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Európai Mobilitási Hét Kőbányán szeptember 
16-22. között. Szeptember 17-én kerületi 
takarítási akció, 18-án Családi 
Nap az Óhegy parkban, 22-én 
Autómentes Nap.
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KEréKPÁrÚT 
ÉPÜL AZ öRSTŐL

Körzeti megbízotti iroda létre-
hozásáról és intézményi névváltoz-
tatásról is döntöttek.  

Bicikliutat alakítanak ki az Örs 
vezér terétől az Albertirsai úti 
gyalogos vasúti aluljáróig.

Megújult 
a játszótér

Kőbányai
hírek
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 XXI/9. 2011. szeptember

A X. kerület közérdekû magazinja

„sok kuriózumot szeret-
nék idehozni a kőbányai  
intézménybe”
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Két hetet tölthettek együtt a Törekvés 
Táncegyüttes tagjai június 21. és július 3. 
között Törökországban és Gyimesben. 

KaraKó Kriszta és siráK BorBála

Kétnapos utazás után érkeztek 
meg a Törekvés Táncegyüttes 
Suttyó csoportjának táncosai 
a törökországi tengerpartra 
(Kücükkuyu), közben megállva 
Isztambulban megtekintették a 
város látványosságait. Szálláshe-
lyünkön szép látvány fogadott: a 
gyönyörű kék tenger, a homokos 
part, a változatos növényekkel 
teli kert egyaránt lenyűgözött 
bennünket. Ottlétünk alatt három 
fellépésünk is volt – ezek mind-
egyike Altinoluk városában –, 
amelyeken nagy sikert arattunk. 
Fájó szívvel, de telis-tele szép em-
lékekkel indultunk el Erdély egyik 
legszebb vidékére, a Gyimesek 
völgyébe, Gyimesközéplokra, 
Borospatakára. 

Fellépés Altinoluk városában

A buszról leszállva első dolgunk 
az volt, hogy – mint már régi is-
merősök - öleléssel üdvözöltük 
egymást a helyiekkel. Napjaink 
a gyimesi táncok tanulásával és 
ismétlésével teltek, majd utána 
pihentünk és kirándultunk. 
Így látogattunk el az Ezeréves 
határhoz, ahová egy nemzeti 
színű szalagot kötöttünk fel, 
majd elénekeltük a magyar és a 
székely himnuszt. Ottlétünk alatt 
a táncok mellett számos népdalt 
is megtanultunk. Az utolsó nap 
búcsúestet tartottunk, ahová 
gyimesi táncos barátaink is 
eljöttek, és az esten bemutat-
hattuk tudásunknak azt a részét, 
melyet az ottaniaktól tanultunk. 
Másnap ismét hosszú útra 
indultunk. Így ért utunk véget, 
a visszaszámlálás pedig meg-
kezdődött: már csak egy év, és 
reméljük, újra visszatérhetünk!

Gyimesi táncos tábor

Eltelt a nyár, önkormányzatunk képvise-
lő-testülete és bizottságai megtartották a 
rövid szünet utáni első üléseiket. Termé-
szetesen, amint arról előző levelemben is 
beszámoltam, az előző hetek sem teltek 
eseménytelenül. Intézményeinkben ko-
moly karbantartási, felújítási munkála-
tokat végeztünk, melyek eredményeként 
többek között tornatermek, vizesblokk-
ok, bel- és kültéri burkolatok szépültek 
meg. Önkormányzatunk Arlón, Balaton-
almádiban és Balatonlellén lévő üdülői 
egész nyáron diáktáborok, továbbá kőbá-
nyai nyugdíjasok üdültetésének színhe-
lyéül szolgáltak és szolgálnak szeptember 
hónapban. Újabb felújított játszóteret 
vehettek birtokba a gyermekek a Harmat 
köznél. A részben pályázati, részben 

önkormányzati forrásból korszerűsített 
játszótér – nyilvános névadás keretében 
– a számomra nagyon kedves Harmat-
csepp nevet kapta. Számos kerületi prog-
ram is megrendezésre került. Nagy sikert 
aratott a hétvégén megtartott Kőbányai 
Rendvédelmi Nap, a Vegetáriánus Fesz-
tivál a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban, és mire Ön az 
újságot kezébe veszi, lezajlik a Szeptem-
ber Feszt is a Népligetben, megnyílik 
a Magyar Piac a Liget téren. Szeptem-
berben tovább folytatódnak a kikapcso-
lódási lehetőséget kínáló alkalmak. Ez 
évben számos új elemmel gazdagítjuk az 
Európai Mobilitási Hét kerületi esemé-
nyeit, valamint idén első alkalommal 
Kőbánya is képviselteti magát a magyar 

lovassport ünnepén, a Nemzeti 
Vágtán. Mindezen alkalmak 
mellett említést kell tenni 
szeptember egyik legfontosabb 
eseményéről, az új tanév kezdetéről. 
Az óvoda- és iskolakezdés valamennyi 
gyermek, fiatal és szülő számára egy-
aránt az év egyik meghatározó állomása, 
a családok életének jelentős mozzanata. 
Megragadva az alkalmat, nagy szeretet-
tel köszöntöm a most kezdő óvodásokat, 
iskolásokat, ezúton kívánva eredményes 
évet valamennyiüknek és szép szeptem-
beri napokat mindannyiunknak!

 
 
 Kovács Róbert
 Kőbánya polgármestere

Új kerékpárÚt épül

kultúra

Megújult  
a játszótér

Korszerűsítették a Mádi utca – Harmat köznél lévő játszóteret. A pályázati és önkormányzati 
forrásból modernizált közterületet dr. György István, Kőbánya országgyűlési képviselője 
Radványi Gábor és Weeber Tibor alpolgármesterekkel közösen adta át augusztus 20-án.

Az ünnepélyes játszótér-
átadóra érkezők már mesz-
sziről tapasztalhatták, hogy 
jó helyre került mindaz, 
amit a Mádi utca – Har-
mat köznél lévő játszótérre 
befektettek, hiszen gyerekzsi-
vajtól volt hangos a környék 
Szent István ünnepén. Az 
önkormányzat egy pályázat 
segítségével közel 22 millió 
forintból modernizálta a 
korábban szerény eszköz-

parkkal rendelkező közteret. 
A fejlesztést a játszótérter-
vezéssel és építéssel foglal-
kozó Bankó Kft. pályázatán 
elnyert összeg tette lehetővé. 
A kerület év elején részt vett 
egy szakmai konferencián, 
melyen lehetőség nyílt arra, 
hogy a résztvevők pályázattal 
egészítsék ki forrásaikat. Így 
tett Kőbánya önkormány-
zata is, játszótér építésére 
pályázott és nyert el támo-
gatást. Eredményeképpen 
a beruházás 40 százalékát 
a cég fizette. Megtudtuk, 
a tervezés és megvalósítás 
előtt a kerület megvizsgálta, 
hol a legcélszerűbb a moder-
nizálást megvalósítani, így 
esett a választás erre a 
játszótérre, melynek 
vonzáskörzetében 
sok kisgyermekes 
család otthonául 
szolgáló lakótelep, 
lakópark, bérház is 
található, valamint 
bölcsőde és óvoda is 
van a környéken.

Az augusztus 20-i 
hivatalos átadóün-
nepségen dr. György 
István, országgyűlési képvise-
lő hangsúlyozta, egy önkor-
mányzatnak az élet minden 
területére oda kell figyelni. A 
nagyberuházások mellett egy 

ilyen kisebb lakótelepi 
belső játszótér kialakí-
tása is nagy örömet tud 
okozni szülőknek és 
gyermekeknek egyaránt. 
A munkáról szólva 
kiemelte, ez a fejlesztés 
szép példája annak, 
hogyan lehet a kerület 
egységes fejlődése érde-
kében a meglévő forráso-
kat tovább bővíteni. Így 
kisebb és nagyobb dolgok 
is könnyebben tudnak 
megvalósulni. Budapest 
főpolgármester-helyettese 
elmondta, a játszótérnek 
internetes kezdeményezés 
alapján lezajlott egy névadási 
folyamata, így kapta a „Har-

matcsepp” nevet. Névadója 
a rendezvényen jelen lévő 
Bölcskei Dorina, akinek dr. 
György István személyesen is 
megköszönte a segítséget.

A modernizált játszótérre 
többek között hintát, má-
szókát, mászóvárat, forgót 
helyeztek ki, valamint új 
homokozót is építettek. 
A játszóeszközök mellett 
megújult a terület környe-
zete is, burkolattal látták 
el a közlekedő részeket, 
valamint facsemetéket 
és cserjéket is ültette ki. 
Megtudtuk, a fejlesztés 
még nem teljes mértékben 
készült el, az elkövetke-
zendő pár hét során még a 
hátramaradt kisebb mun-
kálatokat fejezik be. Mivel 
a játszótér már biztonságo-
san használható, ezért nem 
szerettek volna tovább vár-
ni átadásával – tájékoztatta 
lapunkat a polgármesteri 
hivatal szakembere.

A Közép-magyarországi Opera-
tív Program „Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése” című pályázat 
keretében Budapest négy kerü-
letében, összesen hat kerékpár-
út szakasz épül meg ősszel. A 
projektek összköltsége közel 700 
millió forint, amelyhez az Európai 
Unió több mint 400 millió forint 
támogatást nyújt. A beruházás a 
kerületet a Fehér út – Albertirsai 

út útvonalon érinti, az Örs vezér 
terétől az Albertirsai úti gyalo-
gos vasúti aluljáróig. A létrejövő 
kerékpárút az Örs vezér tértől 
Kőbánya központja felé teremt 
kapcsolatot, melynek megvalósí-
tását az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam 67, 3  millió forinttal 
támogatja.

forrás: kobanya.hu

Bölcskei Dorina a Harmatcsepp 
névadója

Weeber Tibor és Radványi Gábor 
alpolgármesterek, valamint dr. György 
István országgyűlési képviselő

Európai uniós támogatással megvalósuló hat kerékpárút 
kivitelezését kezdi meg nyár végén a fővárosi önkor-
mányzat. A fejlesztés Kőbányát is érinti, több mint másfél 
kilométer hosszan építenek kerékpárutat a Fehér úton. 

TiszTelT Kőbányai Polgár! Kedves olvasó!

Önkormányzati és 
pályázati forrásból 
korszerűsödött a 
Harmatcsepp

fejlesztés

a polgármester levele
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Bazsó zoltán

KRoó GyöRGy nEvéT  
vIsElI Az IsKolA
A napirendi sor ele-
jén tárgyaltak arról 
a képviselők, hogy a 
jövőben készpénzzel is 
fizethessék a szülők a 
kőbányai oktatási-neve-
lési intézményekbe járó 
gyermekek térítési díjait. 
A testület támogatta a 
módosítást. Döntöttek 
arról is a képviselők, 
hogy új nevet kapjon a 
Zeneiskola, a változást az 
indokolta, hogy 2014-
ig új tanszakokkal és 
képzőművészeti ággal 
bővül az intézmény. Az 
iskola nevelőtestülete és 
szülői közössége kezde-
ményezésére vette fel az 
intézmény a művészeti 
nevelés jeles képviselőjé-
nek, Kroó Györgynek a 
nevét. A zeneiskola neve 
így szeptember 1-jével 
Kroó György Zene- és 

testületi ülés

Kőbányán is 
Mobilitási Hét   
Kőbánya képviselő-testüle-
te augusztus 25-én tartotta 
soros ülését, melyen többek 
között intézményi névvál-
toztatásról, körzeti megbí-
zotti iroda kialakításáról, 
valamint sportszervezetek 
támogatásáról is döntöttek.

támogatja a Kőbánya Sport 
Clubot a kerület. A pénzt 
anyagi, már-már likviditási 
gondjaik megoldására kérte 
a sportszervezet. Az összeg 
legnagyobb részét – három- 
millió forintot – az úszó-
szakosztály kaphat meg, a 
fennmaradó részt a többi szak-
osztály között osztják szét.

„KInyITjáK” KőBányáT
Szeptember 17-én és 18-
án Kőbánya is részt vesz a 
Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal által meghirdetett 
„Kulturális Örökség Napjai” 
rendezvényen. Az esemény 
megszervezésével a Kőbányai 
Kulturális Központot bízták 
meg a képviselők. Tokody 
Marcell egyéni képviselői in-
dítványban javasolta rovásírá-
sos helységnévtáblák elhelye-
zését a kerület közigazgatási 
határainál. Az előterjesztést 
a testület nem szavazta meg, 
azt viszont támogatták a 
képviselők, hogy tegyen az 
önkormányzat intézkedése-
ket annak érdekében, hogy 
minél többen ismerjék meg a 
magyar kultúra részét képező 
rovásírást a kerületben.

Szent István ünnepén
megemlékezés

Bazsó zoltán

A Tébláb együttes táncbe-
mutatóját követően Weeber 
Tibor alpolgármester emlé-
keztetett arra, hogy az elmúlt 
évtizedekben augusztus 20. 
némiképp elhalványította 
augusztus 15-ét, Szűz Má-
ria mennybemenetelének 
ünnepét, Nagyboldogasszony 
napját. Krónikák írásaira 
támaszkodva elmondta, Szent 
István király 1038-ban azért 
imádkozott, hogy a Jóisten 
ezen a napon szólítsa el, és ha-
lála előtt a világon egyedülálló 
módon Szűz Mária oltalmába 
ajánlotta az országot. Felidézve 
államalapító királyunk 1038-
as halálának napját, és a negy-
ven évvel későbbi 1083. aug. 
20-át – István király szentté 
avatását – beszéde végén 
kiemelte „így válhat minden 
magyar számára szakrális 
nappá augusztus 20-a”.

Dr. György István, miu-
tán – kőbányai országgyűlési 
képviselőtársai Révész Máriusz 
és Kucsák László nevében 
is – köszöntötte a megje-
lenteket, a 15 évvel ezelőtti 
augusztus 20-át idézte fel. 
Akkor, 1996-ban, honfoglalá-
sunk 1100 éves évfordulóján 
avatták fel Szervátiusz Tibor 
Kossuth-díjas szobrászművész 
Magyar Oltár című alkotását 
a Szent László téren. Budapest 
főpolgármester-helyettese 
úgy fogalmazott, olyan mű 
született, amely nemzeti 
identitásunkra és történelmi 
gyökereinkre egyszerre emlé-
keztet. Beszédében kiemelte 
nemzeti gyökereink megerő-
sítésének, a közös örökség, 
a közös tudás, a kultúra 
fontosságát. Szent István olyan 
alapokat rakott le – mondta 
–, amik az akkori Európának 

meghatározó tényezőjévé 
tették a magyar államot. Az 
elmúlt évtizedek azonban 
tudatos politikai rombolást 
végeztek hagyományaink 
felszámolásában – fogalma-
zott dr. György István – ezért 
kell most az ország gazdasági 
talpra állítása mellett nemzeti 
identitásunkra is még nagyobb 
hangsúlyt fektetni. Beszéde 
végén Kőbánya országgyű-
lési képviselője azt mondta: 
„Politikai küldetésünk, hogy 
biztonságos, kiszámítható, 
és emberhez méltó életet 
teremtsünk Magyarországon. 
A 21. században is őrizni kell 
a Szent István-i gondolatot, és 
annak erejét a magyar nemzet 
újraegyesítésére kell fordíta-
ni. Ehhez mindannyiunkra 
szükség van.”.

Az ünnepség műsorral 
folytatódott, melyben Bodnár 

Szilvia eMerton-díjas és 
Kodály Zoltán Emlékdíjas 
népdalénekes, valamint Róka 
Szabolcs énekmondó előadá-
sában Szent István királyról 
szóló éneket hallhatott a 
közönség.

Az előadás után a jelenlévő 
egyházak képviselői méltatták 
államalapító királyunkat, 
majd megáldották és megszen-
telték a kenyeret.  
A rendezvényen közremű-
ködött a református egyház 
Sztárai Mihály énekkara.

Kőbánya önkormány-
zatának augusztus 20-i 
megemlékezése – melyet a 
Kőbányai Kulturális Köz-
pont rendezett, amin a biz-
tonságról a Kőbányai Wolf 
Polgárőrség gondoskodott 
– Boldogasszony anyánkhoz 
íródott egyházi népénekkel 
zárult. 

Képzőművészeti Iskola 
Kőbányai Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézményre 
változott.

KöRzETI MEGBízoTTI 
IRoDA ÚjHEGyEn
Körzeti Megbízotti Iroda 
létrehozásának anyagi 
feltételeiről döntöttek a 
képviselők. Az irodát az 
Újhegy sétány 16. szám 
alatt kívánja megvalósítani 
a kerület, a beruházás for-
rását átcsoportosításokkal 
biztosította most a kerület.

MoBIlITásI HéT: válTozA-
Tos pRoGRAMoK
Kőbánya is csatlakozott 
a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által meg-
hirdetett Európai Mobi-
litási Hét programhoz. A 
egyhetes rendezvénysorozat 
idén szeptember 16. és 
22. között rendezik meg, 
melynek programjait a 
„Közlekedj ÖKOsan!” köz-
ponti jelmondat jegyében 
szervezték. Az évek óta 
nagy sikerrel megtartott 
Autómentes Nap szeptem-
ber 22-én lesz a rendez-
vénysorozat zárásaként. Az 
egyhetes programsorozat 
rendezvényeire összesen 
mintegy 4 millió forintot 
költ a kerület. 

Pályázatot ír ki a kerület 
a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat orvos-igazgató 

munkakör betöltésére, 
mivel az intézmény eddigi 
vezetője, dr. Molnár Andor 
2011. december 15-étől 
nyugdíjba vonul. Az elő-
terjesztés szerint a pályá-
zók 2011. október 14-ig 
nyújthatják be anyagaikat. 
Az új intézményvezető 
kinevezéséről a Népjó-
léti Bizottság véleménye 
alapján a képviselő-testület 
dönt majd.

TáMoGATás A KERülETI 
spoRTnAK
Hatmillió forinttal támo-
gatja a kerület a Kőbányai 
Torna Club Sportegye-
sületet, az összeget az 
egyesület a kőbányai kerék-
páros versenyek és túrák, 
oktatások, nyári táborok, 
edzések, bemutatók, fóru-
mok szervezésére, valamint 
a ritmikus gimnasztika 
sportágban többek között 
tanfolyamok, sportcsopor-
tok, versenyek szervezésével 
összefüggő költségek, ne-
vezési díjak, bérleti díjak, 
utazás, szállás és sportsze-
rek vásárlására fordíthatja. 
További hatmillió forinttal 

Vinkovci város – Kőbánya testvér-
városának – képviselő-testülete 

Arany Plakettet adomá-
nyozott Filipovics Máténak, 
a Kőbányai Horvát Kisebb-
ségi Önkormányzat elnö-
kének, Vinkovci város és 
Kőbánya kerület kapcso-
latában kifejtett többéves 
és odaadó aktivitásáért, 

valamint a horvát és a magyar ki-
sebbségi közösség összekötéséért.

Jandó ágnes

Idén 11. alkalommal szervezeték 
meg a diákönkormányzati veze-
tőképző tábort. Június 25. és 30. 
között 30 diák képviselte a kerület 
általános iskoláit és középiskoláit az 
arlói táborban. Az idei tábor újdon-
sága volt, hogy a Kőbányai Kulturális 
Központ segítségével megnyertünk 
egy pályázatot, így a résztvevőknek 
ingyenes volt a hatnapos képzés, 
melyen az ötödikesektől az egye-
temistákig valamennyi korosztály 
jelen volt. Témáink természetesen 

a diákönkormányzat kérdéseivel 
foglalkoztak. A táborozók élmények-
kel, tapasztalatokkal, gyakorlatban 
hasznosítható tudással s új barátsá-
gokkal gazdagabban térhettek haza.

Filipovics Máté

kitüntették  
FiliPovics MáTéT

arlói nyári Tábor

elismerés

diákönkormányzat

szinkronÚszás

TöreKvés PrograMoK 

A Hungarian Open Nem-
zetközi Szinkronúszó 
versenyen (június 24-
26. Budapest) gyermek 
korosztályban a Borbély 
Kincső – Róth Magdolna 
páros 5. helyezést ért el a 
kőbányai Aqua Szinkron-
úszó SE színeiben.

Fotókör – tárgyhó 4. csütörtök 16 óra.
Sakk-kör – minden héten kedd,  
csütörtök 16 óra.
Bélyeggyűjtő kör – minden hónap  
3. kedd 16 óra.
Törekvés természetjárók – minden héten 
csütörtök 14 óra.
Vasutas Nyugdíjas klubnap – minden 
hónap utolsó szerda 13 óra.
Törekvés Nyugdíjas Klub – minden hónap 
1.és 3. szerda 13 óra.
ETKA jóga – minden héten kedden  
17.30 órától.
Hastánc oktatás – minden héten pénteken 
18:30 órától.

szent István királyunkra és hazánk több mint ezeréves fennállására emlékezett augusztus 20-án 
Kőbánya önkormányzata. A Magyar oltár előtti téren rendezett kerületi ünnepségen Weeber Tibor, 
Kőbánya alpolgármestere és dr. György István, országgyűlési képviselő, Budapest főpolgármester- 
helyettese mondott ünnepi beszédet.

KönyvbeMuTaTó
A kőbányai írók, költők Utak című antológiájának bemutatója lesz szep-
tember 15-én délután 17 órától a Petőfi Irodalmi Múzeum Vörös Szalon-
jában (1053 Bp., Károlyi Mihály u. 16.). Az eseményen bevezetőt mond 
Dr. Bihari József, a könyv lektora, melyen közreműködnek Hargitay 
Ildikó színművész, Takács Hajnalka versmondó, valamint a kötet szerzői 
és zongorán id. Varnusz Xavér.
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A Törekvés Táncegyüttes tagjai augusztus 
elején Bulgáriában jártak: fellépések és 
kirándulások jellemezték útjukat.

Vizi eszter  

Együttesünk egy része – 21 fő – jú-
lius 27-én indult el az új kaland felé, 
Bulgáriába. Már a buszon nagyon jó 
hangulat alakult ki, ami végigkísér-
te az egész hetet. Utunk Erdélyen 
át vezetett, majd másnap értünk 
a szálláshelyünkre, mely Várna 
körzetében volt, az Aranyparton. 
Ottlétünk alatt számos nevezetes-
séget megcsodáltunk, jártunk töb-
bek között Várnában, Albenában, 
Balcsikban és Neszebárban is. 
Fellépéseinket mindenütt nagy taps 
kísérte, műsorunkkal mindenhol 
nagy sikert arattunk. A Bulgáriában 
eltöltött egy hét után sok pihe-
néssel teli, látnivalókban gazdag, 
előadásokban sikeres turnét tud-
hattunk magunk mögött.

bulgáriában 
TáncolTaK

Ez történtEz történt

önkéntesség Dr. György István rovata

évforduló

Katasztrófára  
készültek Kőbányán

Piacról, villamosról  
és a Liget térről

Bazsó zoltán

Március 1-jén alakult meg a Közép-Pes-
ti Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület 
azzal a céllal, hogy támogassa az általá-
nos polgári védelmi feladatokat, és létre-
hozzanak egy önkéntes csoportot, akik 
bevethetők legyenek nagy kiterjedésű 
káreseményeknél – mondta lapunknak 
Csepregi Péter, a kőbányai polgári vé-
delmi kirendeltség vezetője. Ezeknek a 
talpraesett fiataloknak elengedhetetlen a 
folyamatos, szakszerű képzése – hang-
súlyozta a százados – hiszen a tervek 
szerint embereket (például a lakossággal 
törődés egy-egy mozzanatát) és nagy 
értékű berendezéseket is tudnak majd 
az önkéntesekre bízni. Ilyen felkészítést 
tartottak a nyár derekán több kerületi 
polgári védelmi kirendeltség – a kőbá-
nyaiak mellett, az V. a VII, valamint a 
VIII. kerületiek – részvételével.

Kovács Róbert polgármester az 
eseményen az önkéntesség fontosságára 
hívta fel a figyelmet, azt mondta, az itt 
megszerzett ismertek nemcsak veszély-
helyzetekben, de a mindennapokban 
is jól hasznosíthatóak. Kivágó Tamás 
dandártábornok azt hangsúlyozta, hogy 
a fővárosi polgári védelmi igazgatóság 

és a katasztrófavédelmi főigazgatóság is 
mindet megtesz annak érdekében, hogy 
minél több önkéntes szervezettel vegyék 
föl a kapcsolatot. Tatorján István, a 
tavasszal alakult Közép-Pesti Önkéntes 
Polgári Védelmi Egyesület elnöke ki-
emelte azon háttérszervezetek létrehozá-
sának fontosságát, akik a beavatkozók 
munkáját segítik. Lányi Andrástól, a 
Közép-Budai Önkéntes Polgári Védel-
mi Egyesület alelnökétől megtudtuk, 
szervezetüket kérte fel a fővárosi polgári 
védelmi igazgatóság, legyen a motorja 
az önkéntességnek. Ennek keretében a 
közép-budaiak szervezik a képzéseket a 
többi önkéntes szervezet számára.

Aki kedvet érez hozzá, vagy csak 
érdeklődik az önkéntességről, az a 
www.opve.hu internetes oldalon talál 
további részletes információkat.

 Egy korábbi írásomban beszámoltam az 
1-es 3-as villamos felújításáról, most friss hír, 
hogy a beruházás támogatási szerződésének 
aláírására már szeptemberben sor fog kerülni. 
A felújítás a 3-as villamos vonalán nemcsak 
a rossz állapotú síneket érinti majd, hanem 
többek között a megállóhelyek és a pavilo-
nok korszerűsítését is. Különlegessége még, 
hogy egyes szakaszain a sínpályák közé zöld 
sávot is telepítenek. A munkálatok várhatóan 
2013-ban fognak megkezdődni.

Ugyancsak örömteli hír, hogy augusztus 
elejére elkészült Budapest egyik legrosszabb 
állapotú villamosvonalának felújítása is. A 
37-es villamos Kőbányát átszelő, Kolozsvári 
utcai szakaszán olyan rossz állapotban voltak 
a sínek, hogy csak tíz kilométeres óránkénti 
sebességgel tudtak közlekedni rajta a járatok. 
A fejlesztésnek köszönhetően a KRESZ által 
engedélyezett legnagyobb, ötven kilométer 
per órás sebességgel közlekedhet a villamos 
ezen a szakaszon, a vonal másik kritikus 
részén, a Fiumei út és a MÁV X. kapu között  
még ősszel folytatódhat a felújítás. Sajnos 
üröm az örömben, hogy az érintett lakók 
most azért panaszkodnak, hogy most sajnos 
túl hangos a villamos és zavarja őket. Ez az 
eset is jól példázza, mennyire nehéz egy város 
működtetése során mindenkinek kedvezni. 

Azok ugyanis, akik minden nap a 37-es 
villamossal igyekeznek munkába, minden bi-
zonnyal örülnek a korszerűsítésnek, amelynek 
köszönhetően jelentősen rövidül a menetidő. 
Ez a csökkentés egyébként kiemelt célja a Bu-
dapesti Közlekedési Központnak valamennyi 
közlekedési fejlesztés tervezésekor.

Kritikus pontja Kőbányának, és nem 
feltétlenül csak közlekedési szempontból a 
Liget tér, amely nemcsak funkcionalitásában, 
hanem esztétikai minőségében is jócskán 
hagy kivetnivalót. Jó hír, hogy a napokban 
magyar gazdák által termelt élelmiszereket 
árusító piac nyílt a téren a Magyar Piac Szö-
vetkezet szervezésében, ám a környék átfogó 
rendezése kiemelt feladatunk. Nemrégiben 
sor került az első, háromoldalú egyeztetésre 
kollégáim, a Budapesti Közlekedési Központ 
munkatársai és Kőbánya önkormányzatának 
vezetői között. Az elképzelések között – a 
látvány javításán, valamint a buszvégállomás 
rendezésén túl – P+R parkoló, biciklitároló 
telepítése is felmerült. Jelenleg az uniós támo-
gatás megszerzésének lehetőségét vizsgáljuk. 
Jómagam is kiemelt figyelmet fordítok a 
Liget tér rendbetételére, amelynek előkészí-
tése nem várathat magára tovább. A fejle-
ményekről folyamatosan be fogok Önöknek 
számolni.

Potos ilona

A Kőbányai Sportszövet-
ség ebben az évben ünnepli 
magalakulásának 20. évfor-
dulóját, ebből az alkalomból 
a napokban jelentette meg 
színes jubileumi kiadványát. 
A könyv 84 oldalon foglalja 
csokorba a Kőbányai Sport-
szövetség tagegyesületeinek 
elérhetőségeit, tevékenységü-

Jubileumi 
évkönyv

Kőbányai 
senior  
Ki MiT Tud 
A Kőbányai Önkormányzat 
Idősügyi Tanácsa a 2011. 
évben Senior Ki Mit Tud-ot 
szervez a X. kerületben 
lakó- vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező 55 év 
feletti korosztály számá-
ra. A rendezvényre bárki 
jelentkezhet.
A jelentkezés határideje: 
október 28. A jelentkezési 
lapokat a Budapest Fő-
város X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Humán 
Irodájának Szociális és 
Egészségügyi Csoportjá-
hoz kell eljuttatni:  
1102 Budapest, Szent 
László tér 29. fszt. 33.; 
Telefon: 06 (1) 4338 331.
További részletek: 
www.kobanya.hu

pályázat

sport
TájFuTóK nyári 
versenyei

eredMényes  
ModellezőK

Kőbányai Sirály Tájfutó 
SE nyári eredményei:
Ifjúsági Európa Bajnok-
ság Csehország 400 
versenyző részvételével: 
ifi fiú sprint 3.  Horváth 
Marcell; ifi fiú normál táv 
7. Horváth Marcell; ifi fiú 
váltó 7. Magyarország 
(Horváth Marcell). Közép-
távú egyéni bajnokság 
950 induló Piliscsaba: 
ifi fiú 2. Horváth Marcell 
6. Schwendtner Bálint; 
ifi leány 1. Zempléni 
Réka, 2. Kinde Vanda, 7. 
Varsányi Kinga; junior fiú 
4. Kinde Mátyás; 75 éves 
kat. 3. Valkony Ferenc; 55 
éves nő 5. Gelei Zsuzsa.

Tájkerékpár váltó ma-
gyar bajnokság: felnőtt 
férfi kategóriában 1. Hor-
váth Marcell, Horváth Ger-
gő, akik ifistaként nyertek 
felnőtt bajnokságot.

gelencsér Kálmán 

A Budapest Modellező SE-ből 
heten, és az ócsai BGYSE-ből két 
fő indult a június 22-26. között 
San Marinóban megtartott SAM 
Európa Bajnokságon. A kilenc 
kategóriában mintegy 300 mo-
dellt neveztek, mi öt kategóriában 
voltunk érdekeltek. Négy kategóri-
ában is bekerültünk a döntőbe, és 
mindegyikben helyezést értünk el. 
Összességében elmondható, hogy 
ez az eddigi legeredményesebb 
szereplésünk az EB-ken. A klub 
várja azoknak a gyerekeknek vagy 
felnőtteknek a jelentkezését, akik 
kedvet éreznek a modellezéshez 
a Hangár utca 10. szám alatt ked-
denként 17 órakor. 

önkormányzat honlapján, az 
alábbi címen is megtekinthető: 
http://www.kobanya.hu/tart/
index/69/1.

ket, és egyesületi bontásban 
a kőbányai sportolási lehe-
tőségeket. A könyv előszavát 
dr. György István főpolgár-
mester-helyettes, Kőbánya 
országgyűlési képviselője írta. 
A kiadvány célja, hogy még 
több kőbányai gyermek és 
felnőtt, fiatal és idős csatlakoz-
zon a rendszeresen sportolók 
táborához. Kőbányán jelen-
leg 70 sportszervezetben, 53 
sportegyesület, 12 diák-sport-
egyesület és 5 szakbizottság 
működik, amelyekben 38 
sportágban összesen 14 176 fő 
sportol. A kiadvány elektro-
nikus formában a kőbányai 

Egyesületi napot tartott július 28-án a Közép-pesti önkéntes polgári védelmi Egyesület. 

jól MenTeK a MoTorosoK
A Magyar Motor-
kerékpár-Szerelő 
Szakiskola ren-
dezésében került 
sor, a Kakucs 
ringen július 30-án 
a hatodik bajnoki 
futamra. A Kőbá-
nyai Szabó „Kuk-
si” Motorosklub 
versenyzői kima-
gasló eredménye-
ket értek el. Az 
utánpótlás kategó-
riában a tizenkét 
éves Kovács Bálint 
NSR Hondájával 

kategóriájának leg-
jobb idejét megfutva, 
a felnőtteket is maga 
mögé utasítva, az első 
helyen végzett. Szabó 
II. Gábor a robogó ka-
tegóriában 12. helyen 
végzett, de a bajnok-
ságban az előkelő 4. 
helyen áll. Szabó I. 
Gábor a 350 ccm-es 
Yamahával az ötödik 
rajt-cél győzelmével 
és futama leggyor-
sabb körével szintén 
vezeti a bajnokságot.

www.gyorgyistvandr.fidesz.hu  Kövessen a Facebook-is!
Bejelentkezés fogadóórára: 061-327-1782
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összegyűjtöttük, hogy néphagyomá-
nyunkban ebben a hónapban milyen 
jeles napokat ünnepeltek elődeink.

BaleczKy i. Katalin

Kisasszony napja (szeptember 
8.): Szűz Mária születésének 
emléknapja már a XI. szá-
zadtól ünnep, ma is számos 
település búcsúnapja. A régiek 
a hajnali Napnak gyónták meg 
bűneiket, és a hagyomány 
szerint átvirrasztott éjszaka 
után az Úrangyalát imádkozva 
várták, hogy a fölkelő napban 
meglátják Máriát. Szigorúan 
asszonyi dologtiltó nap és a 
dióverés napja is volt. A diót 
ugyanis nem szüretelik, szedik 
vagy éppen rázzák, hanem 
verik. Úgy tartják, ágainak jót 
tesz a verés, mert különben 
nem terem.
Szűz Mária névnapja (szep-
tember12.): szintén búcsúnap. 
Az időjóslás szerint, ha Mária 
napján szép idő van, hosszú 
és vidám lesz a vénasszonyok 
nyara.
A „búzahéten”, Máté (szeptem-
ber 21.): hetében hagyomány 
volt, hogy a vetőmagba szentelt 
barkát tettek. Megindító, ahogy 
Göcsejben vetették régen „min-
dennapi” kenyerünk búzáját. A 
vető szertartásosan lábat mo-
sott, tiszta fehérneműt váltott. 
Mezítláb, kalap nélkül, fedetlen 
fővel ment a szántásra. Nyelve 
alá három búzaszemet téve, 
marokkal szórta a szemeket. 
Szent Mihály (szeptember 29.): 
Ő Jézus Krisztus zászlótartója, 
a halottak oltalmazója. Szent 
Mihály szekerén/lován vezeti a 
halottakat a másvilágra, a jókat 
a mennybe. Egyes vidékeken 
úgy tartják, hogy Mihály az ég-
ből lehajigálta az égből a rossz 
angyalokat, ezért tiszta, bűn-
mentes a mennyország. Úgy 
tarják, ezen a napon szakad 
meg a fű növése, és ha még 
itt vannak a fecskék, hosszú 
őszünk lesz. Mihály napjával 
kezdődtek a Katalin napig tartó 
vigasságok.

szeptember,  
szenT Mihály hava

Fitnesz sikerek

Biofitt Sportegyesület néven működik fitnesz 
szakosztály a Népligeti Építők Sporttelepen, 
ahol már négyéves kortól kezdik a rendszeres 
testedzést eleinte játékos, majd egyre komo-
lyabb formában. A nyár is mozgalmasan és 
eredményekben gazdagon telt a sportegyesü-
letben. A június 11-én Pozsonyban rendezett 
Gyermek Fitnesz Világ Kupa versenyen a 
sportegyesületből 4 versenyző szerezte meg az 
indulás jogát, és mindannyian éremmel tértek 

haza. Benkő Regina 1. helyezést ért el a 2000-
2001-ben születettek között 31 indulóból. 
Szabó Nikolett. 2. helyet szerzett az 1999-98-
ban születettek között 24 indulóból. Míg a 
1997-96-ban születettek között 14 indulóból 
első lett Ágoston Dorottya, a második helyen 
Úrkúti Kinga végzett. A lányok edzője Koós 
Katalin a hónap végén is örülhetett, hiszen 
a madridi Európa-bajnokságon június 24-én 
Darvas Luca megnyerte az EB-re a válogatót, 
és az Európa Bajnokságon ezüstérmet nyert.

interjú

sport

jeles napok

Joós Tamás lett a 
Kőrösi új vezetője

A szombathelyi Tanárképző Főiskola népművelés-történelem szakán végzett 1980-ban. 
2000-ben a pécsi  Tudományegyetemen művelődési és felnőttképzési menedzser egyetemi 
diplomát szerzett. 2007-től közművelődési szakfelügyelő. Első munkahelyi éveit a kőszegi 
jurisics vár Művelődési Központban töltötte, majd 1987-től a Megyei Művelődési és Ifjúsági 

Önmagát hogyan mutatná be?
Úgy fogalmaznék, hogy 
az élet egyik legnagyobb 
ajándéka, hogy még a pályán 
vagyok, mivel azt a szakmát, 
amit kitanultam, abban 
találtam meg magamat, és 
az évek alatt nem kénysze-
rültem pályaelhagyásra – 
sem belső, sem külső okok 
miatt –, hanem meg tudtam 
valósítani mindazt, amit 
szerettem volna. Végigjár-
tam a ranglétrát, úgymond 
mezítlábas népművelőből 
lettem igazgató, így a szakma 
minden részletét ismerem. 
Dolgoztam klasszikus városi 
művelődési házban, dol-
goztam üdülőhelyen, ahol a 
turistákat kellett kiszolgálni, 
dolgoztam olyan helyen 
is, ahol tanulókkal kellett 

együttműködni, valamint 
megyei módszertani intézet-
ben is.
Mikor volt a legutóbbi kon-
certje?
Néhány nappal ezelőtt 
Keszthelyen.
Hogyan illeszthető össze a 
zenei pálya és a közművelődési 
intézmények irányítása?
Mindkettő erősíti a másikat, 
hiszen így a színpad mindkét 
oldalát jól megismertem. Ez 
a tapasztalat pedig mind elő-
adóként, mind igazgatóként 
jól hasznosítható. Fellépése-
im mostanában leginkább 
már csak alkalomszerűek, 
ám rendkívül ki tudnak 
kapcsolni.  
Mi vonzotta Szombathelyről 
Kőbányára? 
Ez a döntés több dolog sze-
rencsés találkozása. Koráb-
ban is gondoltam már, hogy 
jó lenne Budapestre jönnöm, 
emellett a magánéletemben 
is ilyen változás történt. 
Kőbányán egy új intézmény 
született, pályázatot írtak ki 
rá, és nagyon örültem, hogy 
sikeres lett a pályázatom. 
Kihívást jelent ez a munka, 
hiszen korábban  minden 
szegmensét csináltam már, 
csak nem így egyben, hanem 
külön-külön. 
Mennyire szükséges és meny-
nyire lehet egy-egy intézményt 
vezetőjének saját arcára 
formálnia?
Vannak tényszerű dolgok: 
ezeket a tereket meghatáro-
zott funkcióra üzemeltetik az 
önkormányzatok. Szerencsére 
a legtöbb esetben a szakmai 

és a fenntartói feladatok 
megegyeznek. A megvalósu-
lásában lehetnek egyedi meg-
oldások, illetve élvezhetnek 
prioritást bizonyos dolgok. 
Kőbányán az egyik nagyon 
lényeges terület, amit magam 
is nagyon fontosnak tartok, 
az a helytörténet. A helyi 
értékek ápolása mellett fontos 
a „Kőbányaiság” mibenléte, 
megfogalmazása, a kultúrán 
vagy éppen a szabadidős te-
vékenységen keresztül. Míg a 
másik ilyen kiemelt terület az 
ifjúság, a fiatalok szabadidős 
tevékenysége. A jövőben azt 
remélem, hogy a szemléletben 
lesz majd látható a változás, 
hiszen a programokra a keres-
let is rányomja a bélyeget. Én 
leginkább felhasználóbarát és 
nyitott szemléletet szeretnék 
bevezetni, vagyis minden új 
kezdeményezés mellé, amit 
jónak látunk, mindenképpen 
mellé állunk. 
Lefedik az anyagi lehetőségek 
az elképzeléseket?

Az önkormányzatok 
gazdasági körülményei 
olyanok amilyenek, de 
korábbi tapasztalataim-
hoz képest Kőbánya jó 
helyzetben van. Én min-
dig úgy gondoltam, hogy 
egyrészt van az a keret, 
amit az önkormányzat 
biztosít, és ha az nem elég 
– egyrészt az önkormány-
zati elvárások, másrészt 
a saját elképzeléseim 
megvalósítására – akkor 
meg kell keresni azokat a 
forrásokat, amelyekkel ezt 
biztosítani lehet. Minden 
szervezet kezében van 
lehetőség takarékoskodás-
ra, pénzek átcsoportosítá-
sára, illetve pályázatokra. 
Emellett vannak arra 
technikák, hogy a szabad 
kapacitásokat kihasz-
náljuk, olyanokra, amik 
az intézmény profiljába 
beleillenek.
Munkája mikor fog látszód-
ni a művelődési intézmény 
programjában? 
Igazából a 2012-es évtől 
lesz látható eredménye a 
munkámnak. A mostani 
gazdasági körülmények 
ugyan nem kedveznek 
a kulturális programok-
nak, de sok kuriózumot 
szeretnék idehozni az 
intézménybe, valamint 
határozottabb színházi 
repertoárt is igyekszem 
kialakítani. 
Legközelebb mikor koncer-
tezik? 
Szeptember 17-én lesz egy 
gyermekműsorom a XVII. 
kerületben, Rákosligeten.

Központ Bük-fürdői üdülőhelyi 
Klubját vezette. A rendszerváltást 
követően a szentgotthárdi 
Művelődés Háza és színház igaz-
gatói teendőit látta el. 1994-től a 
szombathelyi oladi Művelődési 
Központ vezetésére kapott meg-
bízást. 11 sikeres év után 2005-
től a Megyei Művelődési és 
Ifjúsági Központ igazgatójaként 
dolgozott. Közművelődési mun-
kája mellett több évtizede foglal-
kozik versek megzenésítésével 
és azok előadásával. számos le-
mez és több száz fellépés van 
már mögötte. 2011. július 1-jétől 
a Kőrösi Csoma sándor Kőbányai 
Kulturális Központ vezetője.

Név: Joós Tamás
Foglalkozás:  A Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbá-
nyai Kulturális Központ 
igazgatója 2011. július 
1-jétől. 
Művészet: Énekmondó, 
több évtizede foglalkozik 
versek megzenésítésé-
vel és azok előadásával. 
Három önálló, közremű-
ködőként további három 
lemez, valamint sok száz 
koncert van már mögötte.

névjegy

FesTeTTeK a TáncosoK
Vizi tiBor

Hatodik éve, minden nyáron, a 
Törekvés Táncegyüttes fel-
nőtt táncosai szabadidejüket, 
energiájukat és az általuk 
gyűjtött pénzt áldozzák fel arra, 
hogy megszépítsék, felújítsák 
a Törekvés Művelődési Köz-
pont számos helyiségét. Idén 

közel 20 fiatal 4 napon 
keresztül dolgozott, 
mintegy 600 munkaórát. 
Az önerőből megvalósuló 
felújítási munkálatok szerves 
részét képezi annak a szerény, 
de folyamatos megújítási prog-
ramnak, melynek a kedvezmé-
nyezettjei elsősorban az ide 
látogató vendégek lesznek.

„Felhasználóbarát és nyitott 
szemléletet szeretnék”
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szeptember 16.: „Diákok a tiszta 
Kőbányáért” program a 
Cikk Egyesület szervezésé-
ben, amely során a diákok 
az oktatási intézmények 
környezetét tisztítják meg, 
valamint a diákok számára 
kiírt papírgyűjtési verseny 
értékelése.
szeptember 17.: 10 órától: Kerületi 
Takarítási Akció a lakosság 
számára Kőbánya három 
helyszínén, találkozási pon-
tok: Bányató utca – Tavas 
utca sarok; Csajkovszkij park 
bejárata; Gyakorló utca – 
Hatház utca sarok. Kesztyűt, 
zsákot és az összeszedett 
szemét szállítását a Kőkert 
Kőbányai Non-profit Kft. biz-
tosítja. 8.00–12.00 óra között: 
Veszélyes hulladék-gyűjtési 
és elektronikai hulladék be-

gyűjtési akció Kőbánya két 
pontján: Salgótarjáni úton a 
szelektív hulladékgyűjtő szi-
get mellett; Újhegyi sétány 
12. és a Bányató utca sarkán.
szeptember 18. 10.00-16.00 óráig
Családi Nap az Óhegy park-
ban. Megnyitó, Gubás Gabi 
gyermekműsora, hőlégballon 
bemutató (jó idő esetén). A 
színpadon: sport, művészeti 
programok 15 percenkénti 
váltással. Egész nap kézmű-
ves foglalkozások a Budapest 
Modellező SE szervezésé-
ben. Közlekedésbiztonsági 
oktató program, KRESZ Park 
működtetése, kerékpáros 
ügyességi verseny, motoros 
rendőr bemutató, családi és 
egyéni vetélkedők, versenyek. 
Polgárőrség bemutatója.

szeptember 19.:  16 órától ÖKO 
program a Mászóka óvodá-
ban (Ászok u. 1-3.).
szeptember 20.: 10.30-12.00 óráig  
Óvodai Sportnap az Óhegy 
parkban.
szeptember 21.: 14 órától ÖKO 
program a Bem József Álta-
lános Iskolában (Hungária 
krt. 5-7.).
szeptember 22. 8.00 - 16.00 óra 
között  Autómentes Nap. 
Helyszín: KÖSZI terme és a 
kijelölt pálya. Kerékpározás a 
kijelölt útvonalon, környe-
zetvédelmi totó, elsősegély 
bemutató, totó a kerületről, 
drogprevenciós bemutató, 
kötélhúzó verseny, radarbe-
mutató, kerékpáros bemu-
tató. A résztvevő gyerekek 
gyümölcsöt és ásványvizet 
kapnak, valamint minden 
résztvevő gyermek számára 
egy-egy pólót biztosítunk, 
melyen „Mobilitási Hét 2011. 
– Kőbánya” felirat lesz.

Mobilitási Hét 

Kőbánya is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programhoz. A egyhetes 
rendezvénysorozat idén szeptember 16. és 22. között rendezik meg, az 
Autómentes nap szeptember 22-én lesz – tájékoztatta lapunkat az 
önkormányzat Kerületfej-lesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 
elnöke, Marksteinné Molnár julianna.

a Kőbányai euróPai MobiliTási héT PrograMja:

Megalakult a Kőbányai sC sakk szakosztálya, a szakemberek elsősorban az utánpótlással szeretné-
nek foglalkozni. Minden korosztályban várják a jelentkezőket, a csoportokat nemzetközi mesterek 
vezetik majd. Krizsány lászló szakedzőt és Keresztes Andrea szakosztályvezetőt eddigi munkájuk-
ról és legfontosabb terveikről kérdeztük.

Mikor alakultak meg, hol fog-
lalkoztak korábban a sakkal?
Krizsány László: Fél évvel 
ezelőtt jött létre a Kőbányai 
SC sakk szakosztálya, mely-
ben elsősorban utánpótlással 
szeretnénk foglalkozni. Itt 
leginkább olyan szakembe-
rek működnek közre, akik 
az MTK sakk szakosztályát 
is irányították. Jelenleg vár-
juk a jelentkezőket minden 
korosztályból, akár óvodá-
sokat is szívesen fogadunk. 
A kluboktatások a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban (volt 
Pataky MK) lesznek hétfő és 
szerdai napokon, fél hattól 
fél nyolcig. 
Az MTK után miért pont 
Kőbányára esett a választá-
suk? 
K. L.: Kőbányán egész más 
közeg van, mint más egye-
sületeknél, itt egy nagyon 
összetartó csapat alakult ki. 
Ahol igény van rá, szeret-
nénk bevezetni mindenütt 
az óvodai és iskolai sakkok-
tatást heti 
rend-
szeres-
séggel. 
Azok a 
gye-
rekek, 
akik 
na-
gyobb 
óra-

számban szeretnének tanul-
ni, azok az egyesületen belül 
tehetik ezt meg. Legfonto-
sabb támogatónk az önkor-
mányzat, valamint abban, 
hogy idekerültünk kiemel-
ném Révész Máriuszt, a 
kerületi sportbizottság elnö-
két, aki sokat tett értünk, és 
támogatja elképzeléseinket. 
Kinek ajánlják a sakkot? 
Keresztes Andrea: Min-
denkinek. Mi mind a 
tömegsport, mind az élsport 
oktatásában részt veszünk. 
Sokan kérdezi tőlünk, hogy 
ha valaki nem őstehetség, 
akkor érdemes-e sakkozni? 
A válaszunk mindenképpen 
igen, hiszen statisztikai ada-
tok igazolják, hogy azoknak 
a gyerekeknek, akik rend-
szeresen végeznek logikai 
feladatokat, javul például 
az iskolai átlaguk. Ez nem 
véletlen, hiszen a sakk a lo-
gika mellett önfegyelemre is 
tanít. A sakkot a mozgékony 
gyermekeknek is ajánljuk, 
mert a gyerekek a sakkórá-
kon tudják a koncentráci-

ós képességüket is 
javítani.
Mekkora most a 
szakosztály? 
K. L.: Az MTK-
tól mintegy 
negyven játéko-
sunk érkezett 
– felnőttek és 

gyermekek 

–, Kőbányán nagyjából 
harminc fiatal volt, hoz-
zájuk 10-20 új gyermek is 
csatlakozik most. Célunk, 
hogy 2011 végére körülbe-
lül száztagú szakosztállyal 
dolgozzunk, részben igazolt 
játékosokkal, részben tanfo-
lyamosokkal. Megemlítem 
még, hogy egy komplett ver-
senyrendszert is áthozunk 
az MTK-ból Kőbányára, 
melyek részint országos és 
budapesti megmérettetések, 
valamint vannak saját szerve-
zésű nemzetközi versenyeink 
is. Legközelebb például ok-
tóber 7-9. között szervezünk 
egy ilyen nemzetközi tornát, 
a Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény épületében.
Mit tegyen az, aki kedvet 
kapott a sakkhoz? 
K. A.: Szeptember 19-én 
lesz az első foglalkozásunk, 
előtte várjuk a jelentkezőket, 
vagy még ott a helyszínen 
is lehet hozzánk csatlakoz-
ni. Honlapunkon, a www.
bagirasport.hu oldalon

olvashatják el aktuális 
híreinket, infor-

mációinkat, és 
itt elérhető-

ségeinket is 
megtalál-
hatják az 
érdeklő-

dők.

interjú

Sakk a Kőbánya SC-ben
PályázaT
FelújíTandó 
garzonlaKás

Kőbánya önkományzata 
értékesíteni kívánja 
a tulajdonában álló 
Budapest X., Liget u. 
1/C. I. 16. szám alatti, 
38957/0/A/19 hrsz. alatt 
felvett, 1/1 arányban 
önkormányzati tulaj-
donú, ingatlan-nyilván-
tartás szerint egyszo-
bás, komfortos, 24 m2 
alapterületű, felújítandó 
ingatlanát, mely pályá-
zat lebonyolítására a 
Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-t kérte fel. (Ingat-
lan tulajdoni hányada: 
187/10000)

A lakás helyiségei: 
szoba, konyha, közleke-
dő, zuhanyzó WC-vel.

Jelenlegi közös költ-
ség: 6 880 Ft/hó.

Az ingatlan minimális 
eladási értéke:  
3 100 000 Ft.

A pályázati feltételeket 
és az eljárást tartalma-
zó tájékoztató anyag a 
Pályáztató székhelyén 
(Budapest X., Ceglédi 
utca 30.) működő pénz-
tárában vásárolható 
meg, bruttó 20 000 Ft-
os vételáron a hivatalos 
nyitvatartási időben (H.: 
14:00-18:00; Sz.: 8:00- 
6:30; P.: 8:00-11:30). A 
pályázattal kapcsolatos 
kérdésekre Hermann 
Ernő (tel: 666-2792), 
vagy Nikodém Károlyné 
(tel: 666-2721) ad felvi-
lágosítást. 

Az ingatlan megtekint-
hető: 2011. szeptember 
30 -ig telefonon egyez-
tetett időpontban.

A pályázat leadásának 
helye és időpontja: 
Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. Budapest X. 
Ceglédi utca 30. fő-
épület I. em. 102. iroda 
(Hermann Ernő) 2011. 
október 3. 10.00 óráig.

Szeptember 30-án (pén-
teken) 15 órakor lesz a 
Csajkovszkij parkban az új 
Liszt-szobor avatása. Az ün-
nepségen Liszt kórusműveit 
adják elő a kőbányai iskolák 
kórusai. (Mint ismeretes, a 
szobrot néhány hónappal 
ezelőtt lopták el, amit most 
újra felállít a kerület.)

Magyar termelők piaca nyílt a Liget téren.  
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 6.00 – 17.00-
ig, vasárnap 6.00 – 14.00-ig.

A Nemzeti Vágtán a magyar 
városok és megyék által 
nevezett lovak és lovasok, 
mérkőzhetnek meg. A szep-
tember 18-i megmérette-
tésen Kőbánya is indít lovat, 
jöjjenek el, szurkoljunk 
együtt Kőbányának a Hősök 
terén!

Kőbánya önkormányzata 
pályázatot hirdet:

  Kőbányai települési ki-
sebbségi önkormányzatok 
2011. II. félévi támogatá-
sára és működésére. 

  Kőbányai sportszerveze-
tek 2011. II. félévi sportcé-
lú támogatására.

  Kőbányai hátrányos hely-
zetű gyermekek sport-
célú, valamint hazánkat 
nemzetközi szinten kép-
viselő gyermekek sport-
tevékenységének 2011. II. 
félévi támogatására. 

Mindhárom pályázat ese-
tében a részletes pályázati 
kiírás és az adatlap letölt-
hető az interneten a  
www.kobanya.hu honlapról.

szoboravaTó

Magyar Piac nyílT

Kőbánya is indul

PályázaToK

Másodszor nyújtott 
otthont a kerület az 
országos Vegetáriánus 
Fesztiválnak augusz-
tus 27-én és 28-án.  
A rendezvény sikerét 

mi sem bizonyítja jobban, mint az a folyamatos 
nyüzsgés, ami végig jellemezte a fesztivál ideje 
alatt a Kőbányai Kulturális Központot. Az esemény 
alcíme, „nemcsak növényevőknek” jól összefoglalta 
a bemutatókkal, előadásokkal, tanácsadásokkal, és 
termékvásárral egybekötött eseménysorozatot.  
A fesztivál nem kifejezetten csak vegetáriánusok-
nak, sokkal inkább róluk szól. Jankovich Tibor, a 
fesztivál egyik szervezője is lapunknak azt emelte ki: 
egyik legfontosabb céljuk az volt, hogy minél töb-
ben ismerkedjenek meg a vegetáriánus életmód-
dal. A fesztivál segítséget nyújtott mindenkinek, 
vegetáriánusnak és annak is, aki húst eszik, számos 
olyan dolgot tanulhattak meg itt az érdeklődők, 
amit saját étrendjükbe is könnyen beépíthetnek.

vegaFeszTivál
fesztivál

rendvédelMi naP
Sok-sok látnivaló, számos különleges 
program és szerencsére verőfényes 
napsütés jellemezte az immáron 
negyedik alkalommal megrende-
zett Kőbányai Rendvédelmi Napot 
augusztus 27-én az Óhegy parkban. 
Az egész napos eseményt meg-
nyitó Kovács Róbert polgármester 
beszédében köszönetet mondott 
mindenkinek, akik közreműködtek 
a különleges nap létrejöttében. Azt 
mondta, közbiztonság területén 
elengedhetetlen a bizalom erősítése, 
melyhez az is hozzájárulhat, hogy az 
emberek közelebbről is találkozzanak 
azokkal, akik tesznek a mindennap-
ok biztonságáért. „Fontos, hogy 
együttműködés alakuljon ki a kerületi 
polgárok és a mi biztonságunk, a 
rendért őrködők között. Ez hozzájárul 
a fejlődéshez, amit mindannyian célul 
tűztünk ki” – fogalmazott Kőbánya 
polgármestere, Kovács Róbert. 
Az Óhegy parkban összesen 16 
szervezet és intézmény együttmű-
ködésének köszönhetően egész nap 
folyamatosan kínáltak látnivalókat az 
érdeklődőknek. 
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szeptember 5-17.
Kemény jános fotós kiállítása  
a Kő-Café Galériában

  Helyszín: KÖSZI
szeptember 6-30. 
Teátrumfotó - színház és varázslat I. 

  Fotókiállítás a múltból 
és a jelenből – Nagy 
Galéria 
A kiállítás szeptember 
30-ig tekinthető meg.

szeptember 6-18. 
színészkönyvtár - színház és 
varázslat II. 

  Rodolfo élete – Körga-
léria 
A kiállítás szeptember 
18-ig tekinthető meg. 
Helyszín: Szent László 
tér 7-14.

szeptember 10., (szombat) 10.00-16.00
v. oRszáGos MEsEFEszTIvál

  Játék és muzsika  
100 percben – a Kőrösi 
halljából.

Felhővadászat a Tinta-
lovakkal, népi játékok a 
kertben, jelmezes fotó-
zás, hangszerbemutatók 
Az elszabadult kantáta 
felkutatása Violinnal, kot-
tamásolás, táncház, Red 
Widow koncert, játszóhá-
zak Berzsiánnal, Zsebenci 
Klopédiával, hangszerké-
szítés, kézműves foglal-
kozások, kézműves vásár,  
a zene az kell - mini- 
koncertek interaktív 
mesemondás, játszószoba 
kicsiknek és sok egyéb 
meglepetés.
10.00 MESEKLUB a Kő-
Caféban - ingyenes  
Helyszín: KÖSZI
13.00 A meseíró és 
illusztrációs pályázatok 
eredményhirdetése, Az 
én mesém 4. című könyv 
bemutatója.
A belépés díjtalan. 
Helyszín: Szent László tér 
7-14.
szeptember 17., (szombat) 10.00 
Kulturális örökség napja

  Látnivalók: Szent László 
Templom, Dreher villa, 
pincerendszer, Conti-

kápolna, rendhagyó 
buszos városnézés.  
www.oroksegnapok.hu

szeptember 18., (vasárnap)  
16.00-20.00
vAsáRnApI TánCpARTI

  Játszik:  
Somogyi Károly 
Belépő:  
600 Ft 
Helyszín:  
Szent László tér 7-14., 
1-es terem

szeptember 19-október 8.
Goldman Ilona festményeinek 
kiállítása a Kő-Café Galériában

  Helyszín: KÖSZI
szeptember 21., (szerda)  
8.30
KöszI sE kirándulás  
– Kőbányai sörutazás 

  Látogatás a Kőbányai  
Sörgyárban 
Jelentkezés,  
befizetés:  
KÖSZI információ

szeptember 23., (péntek)  
19.00

A DévAI DUó koncertje
  Saját szerzemények 
fuvolán, szaxofonon és 
gitáron

Közreműködnek: Dévai 
Gyöngyi, Rózsa György,  
Wéber Ferenc
Belépő: 950 Ft
Helyszín: KÖSZI

szeptember 24. (szombat) 10.00

sAKKsUlI KUpA
  Gyermek sakkverseny, 
ahol óvodások, iskolá-
sok, kezdők és haladók, 
kísérő szülők, nagy-
szülők is sakkozhatnak 
korcsoportjukban. 

Nevezés: info@sakkovi.hu  
Előnevezőknek, kőbá-
nyaiaknak díjkedvezmény!
Helyszín: Szent László tér 
7-14., 1-es terem

szeptember 24., (szombat)  
15.00-18.30
szüRETI jáTszóHáz

  15.00-16.30 KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁSOK

16.30-18.30 TÁNCKALÁ-
KA 
A rendezvény támogatója: 
Bp., Főváros X. ker. Kőbá-
nyai Önkormányzat 
A részvétel ingyenes!
Helyszín: KÖSZI
szeptember 24., (szombat) 19.00
Georges Feydeau: Az úr vadászni jár

  Az Éless Szín előadása
Főbb szerepekben: 
Kautczky Armand, 
Kökényessy Ági, Koncz 
Gábor
Rendezők: Éless Béla és 
Koncz Gábor
Jegyár: 2500, 2300 Ft
Helyszín:  
Szent László tér 7-14.
szeptember 25., (vasárnap) 15.00
MUsICAl plUsz 

  Fellépők: Fejes Szand-
ra, Janza Kata, Oláh 
Ibolya, Egyházi Géza, 
Kamarás Máté, Mihálka 
György, Veréb Tamás

Jegyárak: 2500, 2800, 
3200, 3500 forint.
Helyszín:  
Szent László tér 7-14.
szeptember 26-28. 
Kreatív kalandozások a magyar 
legenda- és mondakincs világában

  Kiállítás a Balatonlellei 
Képzőművészeti Tábor 
anyagából

Helyszín: Szent László tér 
7-14., Körgaléria 
szeptember 28., (szerda) 17.00
nApKERéK 

  KANIZSA JÓZSEF iro-
dalmi estje a Kő-Café-
ban, a belépés díjtalan!

Helyszín: KÖSZI
szeptember 29., (csütörtök)  
20.00
KőBányA BlUEs KlUB

  A Kőbányai Zenei Stúdió 
növendékeinek bemu-
tatkozó koncertjei a 
Kő-Café-ban. A belépés 
díjtalan!

Helyszín: KÖSZI

telefon: 260-9959; szent lászló tér 7-14.; előd utca 1.

kőbányai kulturális központ  EJ RÁÉRÜNK ARRA MÉG! 
-BIZTOS ÖN EBBEN?

Miért kell megvárni míg már nem 
lehet segíteni? 

A magyar mentalitásnak köszönhetően 100-ból 57 ember hal meg szív- és 
érrendszeri betegségekben. A keringési rendellenesség nem áll helyre 
önmagától. A szív és érrendszeri betegség, az érszűkület, az érelmeszesedés  
NEM JÁTÉK! 
LÉTEZIK MEGOLDÁS, amely nem igényel kórházi kezelést, amelyet mun-
ka mellett is igénybe vehet, hatékony és valódi segítséget tud nyújtani 
fájdalom és mellékhatások nélkül!

VÁGJON BELE MOST, 
MIELŐTT AZ ORVOS TESZI!

Felismeri az alábbi tüneteket?
‣ Járás közben lábszárfájdalom

‣ Csökkenő járástávolság
‣ Éjszaka sokszor görcsbe álló láb

‣ Fülzúgás, memóriazavar
‣ Magas vérnyomás

‣ Cukorbetegség szövődményei 
‣ Nem gyógyuló sebek, fekélyek

Amennyiben bármelyik tünetre IGEN 
a válasz, tényleg nincs mire várni! 

JELENTKEZZEN THERMOKAMERÁS  
ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE! 

A vizsgálatot végzi: Dr. Schéder Ákos - vezető főorvos

1107 Budapest, Üllői út 134.  
(A Pöttyös megállótól 100 m-re) 

•••••••• FIGYELEM! ••••••••
AZOKNAK, AKIK AUGUSZTUS 31-IG JELENTKEZNEK THERMOKAMERÁS 
ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE ÉS SZAKORVOSI KONZULTÁCIÓRA, MOST  
12.000,- FT HELYETT 9.990,- FT AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS DÍJA. 

A KEZELÉSEINKET ORVOSI JAVASLATRA LEHET CSAK IGÉNYBE VENNI.

(06) 1/431-82-98 
(06) 30/848-93-29✆

www.sonocentrum.hu

szolGálTATás
Redőnyök legolcsóbban a 
gyártótól! Mobil-, fix szúnyog-
háló, napellenző, szalagfüggöny, 
reluxa, ÚJDONSÁGOK! Részletfize-
tési lehetőség! Kerületieknek 5%, 
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! 
Műanyag ablakok gyártása, cseré-
je. Ingyenes és azonnali felmérés. 
Bemutatóteremben megtekinthe-
tő. Tel.: 06/30-401-1029 

Konténeres sitt- és szemét-
szállítás olcsón. Rakodással is. 
Sóder, homok, termőföld. Tel.: 
280-9059, 06/30-9-968-316

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 
INGYENES TAKARÍTÁSSAL. PAR-
KETTALERAKÁST, PARKETTACSI-
SZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-, 
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, 
KŐMŰVES ÉS ASZTALOS MUNKÁT 
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL 
AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505, 
06/30-251-3800 

Háború előtti könyveket, 
kerámiákat, festményeket, ezüs-
töt, bútorokat, képeslapokat, 
iratokat, hagyatékot vásásrolok. 
Terl.: 06/306466479

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, külső szigetelés, burkolás, 
gipszkartonozás. nyugdíjasoknak 
árkedvezmény. Tel.: 06/20-772-
0403 

AKÁR KISEBB JAVÍTÁSOK IS: 
KŐMŰVES MUNKÁK (FALAZÁS, 
VAKOLÁS, BETONOZÁS). áCS 
MUNKÁK -TETŐFEDÉS- BÁDOGO-
ZÁS, GIPSZKARTONOZÁS, NYÍ-
LÁSZÁRÓK CSERÉJE, HŐSZIGETÉS, 
LAMINÁLT PARKETTÁZÁS, 
FAKIVÁGÁS, BOZÓTIRTÁS. TEL.: 
06/30-9924-514 

Hangterápia tibeti hangtálak-
kal valamint gonggal. Egyéni és 
csoportfoglalkozások, meditációs 
gyakorlatok. Asztrológiai tanács-
adás sorskérdésekben, horoszkóp-
készítés. 06-30-443-9971, www.
lelekhangok.hu (Szent László 
templomnál, bejelentkezéssel.)

Azonnali készpénz fize-
téssel vásárolok minden-
féle fém és vashulladékokat, 
továbbá akumulátorokat, illetve 
forgalomból kivont gépjármű-
veket. Díjtalan kiszállással. Jakab 
Mihály: 06/30-215-8582 

Tanári diplomával rendel-
kező régiségkereskedők 
vesznek kőbányai üzletükbe 
régi bútorokat, festményeket, 
porcelánt, könyveket, iratokat, 
képeslapot, játékokat, kitünte-
téseket, jelvényeket. Komplett 
hagyatékot, lomtalanítást és in-
gyenes értékbecslést vállalunk. 
Tel.: 06/30-224-0419, 06/30-364-
8830, 0036(1)260-5901, cím: X. 
Gergely utca 2/B. 

Duguláselhárítás falbontás 
nélkül, víz, gáz, központifűtés 
szerelés. Csőtörések, ázások, 
elháratása. Tel.: 402-4330, 06/20-
491-5089 

Autókozmetika, kárpitozás és 
polírozás. Teljes-körű autóápo-
lás. Tel.: (06-70) 660-7561

Kéménybélelés, Furán-
flex-, acél béléscsövek, szerelt 
kémények, nyitott-zárt (turbó, 
kondenzációs) készülékekhez. 
METAL-VILL Kft. 06/30-6883-683, 
06/70-518-1451 sárga háttérrel 

InGATlAn
Azonnal költözhető 2 szobás, 
öröklakás, tetőtér felé bővíthető, 
eladó 13,8 M Ft. Tel.: 06/30-364-
1680

Dobó Katica utcai, 62 nm-es, 4. 
emeleti lakás eladó. I.á.: 9,2 M Ft. 
Tel.: 06/30-461-6096 

oKTATás
Dajka, gyermekfelügyelő, 
gyógypedagógiai asszisztens kép-
zés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. 
Ny. 01006404 

Német-angol egyéni sikeres 
nyelvoktatás nagy gyakorlattal, 
nyelvvizsga-felkészítés, szakmaira 
is, SKYPE, korrepetálás, fordítás, 
tolmácsolás, levelezés, interjú-fel-
készítés (esetleg 2-3 fős csopor-
tokban). Tel: 281-43-35, Mobil: 
(06-20) 211-9077 

EGyéB
Gyermekek felügyeletét és 
általános iskolások korrepetálását 
vállalja nyugdíjjas pedagógusnő. 
Tel.: 06/20-481-0704 

Takarítási munka lehetőséget 
keresek Budapest egész területén. 
Tel.: 06/20-393-0273 

apróhirdetés
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kobanya.hu nyomdai előállítás: KMH Print Production Kft., 1158  
Budapest, Késmárk u. 24. következő lapzárta: 2011. szeptember 22.
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A rejtvény helyes megfejtését kérjük elküldeni a 1195 
Bp., Batthyány u. 5. vagy a kobanyahirek@kobanya.hu 
címre. Beküldési határidő: 2011.09.23.

A helyes megfejtők között könyvnyereményeket és 
gyermekeknek rajzfilmes ajándékcsomagokat
sorsolunk ki. Nyerteseinket postán értesítjük!

Az augusztusi rejtvényünk szerencsés nyertesei: Könyvnyereményt nyertek: árvai István, Bauer Frigyes, Kabai Edina, pálinkás Attila.  Rajzfilmes ajándékcsomagot 
nyertek: Csató Anikó, Bakó piroska. Gratulálunk!

Rejtvény

Cégünk Magyarország legnagyobb általános 
gépkölcsönző társasága. Budapesten 5, 
vidéken 12 telephelyen szolgáljuk ki 
ügyfeleinket. 2011. július 1-én központunk 
Kőbányára költözött és új kölcsönzőt is 
nyitottunk.  
Mit kínálunk Önnek?  
Szolgáltatásainkat, kiváló termékeinket és 
tudásunkat a kis– és nagyvállalkozásoknak, 
az iparban dolgozóknak,  önkormányzatoknak 
és a lakosságnak egyaránt. Termékeink 
között személyemelők, úthengerek, 
földmunkagépek, állványzatok, kerítések, 
beton– és habarcstechnológiai gépek, 
építési felvonók, áramfejlesztők, 
hőlégfúvók, egyéb gépek, kisgépek 
szerepelnek. A bérlésen kívül lehetőséget 
kínálunk új- és használt gépek, tartozékok, 
kiegészítők vásárlására is. 
Mit ígérünk Önnek? 
A Ramirentnél mi segítünk Önnek, hogy a fő 
tevékenységére koncentrálhasson és ne vonja 
el semmi a figyelmét a munkájától. 
Egyszerűsítjük munkáját a Dinamikus Bérleti 
MegoldásainkTM segítségével.  
Könnyen elérhet bennünket! 
Kék szám: 06 40 200 811 
Ramirent Kft.  
Budapest, 1106 Jászberényi út 82/a. 
Tel: (1) 286 2600, Fax: (1) 287 3502 

ÓBuDAI ANIMÁCIÓS ISKOLA AJÁNLATA

Cím: Magyar Rajzfilm Kft. 
óbuda, Kerék u. 80. Tel.: (06-1) 250-1355, (06-1) 250-0432

E-mail: clarus-tax@t-online.hu
Web: www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html

Az ÓBuDAI ANIMÁCIÓS ISKOLA
ANIMÁCIÓSFILM-rAJzOLÓ OKJ-S KÉPzÉS INDuL őSSzEL!

10 hónap alatt megtanulhatja az animációs szakmát. 
rajzfilmrendezők oktatnak. Államilag elismert  
bizonyítvány! Nyílt nap keretében betekinthet  
az oktatásba! A stúdió web oldalán ízelítőt kaphat  
a hallgatók munkáiból! 

www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatás.html

rAJzFILMES SzAKKÖr INDuL 2011. OKTÓBErTőL 
6-17 éveseknek

Időpont: szombatonként 9-12-ig
Helyszín: Magyar rajzfilm Kft., III. ker., Kerék u. 80. 

A gyerekek rajzfilmkészítést tanulnak, részük lehet 
abban a varázslatban, hogy rajzaik „életre kelnek”. 
A résztvevők elkészíthetik saját rajzfilmjüket, me-
lyet CD-én hazavihetnek. Megismerkednek egyéb 
animációs technikákkal. Figuratervezést, figura-
mozgatást tanulnak. A program magyar rajzfilmek 
vetítésével egészül ki. 

Beiratkozás augusztus végétől folyamatosan:  
06-1/250-1355 telefonszámon,  
e-mail: clarus-tax@t-online.hu

www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html

SzőnyegtiSztítáS,
SzegéS, háztól házig.
A kiSzálláS díjtAlAn!

ingyenesen hívható telefonszám:
06 20 984 4567

Jó referenciával rendelkező  
ingatlanirodánk ügyfelei  

részére keres 

eladó-kiadó
ingatlanokat

a dél-pesti régióban

XiX. ady endre út 43.
telefon: 280-58-30

mobil: 06(20) 663-0568
www.ingatlan-centrum.eu

Tisztelt kőbányai Lakosok!

Rendezvényünkre tisztelettel várunk  
minden érdeklődőt!

Cím: X. Gránátos u. 1-3.
www.ereco.hu l email: ereco@ecore.com

Az ERECO ZRt
2011. szeptember 24. (szombat) 13.00 órától

ismét megrendezi szakmai nyílt napját,  
melyen lehetőség nyílik, hogy a látogatók  
megtekintsék telephelyét és megismerjék  

az ott folyó hulladékkezelési tevékenységet.

duguláselhárítás falbontás nélkül,  

víz-, gáz-, központifűtés-szerelés.  

Csőtörések, ázások, elháratása. 

tel.: 402-4330,  
mobil: (06-20)-491-5089
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1192 Budapest, 
Zoltán u. 42. 

Tel.: 06 1 282 1588

Mobil: 06 30 934 0074

info@tenisz.hu

www.wekerlesport.hu

www.wekerletenisz.hu

• Teniszpályák bérbeadása 

• Teniszoktatás, edzés 

• Versenyek szervezése

• Sportszerek- árusítása,     

   kölcsönzése és javítása

• Rendezvények lebonyolítása  

• Büfé, kávézó, Wi-fi 


