segíteni. A kőbányai emberek érzik ennek az összefo-
gásnak az eredményét; azt, hogy sokkal több térfigyelő kamera 
vigyáz rájuk, hogy nagyobb a rendőri jelenlét, több közterület-fe-
lügyelő járőrözik és nagyon sokat segítenek polgárőrök, a Kőkert 
munkatársai és minden olyan szervezet tagjai, akik hozzá tudnak 
tenni a kerület rendjéhez.” – mondta Kovács Róbert polgármes-
ter, miután megköszönte a minden érintett munkáját. 

Tóth Béla, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kura-
tóriumának elnöke minden társszerv, illetve civil szervezet mun-
katársait üdvözölte és kiemelte, hogy ilyen típusú összefogást, 
mint amilyen Kőbányán kialakult, országosan keveset lehetne ta-

lálni. A hajdani rendőrkapitány elmondta: 
örvendetes és szerencse is, hogy több, a 
rend védelméért dolgozó szervezet „lak-
helye” éppen Kőbánya, ám az már a nyi-
tott gondolkodáson és a segítőkészségen 
múlik, hogy ezek a szervek partnerek a 
Kőbányai Önkormányzat közbiztonságot 
szolgáló törekvéseiben.

A köszöntők után Kovács Róbert pol-
gármester, Radványi Gábor alpolgármes-
ter és Tóth Béla kuratóriumi elnök kö-
szönő okleveleket és jelképes ajándékot 
adott át a kerület rendjéért sokat dolgozó 

csak annyit mondott, hogy tíz éve nagyon 
nehéz hónap volt a Kőbányai Önkormány-
zat életében a március, ám a gondos gaz-
dálkodásnak köszönhetően idén mintegy 
négy milliárd forintos folyószámla főösz-
szeggel fordul a második negyedévbe az 
önkormányzat, vagyis az egyik legbizton-
ságosabban működő város marad Kőbánya.

A képviselők ellenvélemény nél-
kül megszavazták, hogy Kőbánya egy 
újabb, nemzetközi összehasonlításban 
is különleges sporteseménynek adjon 
otthont. A február utolsó napján meg-
rendezendő földalatti futáshoz az önkor-
mányzat biztosítja a sörgyári pincerend-
szer egy részét (részletek lapunk 14.-15. 
oldalán). 

A katasztrófavédelem munkatársai 
és a Dr. Sztanek Alapítvány tagjai – 
együtt jóban, rosszban

Akik a legtöbbet tették Kőbánya rendjéért... Balázsovits 
Renátának Kovács Róbert polgármester és Radványi 

Gábor alpolgármester köszöni meg a pluszmunkát

munkatársaknak. 
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Az első életmentő készülékeket Kovács 
Róbert polgármester az újhegyi Szi-

várvány Idősek Otthonába és a Kőrösi Mű-
velődési Központba vásárolta, szintén a fel 
nem vett polgármesteri jutalom összegéből. 
„Az a célom, hogy Kőbányának lehetőleg 
minden frekventált területén legyenek újra-
élesztő készülékek, amelyek néhány percen 
belül elérhetők” – nyilatkozta lapunknak 
Kovács Róbert, hangsúlyozva: ezek a ké-
szülékek speciális szakértelmet nem igé-
nyelnek, szükség esetén azokat bárki hasz-
nálhatja, amíg a mentő kiérkezik. 

A Bárkának, pontosabban az újhegyi 
orvosoknak a polgármester már átadta az 
életmentő készüléket. Hamarosan a Kő-
bányai Önkormányzat Törekvés Sport-
telepén, illetve a nemrég felújított Zsivaj 
utcai rendelőben is elhelyeznek egy-egy 
defibrillátort. 

Magyarországon évente egy kisváros 
lakossága, körülbelül 25 ezer ember kap 
szívinfarktust, közülük nagyon sokan köz-
területeken. A defibrillátorokkal több ezer 
ember életét lehet megmenteni. 

Kőbányán már 
2010-ben, az or-
szágos Közterületi 
Életmentő Prog-
ramot megelőző-
en elindította a 
defibrillátorok ki-
helyezését Kovács 
Róbert polgármester. A fővárosban csak ta-
valy októberben helyezték üzembe az első, 
mindenki számára elérhető, közterületen 
lévő defibrillátort az Erzsébet téren. 

Budapesten több intézményben van 
ugyan újraélesztő készülék, ám ezek na-
gyon sok helyen nem érhetők el a járóke-

lők, a közterüle-
ten rosszul lett 
emberek számára. 
Kőbányán viszont 
olyan intézmé-
nyekbe kerültek 
a polgármesteri 
j u t a l o m k e r e t -
ből megvásárolt 

defibrillátorok, amelyeket sokan látogatnak 
(Kőrösi Művelődési Központ), vagy sűrűn 
lakott területen működnek (Szivárvány 
Idősotthon), illetve egyébként is részt vesz-

nek az egészségügyi alapellátásban (Újhe-
gyi rendelő). 

Korábbi felmérések szerint a magyar em-
bereknek kevesebb, mint 5 százaléka tud 
vagy mer életet menteni és a legoptimis-
tább becslések szerint is 100-ból legfeljebb 
15 vállalkozna egy újraélesztésre a korsze-
rű, „mindent tudó” műszerekkel is. Pedig 
ezekkel nagyon jó esély van a túlélésre. 

2013 novemberében a fővárosban el-
indult a „Defibrillátort az irodaházakba, 
bevásárlóközpontokba!” kezdeményezés, 
amelynek ugyancsak van kőbányai vonat-
kozása. A több szervezet összefogásával 
megvalósuló programnak a kerületben 
működő Árkád vezetője, a Magyar Bevá-
sárlóközpontok Szövetségének elnöki tisz-
tét is betöltő Gyalay-Korpos Gyula volt az 
egyik főt támogatója. 

A tömegközlekedéssel utazóknak fontos 
információ, hogy többek között az Örs ve-
zér téren és nagyon sok metróállomáson is 
elérhetők a BKK által nemrég beszerzett 
újraélesztő készülékek.

Akőbányai emberek 
tiltakoznak a néhány 
napja, Tarlós István fő-
polgármester úr által 
felvetett névváltozta-
tás ellen. A fővárosi 
javaslat szerint Kőbá-
nya egyik legszebb és 
legfrekventáltabb te-
rületét, az Óhegy par-
kot szeretnék átnevez-
ni Moszkva parknak. 

Mint ismeretes, Budapest 
főpolgármestere 2015 feb-

ruár 6-án, pénteken a délutáni 
órákban értesítette a kőbányai 
vezetőket arról, hogy a X. kerüle-
ti Óhegy parkra esett a választás, 
ezt szeretnék Moszkva parknak 
nevezni. Az ugyanezen a napon 
több médiumban is nyilatkozó 
Tarlós István főpolgármester azt 
mondta, a névváltoztatásra azért van szük-
ség, mert az utóbbi egy-két évben (amióta a 
Moszkva teret átnevezték) nagyon sok meg-
keresést kapott, hogy keressenek megfelelő 
területet, amelyet az orosz főváros neveznek 
el. A főpolgármester úr nyilatkozataiban azt 
is megemlítette, hogy egy ilyen terve eseté-
ben a kerületi önkormányzatnak legfeljebb 
véleményezési joga van, de a döntés a Fővá-
rosi Közgyűlés kezében van. 

A Kőbányai Önkormányzat – Kovács Ró-
bert polgármester javaslatára – rendkívüli 
ülésen tárgyalta a fővárosi javaslatot és a kép-
viselők – politikai hovatartozástól függetlenül 
– egybehangzóan elfogadták, hogy „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Óhegy park közterület 
elnevezésnek Moszkva park elnevezésre törté-
nő megváltoztatása ellen tiltakozik.”

A döntés indoklásaként Kovács Róbert pol-
gármester elmondta, hogy nem az orosz fő-
város neve ellen tiltakoznak a képviselők és a 
kőbányai emberek, hanem az ellen, hogy Kő-
bánya egy minden itt élő által ismert és Óhegy 
parkként szeretett területének adjanak ismét új 
nevet. (A rendszerváltás előtti években Szovjet-
Magyar Barátság park névvel illetett hely ne-
gyed százada végre megtalálta a történelmi 
múltba visszanyúló elnevezését és ezért nem 
lenne szerencsés most azt ismét megváltoztatni. 

Az Óhegy park nem csak a X. kerületnek, ha-
nem Budapestnek is egy brand-je lett, amelyben 
az egész fővárosból több tízezres közönséget 
vonzó rendezvényeket bonyolítanak. A Kő-
bányai, vagy Óhegy parki Blues-fesztivál, a 
Halmajális, vagy a Rendészeti Nap helyszínéül 
mindenki az Óhegy parkot szeretné látni a jövő-
ben is, mint ahogy a Kőbányai Önkormányzat 
által nemrég átadott futópálya, sportpark és a 
megújított játszóterek is Óhegy parki helyszín-
ként ismertek. A park környékén – például az 
Óhegy utcában – lakók aláírásgyűjtést kezdtek 
tiltakozásuk megerősítésére, ám a Kőbányai 
Önkormányzat és Kovács Róbert polgármester 
is abban bízik, hogy a képviselők által elfoga-
dott vélemény is elegendő lesz, hogy a főváros 
vezetői módosítsanak előzetes egyeztetést mel-
lőzős park átnevező elképzeléseinek. A Kőbá-
nyai Önkormányzat vezetői nem zárkóznak el 
az elől, hogy egy kőbányai területet, teret, vagy 
utcát Moszkváról nevezzenek el, de arra kérik 
a főpolgármestert, hogy előzetes konzultáción 
egyeztessenek és a kerület által javasolt helyszí-
neket vegyék számításba a kiválasztáskor.

Újabb újraélesztő készülékek Kőbányán Az Óhegy park maradjon Óhegy park!

BAKANCSOS KLUB
A BÁRKA Családsegítő Szolgálata 
márciustól, minden hónap második 
szombatján kirándulásokat szervez 
„Ismerjük meg Pest megyét!” címmel.

 
Március 14. – Gellért-hegy,
Április 11. – János hegy,
Május 9. – Vác, 
Június 13. – Velencei-tó
Szeptember 12. – Dobogókő
Október 10. – Tétényi fennsík
November 1. – Sas hegyi tanösvény
December 12. – Széchenyi hegy

 
Kérésünk, hogy legyen bérleted, és azt 
hozd magaddal, illetve a távolabbi célok 
eléréséhez szükséges anyagi fedezet le-
gyen nálad, valamint egy kis elemózsia.

Jelentkezni minden program előtti csü-
törtökig lehet Pinizsi Gabriellánál a 06-
1-261-81-83 valamint a 06/30/2917772-
es telefonszámon 

Tőle megkapod az adott túrához szüksé-
ges információkat. 

Mindenkit szeretettel várunk !

Három korszerű defibrillátort vásárol fel nem vett polgármesteri jutalmából Kovács Róbert 
a kőbányaiaknak. Az újhegyi és a Zsivaj utcai orvosi rendelő, valamint a Törekvés is kap egy 
életmentő készüléket.

Háttér információ: 
A kerület lakóinak véleményét a kap-
csolódó Facebook-oldalakon is követ-
hetik. Ezek hangulata és hangvétele 
ugyan jelentősen eltérő, de jól látszik, 
hogy elsősorban az előzetes konzultá-
ció hiánya, vagyis a módszer és ennek 
a konkrét területnek a névváltoztatása 
váltotta ki az emberek ellenszenvét. 
A közösségi oldalak segítségével poli-
tikamentes, civil mozgalmak is szerve-
ződnek az Óhegy park „megvédésére”, 
amelyhez más kerületek lakói is sokan 
csatlakoztak már.

A segítségnyújtás nem csak erkölcsi 
kényszer, az Egészségügyi Törvény 
szerint kötelesség is, amelynek elmu-
lasztása a BTK szerint akár több éves 
szabadságvesztéssel is büntethető. 

A Kőbányai Önkormányzat több 
mint 60 millió forintért építtette az 
Óhegy parki futópályát és felnőtt 

edzőparkot

Az Óhegy parki  
Halmajálisra több száz kilomé-

terről is érkeznek vendégek
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A türelem és a közpénzek 
felhasználásának határai
Kőbánya senkinek nem tud 
élethosszig ingyen lakha-
tást biztosítani – nyilatkoz-
ta lapunknak a kerület pol-
gármestere. Kovács Róbert 
hangsúlyozta: az önkor-
mányzat továbbra is maxi-
málisan támogatja azokat a 
törvénytisztelő és norma-
követő családokat, amelyek 
önhibájukon kívül kerülnek 
nehéz helyzetbe, és ké-
szek együttműködni sorsuk 
megnyugtató rendezése ér-
dekében. 

November végén A Város Mindenkié 
(AVM) csoportnak köszönhetően nagy 
sajtófigyelem irányult egy Maglódi úti 
szociális bérlakásból kilakoltatott nőre és 
az általa nevelt, pszichiátriai kezelés alatt 
álló gyerekekre. Nem gyakorolhattak vol-
na méltányosságot?

„Először is tisztázzunk valamit: bár so-
kan azt hiszik, egyetlen polgármester sem 
mindenható. Én sem vagyok az. Nem tu-

dok senkinek állást adni, lakást szerezni, 
segélyt nyújtani. A kőbányaiak közös va-
gyonával az önkormányzat gazdálkodik, az 
ezekkel kapcsolatos döntéseket pedig a jog-
szabályok alapján, átlátható módon hozzák 
meg a szakbizottságok – ezekben én még 
csak tag sem vagyok. Ami pedig a konkrét 
esetet illeti: az AVM rágalmaival ellentét-

ben a kőbányai önkormányzat valójában ti-
zenkét évig próbálta megoldani P. Melinda 
és az általa nevelt gyermekek elhelyezését. 

Tizenkét évet mondott?

Igen. P. Melinda még 2002-ben önkényes 
lakásfoglalóként költözött be egy lebontásra 
ítélt házba. Ennek ellenére az önkormány-
zat – kifejezetten a gyermekekre való tekin-
tettel – bérbe adott neki egy másik szociá-

lis lakást, amelynek egy éves 
szerződését a szomszédok fo-
lyamatos panaszai miatt nem 
hosszabbította meg. 2004-
ben az önkormányzat bérbe 
adott a családnak egy másik, 
a Maglódi úton található in-
gatlant. Ott azonban 2007 
végén a Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. lakbértartozás miatt 
felmondta a bérleti szerző-
dést. 2010 januárjában vált 
jogerőssé a lakás kiürítéséről 
szóló bírósági ítélet. A hölgy 
a bérleti díj-tartozását idő-
közben kiegyenlítette, azon-

ban a Kőbányai Gyermekjóléti Központ 
adatai szerint mintegy másfélmillió forint 
közüzemi díjtartozást halmozott fel, áram- 
és gázlopás miatt pedig rendőrségi eljárás 
indult ellene. Ráadásul a család folyamato-
san olyan közösségellenes magatartást ta-
núsított, amellyel a házban élők nyugalmát, 
biztonságát veszélyeztette. Emiatt többször 

került sor rendőrségi illetve tűzoltósági in-
tézkedésekre is, az önkormányzathoz pedig 
folyamatosan érkeztek a panaszok. 

Hogyan jutottak el a kilakoltatásig?

Az utóbbi időszakban háromszor is egyez-
tetett a hivatal P. Melindával a család elhe-
lyezéséről – anyaotthonban, illetve csalá-
dok átmeneti otthonában – de ő hallani sem 
akart az ingatlan elhagyásáról, miközben 
már több százezer forintos lakbértartozása 
is volt, és jogerős bírósági ítélet rendelke-
zett a kilakoltatásról. A Város Mindenkié 
azt ígérte, hogy gondoskodik P.-ék lakha-
tásáról, ezért az önkormányzat elhalasz-
totta egy hónappal a kilakoltatás időpont-
ját, hogy a gyerekek ne kerüljenek utcára. 
A törvények, a jogerős bírósági ítéletek és 
az emberi együttélés alapvető szabályainak 

betartása mindenkire nézve kötelező. 
Az önkormányzat nem kivételezhet 
olyanokkal, akik egyikre sem képe-
sek, miközben félezer kerületi rászo-
ruló várakozik szociális bérlakásra.

A Város Mindenkié szerint három-
száz önkormányzati bérlakás áll 
üresen. Miért?

Kőbányának soha nem volt három-
száz üresen álló bérlakása, viszont 
az üresen álló bérlakások jó részében 
azért nem él senki, mert azok az ott 
élők számának és életmódjának „kö-
szönhetően” lakhatatlanná váltak. 
Sőt, nem egyszer bosszúból, a kila-
koltatást megelőzően tették tönkre az 
önkormányzat vagyonát, hogy ha ők 
nem maradhatnak, akkor ne élhessen 
ott másik rászoruló sem. A sajtóban 
egy másik eset kapcsán mutogatott „rossz 
állapotú, vizesedő, penészes lakás” sem 
ilyen állapotban volt, amikor beköltöztek az 
AVM által szintén élőlánccal védett lakók – 
és velük mellesleg még egy másik család, 
jogcím nélkül. Jelenleg ötven üres lakásra 
mintegy ötszáz rászoruló jut. Kőbányának 
nincs anyagi lehetősége, sem jogosultsága 
arra, hogy bárkinek közpénzből élethosszig 
ingyen lakhatást biztosítson. Mindemellett 
az önkormányzat maximálisan támogatja 
azokat a családokat, amelyek önhibájukon 

kívül kerülnek nehéz helyzetbe, és készek 
együttműködni sorsuk megnyugtató rende-
zése érdekében. 

Ön szerint miért támadja az önkormány-
zatot A Város Mindenkié? 

Fogalmam sincs. Kőbányán kétezer-négy-
száz bérlakás van. A bérlők kilencven szá-
zaléka becsülettel fizet és vigyáz arra a la-
kásra, ahol él. Az elmúlt négy év alatt – a 
jogszabályok alapján – kétszáz kilakoltatás 
történt, ebből három esetből az AVM csi-
nált botrányt, az utóbbi időszakban. A rá-
galmak mellett azt sosem említette, hogy a 
kőbányaiaknak évente hat-nyolcszáz millió 
forintjukba kerülnek a nem fizetők. Ezeket 
a tartozásokat, a károkozásból fakadó költ-
ségeket pedig képtelenség behajtani.

Tervezik, hogy a lejárató kampány miatt 
felbontják a megállapodást a szervezettel?

Kőbánya elsőként csatlakozott az AVM ál-
tal kezdeményezett programhoz, amelynek 
részeként közösen újítottunk fel lakásokat 
hajléktalan családok részére. Ezért is meg-
döbbentő, ami történik.

Az önkormányzat továbbra is együtt 
szeretne működni A Város Mindenkié 
csoporttal, de az elmúlt hónapok esemé-
nyei legalábbis megkérdőjelezik a szer-
vezet szándékait, ezért valóban indokolt 
megfontolni, hogy hogyan tovább. A ko-
rábban még közösen képviselt ügyek hi-
telességének is árt a tények elferdítése, 
a hamis állítások sora és az a szervezett 
sajtókampány, amelyben összemossák az 
önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került 
családokat azokkal, akiken egyszerűen 
képtelenség segíteni, mert semmilyen érte-
lemben nem hajlandóak együttműködni az 
önkormányzattal.

A bérlőnek is vannak 
kötelezettségei 

A kőbányai önkormányzat lakás-
rendelete (32/2012. (IX. 24.) értel-
mében lakásbérleti jogviszony nem 
létesíthető azzal, aki önkényesen 
foglalt el lakást vagy helyiséget. 
Azzal sem, akinek az önkormány-
zattal, illetve önkormányzati ingat-
lanra vonatkozóan közüzemi szol-
gáltatóval szemben tartozása áll 
fenn, kivéve ha a tartozás rendezé-
sére részletfizetési megállapodást 
kötött, és azt szerződésszerűen 
teljesíti. A lakásbérleti szerződés-
ben rendelkezni kell arról, hogy a 
szociális alapú lakásbérlet esetén a 
lakás burkolatainak, nyílászáróinak 
és berendezéseinek karbantartá-
sával, felújításával, pótlásával és 
cseréjével kapcsolatos költségek 
a bérlőt terhelik. A bérlő köteles 
megtéríteni annak költségét, ha a 
lakás visszaadásakor nem alkal-
mas rendeltetésszerű használatra. 
A szerződés arra is kitér, hogy a 
bérlő 90 napon túli közüzemidíj-
tartozást nem halmozhat fel.

Biztató lépések a 
MÁV-telep ügyében
A Hungária körúti MÁV-telepiek 
kálváriájára több önkormányzati 
vezető ígért már megoldó képletet, 
ám az elmúlt két évben közelebb 
jutottak a tényleges megoldáshoz, 
mint a korábbi két évtizedben.

Kovács Róbert polgármester arról tájé-
koztatott bennünket, hogy az elmúlt 

években tett határozott lépések meghozták 
a kívánt eredményt. Mint tudják, korábban 
többször felajánlotta a MÁV a telepet megvé-
telre az önkormányzatnak, ám a házak állapo-
tát figyelmen kívül hagyva olyan magas árat 
határoztak meg, amit nem lehetett kifizetni. 
A politikai egyeztetés eredményeként tavaly 
már új konstrukcióval jelentkezett a vasúttár-
saság: térítésmentesen átadják a lakótelepet 
a Nemzeti Vagyonkezelőnek, ahonnan már 
könnyebb út vezet oda, hogy a telepet átve-
gye a Kőbányai Önkormányzat. A megoldást 
nehezítette egy, a nemzeti vagyon megóvásá-
ról rendelkező törvény, mely szerint 15 évig 

nem adható el az az ingatlanvagyon, amelyet 
az NVK-tól kap az önkormányzat. Ez azt 
jelentette volna, hogy a MÁV-telepiek újabb 
15 évig nem vásárolhatták volna meg laká-
saikat. Révész Máriusz országgyűlési képvi-
selő, dr. György István kormánymegbízott, 
Kovács Róbert polgármester és Radványi 
Gábor alpolgármester összehangolt munká-
jának köszönhetően azonban az Országgyű-
lés egyedi törvényt alkotott, vagyis kivette 
az említett törvény hatálya alól a kőbányai 
MÁV-telepet, így a majd három évtizede hú-
zódó ügy a célegyenesbe fordult. Az elkövet-
kező hónapokban – megfelelő előkészítést és 
szerződéskötést követően – az épületek tulaj-
donjogát a Kőbányai Önkormányzat átveheti 
a vagyonkezelőtől és megfelelő érték, illetve 
állapot felbecsülést, valamint a telkesítést 
követően az ingatlanokat eladhatják majd a 
tulajdonosoknak. Az értékesítésből befolyt 
összeget a Kőbányai Önkormányzat a telep 
infrastruktúrájának fejlesztésére költi. 
(A MÁV-teleppel kapcsolatos lépésekről követ-
kező számunkban részletesen olvashatnak.)
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A gyermekáldás a világ legnagyobb ajándéka, ám ha a sors úgy 
hozza, hogy egyszerre három aprósággal gazdagodik egy 

család, akkor sok, előre nem látható gondot is a felszínre hoz az 
eset. Ezt történt Reider Gabriellával is, aki az elmúlt év őszén 
3 kisfiúnak adott életet egy sikeres lombikprogramot követően. 
A korábban Zuglóban, szociális területen közalkalmazottként 
dolgozó édesanya kezdetben megpróbálta maximálisan kiszol-
gálni a három újszülöttet és akkor kétéves „nagytestvérüket”, ám 
hamar látszott, hogy „egyedül nem megy.” A fiúk édesapja egész 
nap dolgozik, a nagyszülők pedig az ország távoli településein 
élnek, így ha néha be is tudnak segíteni, gyakori ittlétükre nem 
számíthat az édesanya. 

Kőbányán – információnk szerint – majd egy évtizede szület-
tek hármas ikrek és az ország más tájain sem bővelkednek ilyen 
gyönyörű gyermekáldásban, ezért nem csodálkoztam Gabriella 
gondjain, amikor a helyzetükről beszélt. Elmondta, hogy koráb-
ban megkereste a zuglói önkormányzatot, a nagycsaládos szer-
vezeteket, a családsegítőt, a nyugdíjas klubokat, ám sehol nem 
tudtak segíteni. Végül a Kőbányai Önkormányzathoz fordult, ahol 
elmondták neki, hogy a házi gondozásnak és a családsegítő szol-
gáltatásainak is adott egy ügyfélköre, de ilyenre nincs gyakorlat, 
még nem volt példa arra, hogy ilyen jellegű gyermekfelügyelet-
ben, vagy a háztartás vitelében kértek volna segítséget.

„A nagyobb fiam is kicsi, most két és fél éves, éppen az óvodába 
próbáljuk beszoktatni. Ha ez sikerül, és már ott fog aludni, akkor 
valamivel könnyebb lesz a helyzetünk, de ez még időbe telik és 
utána is adódhatnak bonyodalmak. Egyelőre, - így télen - nehéz-
kes a levegőztetés, és amíg a kicsik önállóan nem tudják tartani 
a cumisüveget, addig az etetés sem megy zökkenőmentesen, ha 
egyedül vagyok itthon velük. Emellett bármikor közbe jöhet vá-
ratlan dolog, amihez azonnali segítség kell, legalább is addig, míg 
a férjem hazaér. Ez csak egy-két momentum a napi nehézségek 
közül, de akinek egy gyermeke is van, bizonyára tudja, miről be-
szélek...”

A vetélkedő célja: a kerület múltjának, jelenének élményszerű 
feldolgozása a Kőbányán élő, és a városrészhez kötődő idősko-
rúak bevonásával.
A helytörténeti vetélkedő fővédnöke: Kovács Róbert, Kőbánya 
polgármestere.

Megvan a segítség

Gabriella elmondta, hogy a háztartás megszervezésében, vagy 
néha a kicsik felügyeletében szeretne segítséget, amikor például 
egyikük beteg, akkor ne kelljen mindhárommal az orvosi rende-
lőbe rohanni, vagy ha éppen a nagyobb fiáért megy, otthon hagy-
hassa a kicsiket. 

A hármas ikreket nevelő édesanya segítéséről Kovács Róbert 
polgármester is megkérdeztük, tőle  ígéretet kaptunk, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül segítséget keresnek, de addig talán valame-
lyik civil szervezet jelentkezik… A Kőbányai Önkormányzat mal-
mai gyorsabban őröltek: a beszélgetéseket követő néhány napon 
belül Kovács Róbert személyes közbenjárására találtak egy kedves 
nyugdíjas hölgyet, aki vállalta az édesanya kisegítését. A lap meg-
jelenésének idején már szerződést is köt vele az önkormányzat, így 
a nehéz időket könnyebben átvészeli az ikrek édesanyja.

A négy fiú: Félix, a két és fél éves Ákos, mellette 
jobbra Marcell és Olivér

A legszebb kertek versenye

A Kőbányai Önkormányzat ismét együttműködő partnere „A legszebb 
konyhakertek” programnak. Noha csak 2013-ban hirdették meg or-

szágosan először a versenyt, a kőbányai kertművelők és környezetszépí-
tők már a második évben nagyszerű eredményekkel rukkoltak ki. Tavaly 
8 magánszemély és 5 közösség pályázott Kőbányáról, s rögtön az első 
megmérettetésen országos 1. helyezett lett a közösségi versengésben a 
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola, ahol speciális nevelési igényű 
fiatalokkal alakítottak ki egy rendkívül igényes környezetet. A magánsze-
mélyek között pedig a balkon kategóriában kapott ugyancsak országos 
elismerést az egyik kerületi pályázó. 

Kovács Róbert polgármester, a program elhivatott támogatója elmond-
ta, annak ellenére, hogy Kőbányát egy lakótelepekkel teletűzdelt kerület-
nek tartják, ez a verseny mindenki számára szép eredményeket hozhat 
– és a kerületnek is javára válik. 

Van például egy balkon kategória, amely az erkélyen kialakított zöld 
„szigeteket” díjazza, de van mini kert kategória és közösségi pályázati 
lehetőség is. A kertvárosiak pedig a különböző zártkerti csoportok díjaira 
pályázhatnak. Az eddigi aktivitás is azt mutatja, hogy ez egy nagyszerű 
kezdeményezés és az önkormányzat is maximálisan támogatja a részvé-
telt. Az eredmény ugyanis nem csak a gondos kertészeknek és családtagja-

iknak okoz örömet, 
hanem Kőbányának, 
a kőbányaiaknak is 
egyértelműen hasz-
nára válik. Minden-
ki szívesebben él egy 
gondozott, tiszta, 
szép környezetben. 
(Következő szá-
munkban további 
információkat ol-
vashatnak a pályá-
zatról.)

Idén a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ-
ban és tagintézményében a KÖSZI-ben kiemelt évfordu-

lókat ünneplünk. A korabeli történéseket fotókiállításokon 
szeretnénk felidézni. Kérjük, aki az eseményekhez köthető 
fényképfelvételekkel (esetleg más dokumentumokkal) ren-
delkezik, az a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteménybe vagy az 
érintett intézmények egyikébe behozva (vagy digitális formá-
ban beküldve) tegye lehetővé számunkra, hogy azokat lemá-
solhassuk, a kiállításokon felhasználhassuk. 

SZERETLEK KŐBÁNYA
ismeretbővítő, játékos helytörténeti vetélkedő nyugdíjasok részére 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szervezésében

A résztvevők köre: kőbányai klubok, körök, civil szervezetek, 
lakóközösségek 4 fős csapatai. 
A csapatok összeállítása: minden csapatban résztvevő lehet  
4 kőbányai nyugdíjas.
A jelentkezési lapot a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturá-
lis Központ információs pultjánál (1105 Budapest, Szent László 
tér 7–14., telefon: 06 (1) 260 9959), vagy a művelődési központ 
honlapjáról lehet letölteni.
A jelentkezési lapokat a Helytörténeti Gyűjteménybe kérjük le-
adni (1102 Budapest, Halom u. 37/b).
Jelentkezési határidő: 2015. március 10.
A verseny időpontja: KÖSZI színházterem, 2015. április 17. 
(péntek) 10–13 óra között.

Kérjük, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos, esetlegesen felme-
rülő kérdéseikkel Verbai Lajoshoz, a Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetőjéhez forduljanak! (Tel.: 261-5569)

Joós Tamás igazgató
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Felhívás Kőbányai Kalendárium

Kovács Róbert polgármester kezdeményezésére, valamint 
ötlete nyomán, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ kiadásában és a Kőbányai Önkormányzat támoga-
tásával megjelent a Kőbányai Kalendárium III. évfolyama a 
2015-ös esztendőre. 

A szerkesztők csapata ezúttal is gondoskodott az érdekes és ol-
vasmányos tartalomról. A hagyományos elemek mellett a könyv 
újdonságokkal is gazdagodott: kőbányai gyermekek rajzaival és 
otthonunkról szóló gondolataival. Tobai Róbert séf ezúttal ün-
nepeink ételsoraihoz alkotott ajánlást és minden hónap fejeze-
te tartalmaz egyet nagyanyáink receptjei közül, azaz a Dreher 
Csokoládégyár remekeit. Helytörténeti írások, aktualitások és a 
2014-es önkormányzati év pillanatképeinek gyűjteménye szintén 
részei a kiadványnak.

A Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Kalendáriumot 
INGYENESEN adja az érdeklődő kőbányaiaknak! A kiad-
vány igényelhető e-mailben, a kobanyaikalendarium@gmail.com 
címen név, lakcím és telefonszám megadásával, illetve a mellé-
kelt igénylőlap kitöltésével, melyet a Polgármesteri Hivatal fő-
épületének aulájában elhelyezett gyűjtőládába várunk. 

Legyen Ön is tagja a Kőbányai Kalendárium olvasóközösségének! 

Név: 

Lakcím: 

Telefon:

E-mail cím:
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„Akkor is az eredeti a legjobb!” Ez a fil-
mes szlogen jutott eszembe, amikor 

az idei Cseh Tamás Nap produkcióit, illet-
ve gálaestjét néztem. A Kőrösi Művelődési 
Központ igazgatójának, Joós Tamásnak az 
ötletét próbálták másolni másutt, de a kő-
bányai rendezvény viszi a pálmát. A most 
harmadízben megrendezett művészeti em-
léknapra mintegy hatvan alkotást neveztek 
be három kategóriában. Voltak újak és nagy 
visszatérők, ám az ötletek között idén is na-
gyon sok eredetit találhatott, aki keresett.

Több zsűritag és Kovács Róbert polgár-
mester is azt mondta, különösen örömteli, 
hogy az a generáció is aktív részese ennek 
a művészeti versenynek, amely legfeljebb 
a szülei által ismerhette a 2009-ben elhunyt 
Cseh Tamás műveit. 

Kőbánya polgármesterétől egyébként meg-
tudtuk, hogy egy főiskolára járt és egy kerü-

A Cseh Tamás Nap idei zsűritagjai voltak: Bérczes László művészeti vezető, Bozsik 
Yvette táncművész, Feledy Balázs művészeti író, Kátai Zoltán énekmondó, Kecske-
méti Gábor zeneszerző, Krulik Zoltán zeneszerző, Mispál Attila filmrendező, Parais 
István táncpedagógus és Tóth Zsolt operatőr.

A versenyzőkön kívül felléptek: Kátai 
Zoltán énekmondó, Krulik Zoltán 
(Makám együttes) és Víg Mihály (Bala-
ton együttes).

Tangó a falon
Látványos faltánc, népzenei átiratok, újszerű előadásmód, 
a legújabb művészgeneráció lenyűgöző lényeglátása és 
fantasztikus zenei élmény – mindez egyetlen délutánba és 
estébe belesűrítve: ez volt az idei Cseh Tamás Nap.

Az ének kategória győztese a kőbá-
nyaiak által jól ismert Hegyi Norbert 

színművész, énekmondó lett

Simor Ágnes és Glass Ben faltánca 
kategória-győzelmet hozott

Munkában a képzőművészeti zsűri: 
Mispál Attila, Feledy Balázs és 

Tóth Zsolt

Jól kitalálta ezt Joós Tamás igaz-
gató: múltidézés és művészeti 

kísérletek egy lapon és egy napon

Győztes lovag a világszerte ismert gráciák 
társaságában: Pásztor Flóra, ifj. Orosz Tibor, 

Sárkány Vivien és Oláhné Jelli Zsuzsanna

Megilletődött tekintetek. Az ajándékot hozó és 
átvevő felnőttek gyűrűjében ülő gyerekek még 
nem is sejtik, mennyi boldog pillanatot szerez-
tek nekik az adakozók

Ebben az évben adták át először a Kőbánya Sportolója díjat. A je-
löltek között természetesen a fiatalok vitték a prímet, de egy másik 

korosztályból bekerült Oláhné Jelli Zsuzsanna is, aki Európa-bajnoksá-
got és több országos bajnokságot is nyert a transzplantált úszók között. 
A rangos mezőnyben ott volt az Európa- és világbajnok szumó birkó-
zó, Sárkány Vivien, a világbajnoki bronzérmes tőröző, Pásztor Flóra, a 
közelmúltban ifjúsági olimpiát és Európa-bajnokságot is nyert Szilágyi 

Liliána úszó és a sokszoros magyar bajnok, diákolimpiai 
győztes birkózó, ifj. Orosz Tibor. Ahogy azt már előző számunkban ol-
vashatták, a kőbányaiak szavazata alapján a Zrínyi Miklós Gimnázium 
kitűnő tanulója és sportolója, ifj. Orosz Tibor kapta az első Kőbánya 
sportolója díjat. 

A díjat átadó Kovács Róbert polgármester köszöntötte a jelölteket 
és a győztesnek gratulálva megköszönte a gyermekeket a különböző 
sportágban maximálisan támogató szülők és edzők áldozatvállalását. 
Mint mondta, a Kőbányai Önkormányzat ehhez azzal tud hozzájárul-
ni, hogy lehetőségeihez mérten a legnagyobb mértékben támogatja az 
egyesületek munkáját, az iskolák sportéletét és megteremti a tömegsport 
és a versenysport tárgyi feltételeit. A jelölteket Kovács Róbert példaként 
ajánlotta, mert a kitartásuk, a szorgalmuk és a csapatmunkájuk egy új 
utat, új lehetőségeket rajzol a kőbányai fiatalok elé.

Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok gyer-
mekeiről bentlakásos rendszerben gondoskodó ott-

hon lakói egy minőségi számítógépet kaptak dr. György 
István kormánymegbízottól a közelmúltban. Ez az aján-
dék persze csak a ráadás volt, hiszen a december 12-i 
jótékonysági koncert bevételéből emellett több mint fél-
millió forint értékben támogatják az otthon lakóinak nyári 
táboroztatását. Az adományt Némethné Lehoczki Klára, a 
BÁRKA vezetője vette át.

A kormánymegbízott 2011 óta minden évben a Póka 
Egon Experience-szel közösen zenél jótékony célért az 
„Adjunk a húroknak!... és a rászorulóknak is!” című kon-
certen karácsony előtt. Korábban nehéz helyzetben lévő 
kőbányai családok és gyermekek, illetve idősotthonok 
kapták a rendezvény bevételét. A korábbiakhoz hasonlóan 
a tavalyi koncerten is voltak céges támogatók, a magán-
személyek mellett többek közt a Richter és az Egis is je-
lentős összeget ajánlott fel. 

Szeretem Kőbányát 
Sorozatunkban olyan kőbányai emberekkel beszél-
getünk, akik ezer szállal kötődnek a kerületünk-
höz, ez a város jelenti számukra az Életet. Febru-
árban Asztalos Zoltán történetét olvashatják. 

„Az első érzések, benyomások az én életemet is meghatározták. 
1982 tavaszán – fiatal házasként – a Testnevelési Főiskola 

elvégzése után lakást kerestünk és Kőbányán, a Harmat közben ta-
láltuk meg az otthonunkat. Vonzott a csendes, nyugodt környék, a 
liget közelsége. Arra gondoltam, hogy a születendő gyerekeimmel 
is nagyon jól érezzük majd itt magunkat!

Mindkét kislányom itt született, a Mádi utcai óvodába jártak. 
Tél lévén ha felidézem a múltat, a közeli Barátság parkban a hógo-
lyócsaták jutnak eszembe a gyerekeimmel és az első szánkózások, 
amelyek – úgy gondolom – számukra is meghatározóak voltak. 

Tíz évig éltünk a Harmat közben, ám ez az időszak máig megha-
tározó volt. A parki programok, séták révén számos barátom, isme-
rősöm lett. Mozgalmas társasági életet éltünk itt! A Gergely utcai, 
volt Szuromi presszó kerthelyiségében a gyerekes családok gyak-
ran meg-megpihentek a séták után. Szívesen emlékszem a színes 

Sétány utcára, a kőbányai mozira, a Mázsa 
téri Kerék étterem konyhájának finom ízei-
re, a piacra, vagy a volt Pataky (ma Kőrösi) 
régen is nagyon mozgalmas kulturális éle-
tére. És azok a csodálatos karácsonyi éjféli 
misék a Szent László templomban - mindig 
megérintettek, máig hallom az ünnepi mon-
datokat…

Családi okok miatt ugyan el kellett költöznünk a Harmat közből, 
ám a mai napig úgy érzem, hogy én igazán kőbányai maradtam. Itt 
élnek a barátaim, akikkel rendszeresen találkozom. Tőlük és a Kő-
bányai Hírekből is értesülök a kerületi eseményekről, sőt, gyakran 
részt is veszek rajtuk.

Ott voltam az Óhegy parki futópálya és edzőpark átadásán is, 
Monspart Sarolta mondatai folyton a fülembe csengnek: „A sport min-
denkié! A sport a sírig tart.”. És itt Kőbányán kapom rendszeresen a jó 
kis zenei élményeket is: negyedik éve én is ott vagyok az „Adjunk a 
húroknak és a rászorulóknak is!” jótékonysági koncerten…

Kőbányán ma is itthon vagyok… és itthon várom második uno-
kám megszületését. Ő is, mint nővérkéje a Bajcsy kórházban jön 
majd a világra. Talán mindkettőjüket ide, a Barátság parkba hozom 
majd szánkózni!

lejegyezte: Baleczky Katalin

Győztes a legjobbak közül

A „Rubinpiros tangó” tánckategóriában, 
az OFFLINE duó, avagy a Prizma kollektíva 
(Simor Ágnes és Glass Ben) különleges fal-
tánc koreográfiája nyert.

A „…De mi most itt vagyunk, énekeket 
hallgatunk…” ének kategóriában Hegyi 
Norbert énekmondó, színművész lett a győz-
tes, 2. lett a nemeček együttes, a 3. hely a 
Koronás együttesé lett. Németh Viktor kü-
löndíjat kapott.

Az „…Egy képre gondolok, tudod…” 
képzőművészeti kategóriában a Nagy Zsó-
fia, Talpas Illés, Talpas Pál trió lett a győztes 
egy animációs klippel. Gábor Béla fotósoro-
zatával második lett, míg a 3. díjat és egy 
különdíjat kapott Gerencsér Pán Tamás gra-
fikus képzőművészeti elemeket ötvöző soro-
zatára. 

A győzteseknek a díjakat a zsűri tagjai va-
lamint az ötletgazda, Joós Tamás igazgató és 
dr. Mátrai Gábor, a Humánszolgáltatási bi-
zottság elnöke adták át.

Bérczes László, a zsűri elnöke minden dí-
jazottnak fellépési lehetőséget ajánlott fel az 
általa szervezett Ördögkatlan rendezvényen. 

Adomány a Kőbányai 
Gyermekek Átmeneti 
Otthonának

letben (Kőbányán) tanított Cseh Tamással. 
Kovács Róbert első bakelitlemezei között volt 
az Antoine és Désiré (majd negyven éve) és 
nagyon sajnálta, hogy a főiskolások hajdani 
nagy találkahelyén, a Kis Royal Étteremben 
pedig valahogy elhagyta a Fehér babák című 
Cseh Tamás albumát. Némi derűt csalt az ar-
cokra, amikor a polgármester azt kérte a gála-
est nézőitől, hogy aki netán tud a lemezéről, 
vagy ott megtalálta, azt kéri, hozza vissza…

A közönséget a produkciók is remekül 
szórakoztatták és az új, tánc kategóriát kivé-
ve minden kategóriában fejtörést okozott a 
helyezések végső sorrendje. 
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Kicsi a bors, de gyors
A Kőbányai Sportszövetség kisebb történelmet írt: 18. esz-

tendeje rendeznek óvodások részére sportversenyeket, 
amelyek az egészséges életmód megkedveltetésén túl a tehet-
séggondozást is szolgálják.

A Kőbányai Önkormányzat támogatásának köszönhetően 
a fővárosi szinten is ritka előélet „nagykorúvá” tette a sport-
szövetség sorozatát, érdekességként megemlítve, hogy a 18. 
versenyévadra a kerület 18 óvodája nevezett. Ha azt nézzük, 
hogy óvodánként minden rendezvényre 10 fős csapatot készí-
tenek fel és az idei repertoárban lesz korcsolya, foci, atlétika 
és úszás is, akkor beláthatjuk, az óvópedagógusok mellett na-
gyon sok kisgyereket is megmozgat a mozgalom… 

Az év első ügyességi sportversenyén – ha lehet - az eddigi-
eknél is professzionálisabb rendezés és még lelkesebb szülői 
bíztatás övezte a váltóversenyeket: a karikaszórást, a labda-
vezetést, az alagút-váltót és a labdaültető sorversenyt. Potos 
Ilona szervezői csapatát - most először – a Szent László Gim-
názium közösségi munkát vállaló tanulói is segítették, a kö-
rítésről, azaz a szünetekben a kellő látványról és attrakcióról 
pedig a Tutta Forza zenekar, valamint több fitnesz és showtánc 
csapat kiválóságai gondoskodtak – idén is óriási sikert aratott 
- többek között – a BIOFIT SE Európa- és világbajnoki győ-
zelmeket begyűjtő versenyzőinek bemutatója. 

Aranyérmet a nagydöntőbe jutott csapatok nyertek:  
1. Gyöngyike, 2. Mászóka, 3. Hárslevelű, 4. Mocorgó, 5. Kis-
kakas, 6. Csupa Csoda Óvoda.
Ezüstérmet a középdöntősök vehettek át: 7. Kékvirág,  
8. Gyermekek Háza, 9. Gézengúz, 10. Kincskereső, 11. Cso-
dapók, 12. Rece-fice Óvoda
Bronzérmeket a kisdöntős csapatok vihettek haza: 13. Ap-
rók Háza, 14. Gesztenye, 15. Bóbita, 16. Gépmadár Óvoda. 

A sportos életmóddal összekötött „tárlatvezetésre” készül-
hetnek azok a vállalkozó szellemű sportemberek, akik egy 

különleges megmérettetésen szeretnének részt venni február 
28-án. A hónap utolsó napján - várhatóan sok száz versenytá-
rukkal együtt - megtekinthetik azt az egyedülálló földalatti labi-
rintust, vagy járatrendszert, amelyet a sok százéves kőbányából 
alakították ki a hajdani Dreher Sörgyár dolgozói, hogy raktár-
nak használják az alagutakat. 

A járatrendszer megtekintésére ugyan nem sok idő lesz, mert 
a jelentkezők, azaz nevezők a Halom utcai bejárattól futva te-
szik meg a föld alatt kijelölt távokat. A BBU Földalatti Futásra 
öt versenyszámban lehet nevezni: ovis kategóriában, 3,5 kilo-
méteres alagút körre 14 éven aluli és 14 éven felüli kategóriá-

Kőbánya kőbányáiból nagyon sok épületet húztak fel szerte 
Európában: Bécstől Párágáig ismertek voltak a jól faragha-
tó, különösen díszítőelemekként felhasznált kövek – részben 
ezekből építették fel többek között a Lánchíd és a Margit híd 
elemeit, a Citadella, a Mátyás-templom, a Halászbástya, a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Állami Ope-
raház épületét.

Kapcsolati tőke
Mindössze pontosan három hónapnak kellett eltelnie, 

hogy a Kőbányai Önkormányzat egyik remek kez-
deményezése bevonzzon egy másikat. A kőbányai olvasók 
és a sportos életmódot választók még emlékezhetnek arra a 
november 28-i napra, amikor Monspart Saroltával az élen 
egy világszerte ismert sportolói kör vezetésével átadták az 
Óhegy parkban a majd másfél kilométer hosszú futópályát 
és felnőtt edzőparkot. Az új kőbányai lehetőséget éltető 
sportolók között volt Frank Tibor ultramaraton futó, aki a 
világ leghosszabb távú és legkeményebb sportembereit is 
próbára tevő versenyek állandó résztvevője – 60-on túl is… 
Frank Tibor az átadón azt ígérte: szerinte hamarosan talál-
kozik megint a kőbányaiakkal. Három hónapot kellett erre 
várni és az a BBU szervezőiroda, amelynek Frank Tibor a 
sportszakmai igazgatója, február 28-án Kőbányára hozza a 
földalatti futást. Ez az esemény is bizonyítja, hogy az ön-
kormányzat vezetői jól döntöttek, amikor a novemberi fu-
tópálya-átadásra azokat a sportembereket hívták meg, akik 
ott voltak. Kőbányának és nem csak a kőbányaiaknak is jó 
folytatás lehet ebből a sport-barátságból.

Futás a pincében
Újabb különleges sporteseménynek ad otthont Kőbánya. Február végén futóversenyt ren-
deznek a régi sörgyári pincerendszerben - a földalatti biciklis futam mintájára.

ban, egyéni félmaratonra és félmaraton váltóra. Az óvodásoknak 
a nevezés ingyenes, a többiek 500 és 6000 forint közötti nevezési 
díjra számíthatnak, a csapatversenyre vállalkozóknak ennél na-
gyobb összeget kell fizetni. 

- A Törekvés sporttelep nagy átalaku-
láson megy át. A rekonstrukciót köve-
tően itt edzenek majd a Fradi női focis-
tái is. A mindennapi életükben jelent 
ez valamilyen változást?
B. S.: A sporttelepen folyó munkákból 
igazából mi semmit sem érzékelünk. 
A két sportág, illetve a felkészülés 
teljes mértékben elszeparáltan folyik, 
így igazából a békés egymás mellett 
élés a jellemző. A tulajdonosváltásnak 
viszont nagyon örülünk. Az egészből 
a sportolóink nem sokat éreztek, hi-
szen korábban is nagyon sokat segített 
a Kőbányai Önkormányzat és most is 
mindenben támogat bennünket. Ez a 
váltás nekünk jelent sokat, hiszen az 
önkormányzatnál biztos kézben érez-
zük az egyesület életét. Most egy olyan 
csapathoz tartozunk, akik közel állnak 
hozzánk és ez elég fontos egy klub ve-
zetői számára. 

Kőbányai sikercsapat

- Milyen terveik vannak most?
B. S.: Idén pályázati források segítségével 
felújítjuk a nagytermet. A sportági fejlesz-
tésre fordítható alapból 16 millió forintot 
nyertünk erre a munkára. A sportcéljaink 
változatlanok: a legjobbak között lenni és 
a legjobban felkészíteni a vívóinkat, hogy 
ott is tudjanak maradni. Női tőrben a kadet 
európai ranglista első, harmadik és ötödik 
helyezettje a Törekvésnél tanult meg vívni, 
illetve a klubot erősíti. A magyar női tőrvá-
logatott keretben helyet kapott Pásztor Flóra, 
Tóth Janka és Hajas Nóra, míg a férfiaknál 
jelenleg a junior világranglista 3. helyén is a 
mi „gyerekünk”, Dósa Dani áll. Ha ezeket 
az eredményeket meg akarjuk őrizni, az már 
bőven elég cél erre az évre. De természete-
sen mindent megteszünk, hogy még jobban 
sikerüljön 2015, aminek különösen az eleje 
lesz fontos: február 25-én kezdődik az EB, 
egy hónappal később pedig már a világbaj-
nokságon vívunk. Remélem, érmekért.

A magyar vívósport legerősebb utánpótlás bázisa a kőbányai Törekvés SE. Versenyzőik 
lapunk megjelenése után néhány nappal Európa-, nem sokkal később pedig világbajnok-
ságon küzdenek a legjobb eredményekért. Beliczay Sándor mesteredzővel, a vívószak-
osztály vezetőjével és az egyik legtehetségesebb tőrözővel, a 17 éves Pásztor Flórával 
beszélgettünk. 

A világbajnoki bronzérmes Pásztor Flóra nagyon rövid és 
velős programot mondott a közeljövőre: „nagyon sok ver-

seny lesz mostanában és mindent meg kellene nyerni”. Aztán a 
rá mindig jellemző mosoly kíséretében azt mondta, hogy ez a 
szándék, de a valóság, vagyis az Európa-bajnokság és a világbaj-
nokság mutatja meg, mennyire tudnak élni a nagy lehetőséggel. 

- Az előző Eb-m nem sikerült túl jól, tehát ott egyszerűen jól 
kel szerepelni, a világbajnokságon pedig annak örülnék iga-
zán, ha felül tudnám múlni az előző eredményemet. 

- A külföldi vetélytársakkal szinte egész évben párba-
joztok, ismeritek egymás szinte minden mozdulatát. Hogy 
lehetsz mégis jobb, mint aki korábban jobb volt nálad?

- Úgy hogy mi jobban akarjuk a győzelmet… Mi is kiele-
mezzük az összes lehetséges találkozót és szerintem jobb takti-
kát választunk a következő versenyekre. Nagyon bízom Sanyi 
bácsiban (Beliczay Sándor mesteredző – a szerk.), szerintem 
az ő segítségével még jobbak leszünk. Az eredményekben a 

többiek, mármint klub-
társaim is sokat tudnak 
segíteni. Én azért vívok 
a Törekvésben, mert itt 
a hangulat és a hozzáál-
lás is olyan, hogy sike-
rülnie kell!

Mester és tanít-
ványa - civilben és 
a páston. Beliczay 
Sándor világk-
lasszist nevelt 
Pásztor Flórából

A tervek szerint reggel 8 órától fogadják a jelentkezőket a 
Halom utca 43. szám alatti bejártnál és 10 órakor kezdődik az 
első, az ovis futam. Az eredményhirdetés délután fél kettő körül 
várható.
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Újabb tagokkal bővül a KESZE, a főváros vélhetően 
legnépszerűbb, aktív szépkorúakat tömörítő klubja. 

Az utolsó lapszámunkban megjelent írás nyomán – az 
egyesületet vezető Majorszky Klára elmondása szerint – 
újabb tagok jelentkeztek. Sőt, az utolsó szadai túrán már 
részt is vettek a leendő tagok. 

Az általa vezetett túraprogramok összeállításáról Ma-
jorszky Klára elmondta, hogy mint valamikori sportoló, 
minden versenyen a lehető legjobb eredményt szeret-
né elérni – ha valahol versenyt írnak ki… Így van ez a 
Kőbányán nagy hagyományoknak örvendő Béke Kupa tur-
isztikai versennyel is. 

„Annak idején évekig a gyerekekkel vittük el a prímet az 
Üllői úti iskolában, most pedig a nyugdíjasokkal szeretném 
a lehető legjobb helyezést elérni. 2013-ban, amikor először 
vettünk ezen részt, egyből dobogósok lettünk. Tavaly pedig 
a második helyet szereztük meg. Van még egy "lépcsőfok", 
így idén megpróbáljuk azt a lépést is megtenni” – mondta a 
nagy tervről Majorszky Klára.

A KESZE, azaz a Kőbányaim Ezüstkorúak 
Szabadidősport Egyesülete Kovács Róbert 
kezdeményezése nyomán jött létre. Kőbánya 
polgármestere néhány éve 50 nordic walking 
felszerelést vásárolt, hogy az egészségesen élő és 
társaságra vágyó kerületi szépkorúaknak biztosítsák 
a rendszeres, de kíméletes testmozgás lehetőségét. 
A mag, azaz az ötlet termékeny talajba hullott, 
mára 400-as taglétszámmal, rendszeres túra- és 
termi edzőprogramokkal működő közösség lett 
belőle, amely egy agilis vezetővel és aktív tagsággal 
az ország egyik legnépszerűbb és legismertebb 
szabadidő és sport szervezetévé nőtte ki magát. 

400-asok klubja

KESZE túra programok –
2015. február, március

települések megismerése a cél, ám azzal is számolnak, ha 
rosszra fordul az idő, ilyenkor múzeumok és más, hangu-
latos fedett, zárt helyeket szerepelnek a túratervben. Épen 
ezért csak március utolsó szerdáján (remélve, hogy akkor 
már kellemes, tavaszi idő lesz) kapcsolják össze a pro-
gramot kisebb túrával is (Sukoró - Nadap - Sukoró).

Az alább felsorolt könnyebb, szerdai túrák mellett a 
másik vezető, Árvai István hosszabb, nehezebb terepeken 
vezet túrákat 2015-ben is. 

A programokban mindig adódhatnak változások (pl. 
időjárási okok miatt), ezért célszerű a program előtt pár nap-
pal érdeklődni a majorszky@gmail.com mailcímen, vagy 
a 20/443-70-48-as telefonszámon. Személyesen a KESZE 
irodájában (Ihász u. 26. alagsor) találkozhatnak Majorszky 
Klárával minden csütörtökön 10 és 13 óra között.

(Az itt közölt túraprogram nem teljes, továbbiak 
szervezése folyamatos.)

Február
18., szerda: Budai hegység/ Normafától 
Makkosmáriáig – könnyű túra, vezeti: Majorszky Klári
21-22., szombat, vasárnap: Budapest/ 
Idegenvezetők napja (kiírás után várható további 
információ)
25., szerda: Börzsöny/ Vác (buszos program, 
előzetes jelentkezéssel, vezeti: Majorszky Klári)

Március
4., szerda: Budai hegység/ Törökbálint – 
a település történetének megismerése (Volánbuszos 
program, előzetes jelentkezés február 20-ig), 
11., szerda: Zsámbéki medence/ Etyek (Korda 
Filmstúdió – Volánbuszos program, előzetes 
jelentkezés február 27-ig), 
15., szombat: 48-as emlékhelyek/ Pákozd – 
a település történetének megismerése (Volánbuszos 
program, előzetes jelentkezés február 20-ig), 
18., szerda: 48-as emlékhelyek/ Kápolnásnyék – 
a település történetének megismerése (Volánbuszos 
program, előzetes jelentkezés február 20-ig), 
25., szerda: 48-as emlékhelyek/ Sukoró – Nadap – 
Sukoró – a település történetének megismerése; túra 
a szintezési ponthoz (Volánbuszos program, előzetes 
jelentkezés február 20-ig), 
A fenti programokat Majorszky Klári vezeti)

A szadai kiránduláson készült fotók. Fent: Csoportkép 
az új tagokkal megerősödött, lelkes KESZE-csapatról.

Döntő és gálaműsor
KŐBÁNYAI SZENIOR KI MIT TUD

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Szenior Ki Mit Tud-ot hirdetett az 55 
év feletti korosztály részére négy művészeti ágban. Az irodalom, zene, tánc és egyéb kat-

egóriában előadók néhány perces műsorszámokat mutatnak be. A zsűri az elődöntők legjobbjait 
juttatja a döntőbe, amelyre február 26-án kerül sor. 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy aki szeretné megtekinteni a február 26-án, csütörtökön 
délután 16 órakor kezdődő döntőt, illetve gálaműsort, érdeklődjön a nyugdíjas klubokban, illetve 
korlátozott számban a művelődési központban is kaphatnak jegyet az ingyenes programra. 

NYUGDÍJAS PROGRAMOK A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN 

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

Február 15-én és március 1-jén, vasárnap 
15-19 óráig a Kőrösiben:
Vasárnapi táncparti. 
Zenél: Somogyi Károly. Belépő: 600 Ft.

Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája 
Kéthetente szerdán 15 órakor a Kőrösiben:
Február 25.: Dr. Soós Andrea: Személyes adatok 
védelme.
Március 11.: Dr. Molnár Krisztina: A boldogság 
tudománya.
Március 25.: Dr. Jászberényi József: Latin-Amerika 
előretörése - példa vagy zsákutca?
A belépés díjtalan!

Gyógyító természet
Köbel Wolfgang fitoterapeuta, természetgyógyász 
tudományos, ismeretterjesztő előadás-sorozata
1. Február 2. 18 óra: Elviselhetetlenek azok a napok? 
Lehet, hogy endometriózistól szenved?
2. Február 16. 18 óra: Az androgén hormonok kényes 
egyensúlya.

3. Március 2. 18 óra: A PMS, menopauza és rák mögött 
húzódó állapot: az ösztrogéndominancia.
4. Március 16. 18 óra: Meggyógyítani, amit mások 
lehetetlennek tartanak: az autoimmun pajzsmirigy 
betegség.

Február 25-én, szerda 17 órakor a Kösziben
Marchenke - vetítettképes előadás a főváros legfoglal-
koztatottabb, kőbányai kötődésű épületszobrászának 
munkásságáról. 
Marchenke Vilmos volt a legtöbbet foglalkoztatott a 
fővárosi épületek terrakotta díszítéseinek megalko-
tásában. Az egyik úttörője volt a majolika és a pirogránit 
díszítőelemek építészeti kivitelezésének. Műhelye a mai 
Harmat utcában működött, ahol a mester a legnagyobb 
magyar építészek (Lechner, Ybl, Feszl) megbízásából 
készítette műremekeit. A Kőrösi Csoma Kőbányai 
Művelődési Központban kiállításon mutatjuk be élet-
művét. Az előadás gazdag ismeretanyaggal egészíti ki az 
ott látottakat.
Előadó: Verbai Lajos a a Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője.

Március 7-én, szombaton 15 órakor a Kőrösiben
Magyarnóta Napja. 
„Nóta, nóta, magyarnóta….”
Rendező: Máté Ottilia.
Zenekar: Sárközi Béla és zenekara.
Fellépő művészek: Madarász Katalin, Pécsi Kiss Ágnes, 
Szántai Ildikó, Csala Judith, B.Tóth Magda, Erdős Melinda, 
Tarnai Kiss László, Nógrádi Tóth István, Fazekas József, 
Molnár László, Rauf Pál Fejős Jenő, Barabás Sándor, 
Csuti Csba, Vígh Levente, Rábai Németh Ferenc, Csepeli 
Mosolygó Dalkör (vezető: Péter Anna).
Jegyár: 1800 Ft, 2000 Ft, 2500 Ft, 3000 Ft.

A túrákat a kiírásnak megfelelő tájegységekre tervezi és 
szervezi azokat, ezért márciusban többek között a '48-as 
emlékhelyeket keresik fel a tagokkal. Figyelembe véve 
a mostani kiszámíthatatlan időjárást, elsősorban az adott 
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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 CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT
1105 BUDAPEST, ELŐD U. 1., 

Tel.: (+36-1) 260-504, www.korosi.org

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

TABÁNI ISTVÁN
NŐNAPI KONCERT

2015. március 8. 15:00

Belépőjegy hölgyeknek. 2500.- Ft, 
uraknak: 3000.- Ft, 

a koncert napján: 4000.- Ft
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Több ezer kőbányai családot is érinthet az Erzsébet-program 
idei támogatási rendszere, amelyhez jól illeszkedik a Kőbá-

nyai Önkormányzat kiterjedt szociális ellátó rendszere. A Bárka 
által nyújtott szolgáltatások mellett sok támogatást kaphatnak 
az Erzsébet-program pályázatain, amelyek keretében gyerme-
kek táboroztatását, nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal 
élők pihenését segítik. 

„Nagyon jó hír, hogy a korábbi duplájára, hatmilliárd forint-
ra nő a rászorulók üdülési támogatása 2015-ben – mondta dr. 
György István, fővárosi kormánymegbízott. A Budapesti Kor-
mányhivatal vezetőjétől megtudtuk, hogy ebből az összegből a 
kormány hárommilliárd forintot fordít a nyugdíjasok, nagycsa-
ládosok, fogyatékosok pihenésére, és ugyancsak hárommilliárd 
forintot a gyermekek a táboroztatására.

Február 14-én, szombat 18 órakor a Kösziben:
Szeret, nem szeret. Színházi est a Pódium Színház előadásá-
ban. Közreműködnek: Bednai Natália, Kósa Dénes,  
Ternai Krisztina, Zsiga László.
Jegyár elővételben és nagycsaládos kártyával: 1500 Ft,  
a program napján 2500 Ft, amely tartalmaz egy Szerelmi 
Bájital - Welcome koktélt.

Február 14-én, szombat 10.30 a Kőrösiben:
„Kezdődhet a mulatság” - Halász Judit koncertje.
Jegyár: elővételben és nagycsaládos kártyával: 1700 Ft,  
a program napján 2300 Ft

Február 14-én, szombat 17.00 a Kőrösiben: 
Ötórai Tea - „Valentin napi koncert” - P. Kabi-Net  
koncertje. Jegyár: 1000 Ft

Február 15-én, vasárnap 10.30 órakor a Kösziben:
Kemény Henrik 90 Emlékturné előadásaként SICC
Jegyár elővételben és nagycsaládos kártyával: 1200 Ft,  
a program napján 1500 Ft.

Február 19-én, március 5-én, 19-én, csütörtökön 18 órakor 
a Köszi Kő-café-ban: Kóborzengő Klub - A Kóborzengő 
zenekar hagyományőrzésre, népzenénk hiteles, hangulatos és 
igényes megszólaltatására szövetkezett. A részvétel díjtalan!

Február 22-én, vasárnap 15 órakor a Kőrösiben:
Nosztalgia Bérlet - Tabi László: Spanyolul tudni kell
Zenés nosztalgia-vígjáték a 70-es évekből, a 70-es évek 
slágereivel. Szereplők: Esztergályos Cecília/ Vándor Éva, 
Tahi-Tóth László, Placskó Emese, Pusztaszeri, Kornél, 
Lipták Péter, Pecsenyiczki Balázs, Oroszi Tamás,  
Galambos Zoltán, Lehel Kata. Jegyár: 2000 Ft.

Február 26-án, csütörtök 19.00 órakor a Kő-Caféban:
Kőbánya Blues Klub – A Kőbányai Zenei Stúdió Növen-
dékei. Belépés díjtalan.

Március 1-jén, vasárnap 10.30 órakor a Kösziben:
Macskakirály - zenés mesejáték Pódium Színház előadásában 
egy részben. Írta: Boros György László. Jegyár elővételben és 
nagycsaládos kártyával: 1000 Ft, a program napján 2000 Ft.

A pihenés is kevesebbe kerül

Az utóbbi három évben több mint 10 milliárd forintból 
400 ezer embernek, köztük 200 ezer gyermeknek biz-
tosított a kormány meg üdülési lehetőségét. A progra-
mot az Európai Nagycsaládosok Szövetsége nagydíjjal 
tüntette ki.

Az egyes pályázatok az alábbi napoktól pályázhatóak:
Nagycsaládosok pályázata: 2015. február 12.
Fogyatékkal élők pályázata: 2015. március 16.
Postai dolgozók pályázata: 2015. április 13.
Közlekedés dolgozók pályázata: 2015. április 13.
Köznevelési dolgozók pályázata: 2015. május 20.
Gyermek pályázatok:
Tavaszi kirándulás pályázata: 2015. január 19.
Nyári táborok pályázatai: 2015. január 19.
Őszi kirándulás pályázata: 2015. január 19.
Napközi Erzsébet-tábor pályázatai: 2015. március 2.

Március 7-én, szombat 17.00 a Kőrösiben: 
Ötórai Tea - „Nőnapi koncert” - P. Kabi-Net koncertje.
Jegyár: 1000 Ft.

Március 7-én, szombaton 19 órakor a Köszi Kő-Caféban:
Joanna Szumial & Rózsa György Duó. 
Belépődíj: 1000 Ft/fő.

Március 8-án, vasárnap 15 órakor a Kőrösiben: 
Tabáni István nőnapi koncert. Belépőjegy hölgyeknek:  
2500 Ft, uraknak: 3000 Ft, a koncert napján: 4000 Ft.

Március 15-én, szombaton 11 órakor a Kösziben:
Ünnepi KOLOMPOS táncház és játszóház. A részvétel díjta-
lan! Az előadás után játszóházzal várjuk a kedves közönséget.

Március 22-én, vasárnap 17 órakor a Kösziben:
Vámos Miklós előadása „Ének Évada”.
Az előadás után könyvvásárlási és dedikálási lehetőség.
Jegyár elővételben és nagycsaládos kártyával: 2000 Ft, 
a program napján 2600 Ft.

Március 26-án, csütörtök 19.00 órakor a Kő-Caféban:
Kőbánya Blues Klub – Kőbányai Zenei Stúdió Növendékei.
Belépés díjtalan.

Kiállítások
Körösi Galéria
Február 12-én 18 órakor: Vályi Csaba festőművész  

„Az ég felé”című kiállítása nyílik meg.
Megnyitja: Sinkó István képzőművész, művészeti író.
Közreműködik: Megyery Marcell – kürt.
Megtekinthető március 9-ig. 

Március 12-én 18 órakor:
Szántai Marianna festőművész kiállítása
Cím: „Szó szerint”. Megnyitja: Feledy Balázs 
művészettörténész. Közreműködik: Szalay Fatima - ének
Megtekinthető április 2-ig

Kő-Café Galéria
Február 23-án 18 órakor: 
Goldmann Ilona amatőr alkotóművész „Prágai képek” 
című kiállítása nyílik meg.
Megnyitja: Zachár Ottó, a Bohémia Társaság elnöke.
Közreműködnek: Donyec István, Sinkovics Sámuel – 
ütőhangszerek. 
Megtekinthető március 16-ig.

Március 18,án 18 órakor: 
Császár Ágnes bábművész kiállítás megnyitója.
Megnyitja: Koryürek Vera.
Közreműködik: Vári Ildikó (Meglepetés műsor).
Megtekinthető április 9-ig.

Körgaléria 
Cseh Tamás pályázat kiállítása.
Megtekinthető: január 24-től március 15-ig.

A pályázatok beadása lépcsőzete-
sen történik, a nyugdíjasok február 
első feléig adhatták be az üdülési- 
és fürdőpályázatra pályázatokat. 
A nyugdíjas üdülési pályázatnál 
mindössze 5 ezer forint önerőt kel-
lett befizetni, a fürdőjegy-pályáza-
ton pedig 2500 forint befizetésé-
vel országosan 60 fürdőt vehetnek 
igénybe a nyugdíjasok. A nagy ér-
deklődésre tekintettel a keretössze-
get 30 százalékkal megemelték a 
tavalyihoz képest. A Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány a nagycsaládosok, fogyatékossággal 
élők, közlekedési, postai, köznevelési dolgozók számára is írt ki 
pályázatokat.

Dr. György István elmondta, hogy év elejétől egészen június 
végéig kérhetnek támogatást a gyermekek táboroztatására kiírt 
idei pályázatokon: a több mint 60 általános és tematikus táborra, 
a tavaszi és őszi kirándulásra, valamint az egyéb, gyermekeknek 
szóló kiírásokat figyelembe véve a gyerekek mindössze 1000-
2000 forint önerő mellett vehetnek részt hatnapos, teljes ellátást 
és egész napos programokat biztosító táborokban.

A fővárosi kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy a www.
erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlapok 
kitöltésében nagyon sok segítséget nyújtanak a kormányabla-
kok. A nagycsaládok, a fogyatékossággal élők és a nyugdíjasok-
nak is kérhetik a kormányablakok munkatársainak segítségét. 
Budapesten a VIII. kerületben a Fiumei út 19/a., a XIII. kerület-

ben pedig két helyen; a Teve utca 1/a-c. és a Visegrádi u. 110-112. 
szám alatt segítenek a kitöltésben. Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 
7-től 17 óráig, kedden: 8-tól 16-ig, szerdán: 8-tól 18-ig, csütörtö-
kön: 8-tól 18-ig, pénteken: 8-tól 14 óráig.

Ettől eltérő félfogadási időben várják az érintetteket az 
úgynevezett 2. generációs kormányablakok: V. kerület, Er-
zsébet tér 2-3., VI. Andrássy út 55., IX. Koppány utca 2-4. 
(Tesco), XI. Hengermalom út 19-21. (Újbuda Center), XII. 
Apor Vilmos tér 11-12. (Hegyvidék Központ), XIII. Gács u. 
3. (Tesco), XX. Mártírok útja 281. (Tesco), XXI. II. Rákóczi 
Ferenc út 154-170. (Csepel Plaza). Az utóbbi kormányabla-
kok ügyfélfogadási ideje: hétfő: 7-től 17-ig, kedden: 10-től 
20-ig, szerdán: 8-tól 17-ig, csütörtökön: 8-tól 18-ig, pénte-
ken: 8-tól 17-ig. 

Dr. György István 
kormánymegbízott
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21 éve vállalom kedvező árakon, 
ablakok, ajtók javitását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigete-
lését, üvegezését és szigetelését. 1 
év garanciával. Felmérés dijtalan. 
Horváth Ákos, Tel.: 06-70/550-0269 

PAPÍR, ÍRÓSZER, NYOMTAT-
VÁNYBOLT a Gyömrői út 42. sz. 
alatt. Iskolafelszerelés, teljeskörű 
iroda ellátás és nyomtatványok 
széleskörű választéka. Hétfőtől csü-
törtökig 7.30-16.00 óráig pénteken 
7.30-tól 13.00 óráig. Kerületen belül 
kiszállítást vállalunk. Érd.: 06-20/ 
327-7635
AKCIÓK! REDŐNYÖK, RELUXÁK, 
SZÚNYOGHÁLÓK, NAPELLEN-
ZŐK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, MŰ-
ANYAG NYÍLÁSZÁROK készítése, 
motorizálása, javítása. Bemutatóte-
rem: XVI. Rózsa u. 37. Tel.: 06-1/409-
2229, 06-20/523-3801, 06-30/209-
5987 www.hoffmannredony.hu
06-30/970-4870
AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-mű-
anyag nyílászárók szerelése, 
paszszítása, bukó-nyíló átalakítás, 
szigetelés, zárcsere, forgó ablak 
szerelése. DÍJTALAN FELMÉRÉS! 
Kiss Ernő asztalos. Tel.: 06-30/ 
447-4853

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBON-
TÁS NÉLKÜL, víz, gáz, központi-
fűtés szerelés. Csőtörések, ázások, 
elhárítása, mosdók, WC-tartályok 
cseréje. Tel.: 06-1/402-4330, 06-20/ 
4915-089
CSATORNAMANÓ GYORSSZOL-
GÁLAT! Duguláselhárítás, csatorna-
kamerázás, wo-mázás, vízszerelés 
kőműves helyreállítással. Minden 
nap. Elérhetőség: 06-30/ 911-8536, 
06-30/211-5093
INGATLAN FELÚJÍTÁS! Ingatla-
nok teljeskörű felújítása, javítása: 
festés, burkolás, gipszkartonozás, 
kőműves munkák, hőszigetelé-
sek. Kerítések építése, javítása. Tel.:  
06-1/781-4021, 06-70/547-2584.
KERT-, TELEKRENDEZÉS. Met- 
szés, permetezés, favágás, gyepe-
sítés, bozótírtás, kerítés építése, 
javítása. Térkövezés betonozá-
si munkák. Tel.: 06-1/781-4021,  
06-70/547-2584, 06-70/391-8976
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestés, 
mázolás, tapétázás, ingyenes taka-
rítással. Parketta lerakás, javítás, csi-
szolás, víz, gáz, gipszkartonszerelés, 
csempézés, villanyszerelés. Ajtó- 
ablakcsere, illesztés, kőműves-, 
asztalosmukák, garanciával, azon-
nalra is. Tel.: 06-1/ 202-2505, 06-
30/2513-800
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA, 
helyszínen is, hétvégén is. Hardver-, 
szoftvermunkák garanciával. Deme-
ter Attila Tel.: 06-1/256-8680

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés,  
villanybojlerek vízkőtelenításe, 
javítása, cseréje 0-24 óráig. Tel.:  
06-1/260-7090, 06-30/296-5590, 
Rácz Mihály

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

FESTMÉNY
KIEMELKEDŐ KVALITÁSÚ 
magyar és külföldi festmények 
vétele, eladása. Tel.: 06-30/949-
2900, e-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu

ÁLLÁS

X. KERÜLETI SPORTTELEP ÜZE-
MELTETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FEL-
ADATOK ELLÁTÁSÁRA MUNKA-
TÁRSAT KERES.
Feladatok:
- Sporttelep rendezvény célú hasz-
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nosításának növelése, új partnerek 
felkutatása, értékesítési/bérbeadási 
feladatok ellátása, rendezvények ko-
ordinálása, kapcsolattartás beszál-
lítókkal, sportteleppel kapcsolatos 
adminisztráció kezelése, sporttelep 
üzemeletetési feladatainak teljes 
körű ellátása. 
Elvárások:
- hasonló területen szerzett gyakor-
lat, rendezvényszervezési/értéke-
sítési területen szerzett gyakorlat. 
Jelentkezés: karrier@merkapt.hu 
címen.
X. KERÜLETI SPORTTELEPEN KIS 
FORGALMÚ BÜFÉ ÜZEMELTETÉ-
SE, recepciós feladatok ellátása akár 
részmunkaidőben (szükség esetén 
hétvégi munkavégzéssel)
Feladatok: 
- beérkező vevők fogadása, kiszol-
gálása, kassza kezelés, sporttelep 
recepciós feladatainak ellátása, szük-
séges esetén karbantartási felada-
tok végzése. Jelentkezés: karrier@
merkapt.hu címen.

2014. december 12.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FEJLŐDÖTT A KŐBÁNYAI 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS

Megújították a természettudományos oktatás módszertanát és eszközrendsze-
rét a kerületi közoktatásban. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkor-
mányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 284,4 millió forint euró-
pai uniós támogatással valósította meg projektjét.

A „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért” című projekt célja 
a Budapest X. kerületi közoktatásban a természettudományos oktatás minősé-
gi fejlesztése volt. Ennek érdekében a Kőbányai Szent László Gimnáziumban 
egy természettudományos laboratóriumot alakítottak ki a korábbi felújításával, 
átalakításával, amelyet a laborkísérletekhez szükséges, legmodernebb eszkö-
zökkel is felszereltek.

A Gimnázium szaktanárai a kerületi általános iskolák diákjainak demonstrációs 
órákat tartottak, továbbá az elnyert összegből a szaktanárok továbbképzésére 
is sor került.

A projekt keretében a pedagógusok új, modern pedagógiai módszereket sajá-
títottak el, a Kőbányai Szent László Gimnázium módszertani és tudásközponttá 
vált az együttműködő – nagyrészt kerületi – általános iskolák részére is. A part-
neriskolák tanulói számára a projekt öt éves fenntartása alatt is folytatódnak a 
laboratóriumi tanórák.

A záró rendezvényt 2014. október 9-én tartották a Szent László Gimnázium-
ban. A projektben részt vevő vezetők színvonalas prezentációkkal gazdagított 
előadásaiban bemutatták azt a komoly fejlődést, amit a természettudományos 
tárgyak szemléletes oktatásában elértek a laboratórium segítségével.

A kedvezményezettek „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című pályázati kiíráson 284 
408 200 forint vissza nem térítendő, 100%-os támogatással megvalósult fej-
lesztése 2013. május 1-jén indult és 2014. december 12-én zárult.

További információ kérhető:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.
E-mail: kobph@kobanya.hu
Honlap: www.kobanya.hu

2014. december 12.
Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT AZ ÚJHEGYI USZODA  
ÉS STRANDFÜRDŐ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

A Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-3.3.3-
11 „Megújuló energiahordozó felhasználás növelése” konstrukció keretében 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat „Újhegyi uszoda és 
strandfürdő energetikai korszerűsítése” című KMOP-3.3.3-11-2011-0090 
azonosítószámú projektje 60,89 millió Ft vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült, amely 15%-os önkormányzati önerővel egészül ki. A beruhá-
zás bruttó összértéke így mintegy 71,63 millió Ft. 
A projekt kivitelezése 2014 decemberében sikeresen lezárult.

A korszerűsítés az uszoda és a strandfürdő külső energiaszükségletének csök-
kentésére, valamint a jelenleg hasznosítatlan hőenergia visszanyerésére irá-
nyult.

A fejlesztés célja az Önkormányzat fenntartásában lévő strandfürdő működése 
kapcsán az energetikai racionalizálás első ütemének végrehajtása volt, amely 
jelentősen csökkenti a földgáz szükségletet, így az uszoda üzemeltetésének 
költségeit, az Önkormányzat kiadásait. Lehetőség nyílt továbbá a lakosság 
körében megismertetni az energiatakarékossági és a megújuló energiafelhasz-
nálás által teremtett lehetőségeket, ezzel is előmozdítva a lakosság környe-
zet- és energiatudatos magatartását. A projekt eredményeként növelni tudták 
a megújuló energiaforrásokon alapuló hőenergia szerepét az összes energia 
felhasználáson belül és így összességében csökkentették a széndioxid kibo-
csátás mennyiségét.

A kiviteli tervek elkészítése és a sikeres közbeszerzési eljárást követően 2014 
augusztusában indult meg a kivitelezési munka. Az európai uniós támogatás se-
gítségével a projekt keretében megtörtént a tetőszerkezet szigetelése, ezt köve-
tően 56 db napkollektor került elhelyezésre az uszoda tetőszerkezetén, amelyek 
évente összesen 350 GJ hőt képesek előállítani. A napkollektorok segítségével 
elsősorban az uszoda vizét fűtik. A felújítás során az uszoda vízfűtési rendszere 
is átalakításra került, a használati-melegvíz rendszer régi berendezéseit lecse-
rélték. Továbbá a szabályozáshoz szükséges készülékek és egy hővisszanyerő 
berendezés került elhelyezésre. 

A projektről bővebb információkat a www.kobanya.hu oldalon olvashatnak. 

• 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 

Major Judit elnök
(tel: + 36-30/999-5120, e-mail: majorjudit@hotmail.hu)

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.

A Stílus Kőbányai Úszóiskola és Sportegyesület immár  
14 éve várja szeretettel az alábbi  

szolgáltatásaival a kőbányai családokat:

ÚSZás

www.korosi.org
1105 Budapest, Előd u. 1.KÖSZI Tel: 260-1993

Vámos Miklós
„Ének Évada” c. előadása

Jegyár elővételben 2000 Ft,
 a program napján 2600 Ft

Március 22. 17.00 

Az előadás után

 könyvvásárlási 

és dedikálási 

lehetőség.
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A helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, Szent  
László tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre 
várjuk február 27-ig. Januári számunk szerencsés 
nyertese: Kovács Katalin-uszásoktatást nyert. 

A nyertest telefonon, e-mailben értesítjük. A nyeremé-
nyek átvehetők a szerkesztőségben, előre egyeztetett 
időpontban: 06-20/367-7759. 
Gratulálunk!

Rejtvény

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a 
Budapesti Közlekedési Központ 2014-ben 
kezdte meg a modern jegy- és bérletkiadó 
automaták telepítését Budapest legforgal-
masabb pontjain és agglomerációjában. 
Az új értékesítési módot és a készülékek 
beszerzését a kormány 2,3 milliárd forint 
európai uniós forrással támogatja.

Jelenleg több mint 270 darab új, korszerű BKK- 
automata üzemel, de tavaszra már 300 készülékkel 
spórolunk időt ügyfeleinknek, tesszük gyorsabbá 
és kényelmesebbé a jegy- és/vagy bérletvásárlást. 
Az új jegyautomata-hálózat rendkívül jól teljesít, az 
ügyfelek hamar megszerették a könnyen használ-
ható, éjjel-nappal üzemelő berendezéseket. Ezt 
az eladások és a használat egyre növekvő száma 
is jól mutatja. A gépek 2015 első napjaiban több 
mint 600 millió forint bevételt generáltak. 

A városszerte megtalálható BKK-automatákból 
szinte az összes jegy- és bérlettípus megvásárolha-
tó, a termékkínálat folyamatosan bővül: a vonaljegy 
és napijegy típusú jegyeken, a Budapest-bérleteken, 
a környéki és a HÉV-bérleteken kívül már kutya- 
és kerékpárbérletek is megvásárolhatók. A készü-
lékek érmét és bankjegyet is elfogadnak és vissza-
adnak, de bankkártyával is lehet fizetni, akár 
érintés nélkül.

December óta a jegy- és bérletkiadó automata 
igénybevételét egy új funkció is segíti. Az auto- 
maták képernyőjéről már élőszavas segítség is 
kérhető: a Segítség gomb megérintésével közvet-
lenül kapcsolatba léphet a BKK ügyfélszolgálatával, 
amennyiben úgy érzi, ez szükséges. Az új funkció 
a vásárlási folyamat minden fázisában elérhető, 
tehát nem kell a kezdőképernyőre visszalépnie 
annak, aki ezt igénybe veszi. Szakképzett munka-
társaink lépésről lépésre végigvezetik a vásárlás 
folyamatán, ami nagy segítség lehet az idősebbek-
nek és a gyengén látóknak is.

A BKK-automatából vásárolt bérletekhez szüksé-
ges megadni egy arcképes igazolvány számát. 
Hogy ezt a folyamatot gyorsabbá tegyük, a hasz-

nálni kívánt igazolvány számát, sőt négy igazolvány- 
számot is felvezethetünk egyetlenegy BKK ügyfél- 
kártyára, melynek segítségével a bérletet nemcsak 
saját részre, hanem akár az egész családnak 
megvásárolhatjuk. BKK ügyfélkártyát a BKK 
Ügyfélközpontokban, illetve a jegypénztárakban 
kaphatunk, de letölthető a bkk.hu/automata 
oldalról is.

2015-ben már 300 bKK-automatából 

vásárolhatunK

Az automaták pontos helyéről 
a bkk.hu/pontkereso oldalon 
tájékozódhatnak, használatukról 
kisfilm és interaktív bemutató 
felület a bkk.hu/automata 
oldalon érhető el.

Kohéziós Alap

TVM_ujsagcikk_januar_Kobanyai_Hirek_186x279.indd   1 2015.01.22.   14:28:26



Olasz
felvágott

Lipton Earl Grey 
fekete tea 25 filteres,
többféle íz

Húsmester 
lecsókolbász

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Akció! 2015. február 19–25.   

Tomi mosópor 20 mosás, 
1,5 kg, 666 Ft/kg, Mosógél
20 mosás, 1,32 l, 756,82 Ft/l

Dédikénk 
kedvence lekvár
sárgabarack,
375 g, 1064 Ft/kg

Omnia ôrölt
kávé többféle
250 g, 2796 Ft/kg

Nestlé Aquarel
ásványvíz
szénsavas, szénsavmentes,
enyhe, 1,5 l, 50 Ft/l

Patronus bor
Hajós-Bajai Cserszegi
Fûszeres 2013, fehér,
0,75 l, 920 Ft/l

Mizo Krémkaland
puding többféle, 
110-120 g, 825-900 Ft/kg

399
Ft/db

Budapest X., 
Gyömrôi út 99.

Duna Plaza, Budapest XIII., 
Váci út 178.

Budapest VIII., Futó utca, 
a Corvin mozi mögött

Budapest XVIII., 
Kondor Béla sétány 9-11.

399
Ft/db

699
Ft/db

999
Ft/db 

99
Ft/db 

859
Ft/kg 569

Ft/kg

75
Ft/db

690
Ft/db

HAVANNAÚJHEGY
BEVÁSÁRLÓUDVAR


