
„A ZENE SZÓLT MINDENÜTT, JÓL MULATOTT EGÉSZ KŐBÁNYA.  
SZÉP BESZÉDEK IS HANGZOTTAK EL – NO UGYE, HOGY ÍGY VOLT?  
ENNYI BOLDOGSÁG KÖZÖTT PEDIG ÚGY ELREPPENT FÖLÖTTÜNK  

AZ EGÉSZ ESZTENDŐ, MINTHA CSAK EGY NAP LETT VOLNA.” 
(RÉSZLET A KŐBÁNYAI HÍREK 1909. JANUÁR 1-JEI SZÁMÁBÓL) 
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Az idősoktatás folyta- 
tódik Kőbányán.  
Decemberben sokan  
kaptak oklevelet

A 2010 előtt elhanyagolt orvosi 
rendelőkre ráfér a fiatalítás.  
A Zsivaj utcaiban hamarosan 
kezdődik 9.8. 14.

Némethné Lehoczki Klára  
lett az újjászerveződő  
Bárka vezetője. Rendet  
és összetartást szeretne

ÚJ HAJÓ,  
ÚJ KAPITÁNY 

Legyen jó évük 
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Tisztelt Kőbányai Polgárok! Kedves Olvasók!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

A címlapfotón is szereplő, színvo-
nalas előadás igazán felemelő 
volt, és ami a legnagyobb dolog: 

mindaz, aminek a zsúfolásig megtelt né-
zőtéren ülő sok száz fős közönség része-
se lehetett, helyi, azaz kőbányai érték. 
Köszönetemet fejezem ki ezért, és tiszta 
szívből gratulálok a zenekar vezetőinek, 
Bakó Rolandnak és Dávid Krisztiná-
nak, valamint a Tutta Forza valamennyi 
tagjának, közreműködőjének és segítő-
jének! 

Az újévi gálakoncertre és az esemény 
keretében megtartott újévi köszöntőm-
re magam is izgatottan készültem. Szép 
feladat és mindig fontos kihívás szavak-
ba önteni az egész esztendőre szánt jókí-
vánságokat. 

Mielőtt ezt ezúton is megtenném, sze-
retnék Önöknek átnyújtani egy „aján-
dékot”. Önöknek, kedves Kőbányaiak, 
akiknek a legkülönlegesebb budapesti 
kerület az otthonuk. Különleges a he-
lyi közösség ereje, a kőbányai identitás 
miatt is. Ennek az eszmének az erősíté-
sét tűztem ki célul tavaly, amikor első 
ízben, de hagyományteremtő szándék-
kal megjelentettük a Kőbányai Kalen-

Ajándék a kőbányaiaknak Árcsökkentés a budapesti 
közösségi közlekedésben 
Tíz százalékkal csökkentek a közösségi 
közlekedésben a bérletek árai a Fővárosi 
Közgyűlés döntésének értelmében 
2014. január 1-jétől. Ez a könnyítés ko-
moly segítséget jelent a budapestiek-
nek, hiszen egy kétgyermekes család 
évente 33 600 forintot takaríthat meg 
– hangsúlyozta a döntés kapcsán 
dr. György István városüzemeltetésért 
felelős főpolgármester-helyettes. 

A napi munkába és iskolába járás-
hoz leginkább szükséges bérletek 
ára csökken év elejétől, ami kö-

rülbelül 800 000 budapesti lakost érint. 
A  jelentős árcsökkentés példátlan a fő-
városi közösségi közlekedés történeté-
ben, hiszen például 2002 és 2010 között 
a felnőttbérlet ára több mint duplájára 
emelkedett, a BKV bevétele mégis fo-
lyamatosan csökkent. Ebben a trend-
ben 2010 után fordulat következett be: 
2011-ben és 2012-ben az új városvezetés 
úgy döntött, nem emeli az utazási díja-
kat. A versenyképesebb árnak és a BKK 
hatékonyságnövelő intézkedéseinek, 
többek között az első ajtós felszállás, 
valamint a járműveken történő jegyér-
tékesítés kiterjesztésének köszönhetően 
több mint 10 százalékkal, közel 6 milli-
árd forinttal nőttek a jegyárbevételek az 
elmúlt három évben. 

– 2014-ben olcsóbban vehetnek a 
magánszemélyek bérletet, mint 2010-
ben, miután reálértékben 10–24%-kal 
csökkentek az árak. Mindeközben a 
tömegközlekedés teljesítménye nőtt, 
új buszok álltak forgalomba, és meg-
kezdődtek a villamosvágány-felújítá-
sok is – mondta dr. György István, aki 
kiemelte: a közösségi közlekedés ver-
senyképességének növelése nemcsak 

ikat, véleményüket szívesen fogadjuk 
a kobanyaikalendarium@gmail.com 
e-mail címen

Örömteli, sikeres és nagyon boldog új 
esztendőt kívánok Valamennyiüknek, 
Mindannyiunknak, szeretetben, jó 
egészségben! Magunkért, egymásért és 
otthonunkért, Kőbányáért! 

Fantasztikus hangulatú koncerttel in-
dult az új esztendő Kőbányán, a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban. A Tutta Forza Zenekar 
már hagyományosnak számító újévi 
gálakoncertjét óriási érdeklődés övez-
te, és hatalmas sikerrel zárult.

Befejeződött a felújítás
„Legalább annyira vártuk, hogy befejeződjön, mint azt, 
hogy elkezdődjön” – ezzel a lényegre törő megfogalma-
zással adta át a kerület polgármestere a jelentős felújítá-
son átesett Fecskefészek és Apró Csodák Bölcsődét, va-
lamint a Gépmadár és Zsivaj Óvodát.  

REND, TISZTASÁG, VILÁGOS ÉS MELEG HELYISÉGEK VÁRJÁK A KICSIKET

Valóban sokat kellett várni a másfél éve elkezdődött felújítá-
sokra, a befejezés is elhúzódott – de ma már talán minden-

ki úgy gondolja, megérte várni, megérte dolgozni a felújított 
intézményekért. A korábban rossz állapotú, cseppet sem taka-
rékos épületeket szinte újjávarázsolták, teljesen új a külső szi-
getelés, kicserélték a nyílászárókat, és a teljes fűtési rendszert 
is korszerűsítették.

Ismét gazdagabbak lettünk egy év élményeivel, a Tutta Forza újévi koncertjével és 
egy új kalendáriummal... 2014-ben is vigyázzunk együtt Kőbánya értékeire! Erőt és 
egészséget kívánok hozzá mindannyiuknak!

az utasok, hanem minden budapesti 
érdeke. 

Összesen 15 bérletfajta ára csökkent 
januártól. Emellett az utasok igényeit 
figyelembe véve két újfajta bérlettí-
pust is bevezetett a BKK: a tanulók 
kétheti bérletet vehetnek 2300 forin-
tért, míg a kutyások kedvezményes 
bérletet válthatnak kedvencüknek 
5250 forintért. 

– Mindez 273 millió forintba került, 
amelyből a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 
azonosítószámú pályázatunkra 205 mil-
lió forintot központi forrásból biztosí-
tottak, a fennmaradó 68 millió forintot 
pedig a Kőbányai Önkormányzat állta, 
hogy valóban minden területre kiterje-
dő legyen a rekonstrukció. A Gépmadár 
utcai intézményekben kicseréltettük az 
összes vizesblokkot, és most rendkívül 
ízléses, higiénikus mosdók, vécék várják 
a kicsiket – tájékoztatta a megjelent ün-
neplőket Kovács Róbert. A  polgármes-
ter arra is kitért, hogy a kőbányai okta-
tási intézményekben még sok feladatuk 
van, ami például a vizesblokkokat illeti, 
de ebben az esztendőben is mintegy 90 
millió forintot fordítottak ezek felújításá-
ra. Kovács Róbert megköszönte az intéz-

dárium című kiadványunkat. Boldog 
vagyok, hogy kezdeményezésemet szí-
vesen fogadták, és immár közösen te-
remtett hagyományunkat folytatva ké-
szíthettük el a Kőbányai Kalendárium 
második évfolyamát a 2014-es eszten-
dőre. Kiadványunk január folyamán 
megérkezik a kőbányai postaládákba, 
Önökhöz, Önöknek. Fogadják szere-
tettel, és kívánom, hogy egész évben 
lapozzák érdeklődéssel! A  könyvvel 
kapcsolatos észrevételeiket, javaslata-

A POLGÁRMESTER LEVELE – A HELYI ÉRTÉK

mények dolgozóinak türelmét és kitar-
tását, amivel a felújítás alatt is végezték 
a munkájukat, valamint nekik, család-
tagjaiknak és a szülőknek is köszönte 
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Tanulók havi Budapest-bérlete
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Kedvezményes éves Budapest-bérlet

a felújítás alatt, illetve után elvégzett 
munkákat, amelyeket a minőségi vég-
eredmény és a rendezett környezet ér-
dekében elvégeztek.

A szülők is sokat 
segítettek, a 
vezetők mögötti 
falfestmény is az 
ő művük. Herczeg 
Istvánné, a Gépma-
dár Óvoda vezetője 
mellett a terület 
képviselői: balról 
dr. Pap Sándor, 
jobbról Radványi 
Gábor alpolgár-
mesterek

Ez a felújítás is 
kicsit hosszú időt 
vett igénybe... Itt 
is többször ígértek 
a kerület korábbi 
vezetői, ám a több-
szöri csúszás után 
most végre el is 
készült...
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vábbi 800 millió forint volt a 
folyószámlán, vagyis összes-
ségében 3,4 milliárd forintot 
meghaladó saját tőkével ren-
delkezik. 

A  képviselők nagy része 
örömmel fogadta Kovács 
Róbert polgármester beje-
lentését – amelyet a helyi 
adóztatás helyzetéről szóló 
beszámoló is tartalmazott 
–, hogy november 21-ig az 
egész évre tervezett adóbevé-

Enni vagy nem enni? 
– ez volt a kérdés

A  Kőbányai Önkor-
mányzat anyagi 
helyzete stabil – az 

elmúlt hónapokban több, 
a testületi ülésekről készült 
összefoglaló kezdődött ezzel 
a helyzetmeghatározással. 
2013 decemberében ez az 
állítás minden eddiginél ha-
tározottabb: az önkormány-
zatnak decemberben több 
mint 2,6 milliárd forintnyi 
lekötött tartaléka volt, to-

VÁLTOZATLAN ADÓK, JAVULÓ FIZETÉSI MORÁL

Sikeres pályázati szereplés esetén újabb négy iskola építhet tornapályát, a helyi 
adókat 2014-ben sem emeli a Kőbányai Önkormányzat, és az elkövetkező évtized-
ben a Pensio Kft. szállítja a kerületi közétkeztetés ételeit – ezekről is a decemberi 
testületi ülésen tárgyaltak a képviselők. 

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI KÉRDÉSEK
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatban Tóth Balázs LMP-s képviselő is 
részben az időtartamot kifogásolta. Elmondása szerint ilyen hosszú időre – 
10 évre – kockázatos egy céggel szerződést kötni, mert így a piaci versenyt 
hosszú időre kiírhatják erről a területről, és ilyen módon a minőség is nehe-
zebben kérhető számon. Tóth Balázs feltette a kérdést: vajon miért lépett 
vissza a másik két, pályázatra jelentkező cég, illetve azt sem látta pontosan, 
miért csak ilyen kevesen jelentkeztek egy ilyen „nagy üzletre”. A képviselő 
a már említett minőségi aggályait megfogalmazva elmondta, példákat tud 
más kerületekből, ahol a Pensio Kft.-vel szemben több iskolában minőségi 
kifogásokat fogalmaztak meg a szülők, és arról nincs tudomása, hogy ezek 
a kifogások hogyan rendeződtek. Tóth Balázs szerint hosszú távon sokkal 
kifizetődőbb lenne, ha a kerület több intézményében helyben készítenék az 

ételt. Így a foglalkoztatást is segíthetnék, a környéken termelt zöldségekből, gyümölcsökből 
főzhetnének, és könnyebb lenne a minőségi kifogások kezelése. 

Tóth Balázs
(LMP)

vélemény

A kőbányai képviselők decemberi tanácskozását a Szent László Általános Iskola kórusának műsora is ünnepivé tette, 
de a testület is „karácsonyi hangulatban” volt: a többség megszavazta, hogy ne emelkedjenek a helyi adók és az uszo-
dabelépők árai, valamint újabb támogatást kaphatnak a kőbányai egyetemisták és az ápolásra szoruló emberek 

A TESTÜLET ELFOGADTA 
azt az előterjesztést, 
amelynek értelmében az 
önkormányzat a Bursa 
Hungarica pályázat kere-
tében 3,2 millió forintra 
emelte azoknak a felső-
oktatási intézményben 
tanuló kőbányai hallga-
tóknak a támogatását, 
akiknek a szociális kö-
rülményei ezt indokolják. 
A megemelt összeggel 
57 fiatal tanulási körül-
ményeit javíthatták. 

A KÉPVISELŐK DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN az önkormányzat 500 ezer 
forinttal támogatja a Zöld Dió Alapítványt, amely a Bem József 
Általános Iskola működését segíti. Ennek az összegnek túl-
nyomó többségét iskolaszerek beszerzésére fordítják.

PÁLYAMÓDOSÍTÁS
A Kőbányai Önkormányzat – 
a képviselők szavazata alap-
ján – pályázatot nyújtott be 
az MLSZ pályaépítési prog-
ramjának VI. ütemében négy 
iskolapálya építésére. A  Bem 
József, Keresztury Dezső és 
Janikovszky Éva Általános 
Iskola korábban eltervezett 
helykijelölését elfogadták, 
ám a Kertvárosi Általános Is-
kola melletti terület az MLSZ 
szerint nem megfelelő, ezért 
a testület úgy döntött, he-
lyette a Fekete István Álta-
lános Iskola sportudvarának 
építésére ad be pályázatot.

KITÜNTETÉS

rövidhírek

A kőbányai képviselők nevé-
ben Kovács Róbert polgár-
mester gratulált Kollátosz 
Jorgosznak, a Kőbányai Gö-
rög Kisebbségi Önkormány-
zat elnökének Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae díjá- 
hoz. A  magyarországi nem-
zetiségek kultúrájáért vég-
zett kiemelkedő munkájá-
ért negyven jelöltből nyolc 
közművelődési szakember, 
illetve közösség vette át ezt 
a jelentős elismerést a Bu-
dai Vigadóban december 
elején, s a díjazottak között 
volt Kollátosz Jorgosz is, aki 
előadó-művészi tevékeny-
égével, szervezőkészségével 
és a görög kultúra ápolásával 
érdemelte ki a díjat.

ÚJ LÉPCSŐK
A képviselő-testület javaslata 
alapján a Kőbányai Önkor-
mányzat részt vesz egy az 
épített értékek megmentését 
szolgáló pályázaton is, amely-
lyel – sikeres elbírálás esetén 
– a Szent László-templom 
leromlott állapotú, baleset-
veszélyes lépcsőit, illetve a 
bejárati burkolatot szeretnék 
felújítani. 

tel több mint 113 százalékra 
teljesült. Ez az adat a polgár-
mester szerint nagyon pozitív 
üzenetet hordoz: azt, hogy a 
gazdasági élénkülésnek tény-
leges jelei vannak. Ugyanis 
a 100 százalékot meghaladó 
befizetési arány nem azt je-
lenti, hogy az adózók ennyi-
vel többet fizettek az előírt-
nál, hanem hogy a korábbi 
adózási kötelezettségüknek 
ebben az évben tettek eleget, 
vagyis ennyivel csökkent az 
önkormányzat kintlevősége. 

A kőbányai képviselők új, 
a szociális védőhálót támo-
gató rendeletet is elfogadtak 
decemberi ülésükön. Ahogy 

azt Ehrenberger Krisztina, 
a szociális iroda vezetője la-
punknak elmondta, a szo-
ciális törvény módosításá-
hoz igazodva a jövőben az 
„önkormányzati segélyek” 
csoportjába tartozik az ed-
digi átmeneti, a temetési és 
a gyógyászati segédeszkö-
zök beszerzési támogatására 
szolgáló segély. Az igazgatá-
si módosítás mellé azonban 
egy új formát is megszava-
zott a testület: a jövőben  
a folyamatosan gondozásra, 
ellátásra szorulók ápolási 
támogatást kérhetnek az ön-
kormányzattól. 

A  decemberi testületi ülé-
sen a legnagyobb vitát az ön-
kormányzat és a Pensio Kft. 
közötti szerződés megkötését 
tartalmazó előterjesztés vál-
totta ki. Az előzményekhez 
hozzátartozik, hogy a Kő-
bányai Önkormányzat köz-
beszerzési eljárás keretében 
olyan nagy értékű, opciók-
kal összesen 10 évre szóló 
közétkeztetési pályázatot írt 
ki, amelyre az első körben 
külföldi résztvevő is jelentke-

zett. Ám az akkori, összesen 
három pályázó közül kettő a 
második körre visszalépett, 
így egyedül a Pensio maradt 
„ringben”, és miután a ki-
írásnak minden tekintetben 
megfelelt, ezért az uniós sza-
bályok szerint is szerződést 
kell vele kötnie az önkor-
mányzatnak. Az ellenzéki 
képviselők közül Élő Norbert 
(DK) mégis azt javasolta, ne 
kötelezzék el magukat 10 
évre egy beszállító mellett, és 
szerinte a 400–600 forintos 

nettó ebédárak sem a legjob-
bak a piacon. A  közbeszer-
zési eljárás felfüggesztésének 
lehetőségéről és következmé-
nyeiről kérdezett Somlyódy 
Csaba és Csicsay Claudius 
Iván (MSZP) is, akik ugyan-
csak megkérdőjelezték a 9,3 
milliárdos üzlet megalapo-
zottságát. Az önkormányzat 
által felkért független szakér-
tő azt mondta, ezeknek a fel-
vetéseknek ebben a fázisban 
már nincs helyük. Ugyanis 
a nyertes Pensio minden, a 
kiírásban szereplő feltételnek 
megfelelt – az ételek árába 
bekalkulálta az önkormány-
zat által kért tíz tálalókony-
ha felújítását is –, és ha ilyen 
esetben az önkormányzat 
visszalépne a szerződéstől, 
akkor a bíróság kötelezné 
annak megkötésére, és még 
bírságot is kellene fizetnie. 
A  szerződéssel kapcsolatban 
Kovács Róbert polgármester 
azzal nyugtatta a megálla-
podást támadó képviselőket, 
hogy a minőségi kritikákat 
eddig is megfelelően kezelő 
Pensio ételeit ezután is fo-
lyamatosan kontrollálják, és 
a legkisebb minőségromlás 
esetén is azonnal változta-
tást kérnek. Dr. Pap Sándor 
alpolgármester elmondta: 10 
hónapja kezdődött ennek a 
szerződésnek az előkészítése, 
és éppen elég idő lett volna, 
hogy az aggályokat megfo-
galmazzák, arról nem is be-
szélve, hogy akkor minden 
képviselő elfogadta a közbe-
szerzés kiírási kritériumait. 
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Jövőre új helyre költözik 
a Kőbányai Önkormány-
zat ügyfélszolgálata. Ez a 
lépés is abba a sorba tar-
tozik, amely az ügyfélbarát 
helyek és szolgáltatások 
kialakítását szolgálja – ezt 
tudtuk meg Kovács Róbert 
polgármestertől. Mozsár 
Ágnes főépítész asszony 
is megerősítette, hogy 
az Állomás utca 16. szám 
alatti épület tervezési köz-
beszerzési eljárása folya-
matban van. Az értékelést 
követően kezdődhetnek 
a kivitelezés lépései. 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
elmondta, hogy a hivatali 
munka takarékosabbá és 
egyszerűbbé tétele már 
tavaly megkezdődött: 
négyre csökkent a hivatali 
épületek száma.

Az Állomás utcába költö-
zéssel tovább enyhítenék a 
széttagoltságot, és egyút-
tal egy fővárosi védettségű 
épületet úgy újítanának 
fel, hogy közben az adott-
ságit kihasználva kellemes 
helyet biztosítanának az 
ügyfeleknek. A szó szerint 
nyitottabb épületbe 
költözne a tervek szerint 
az adóügyi, a szociális, az 
anyakönyvi, a lakásügyi, az 
ipari és kereskedelmi, va-
lamint a hagyatéki ügyek 
osztálya. Az átalakítás so-
rán teljesen akadálymente-
sítendő épület jelentősen 
csökkentené a főépület 
forgalmát, és lehetővé ten-
né, hogy az önkormányzat 
globálisan tervezze a hiva-
tali szolgáltatások korszerű 
megszervezését. 

BARÁTSÁGOS HIVATAL

Egy újabb  
állomás

Elismert kutatók Fürdőbelépő a nyugdíjasoknak
NAGY VÁLLALKOZÁS ERZSÉBET-PROGRAM: EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉS REKREÁCIÓ IS

Régi, ismert kőbányai vállalkozásokat bemutató soroza-
tunkban eddig kis cégek múltjáról írtunk, ám most kivé-
telt teszünk, aminek egyik apropója, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat a Budapest Márka* elismerő címet ado-
mányozta gyógyszergyártó, kutató es fejlesztő tevékeny-
ségéért az Egis Gyógyszergyár Nyrt.-nek. 

Idén már több magyarországi, köztük valamennyi fővárosi fürdőbe jogosító belépőjegyre 
is pályázhatnak azon 60. életévüket betöltő nyugdíjasok, akiknek havi teljes összegű ellá-
tása nem haladja meg a 147 000 forintot. A kormány az Erzsébet-program keretében kínál-
ja a lehetőséget az idős korosztály számára. A jelentkezési határidő 2014. február 15. 

ÚJ PARTNERSÉG, ÚJ LABOR

A kőbányai Egis Gyógyszergyár Nyrt. a magyar kormány stratégiai partnere lett – erről írt alá 
együttműködési megállapodást december végén Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi 
és külgazdasági államtitkára és dr. Hodász István, a cég vezérigazgatója. 

100 évesen  
is tele ötletekkel

Szijjártó Péter szerint a 
magyar kormány cél-
ja, hogy Magyarország 

a kontinens termelési köz-
pontja legyen, csak úgy való-
sulhat meg, ha olyan nyitott 
gazdaságot építünk, amely 
exportorientált, és a kutatás-
fejlesztés a mozgatórugója. 
Erre példa a dinamikusan 
fejlődő Egis, amely maga is 
rendkívül sokat költ fejlesz-
tésre, és évi 140 milliárdos 
termelésének jelentős részét a 
keleti piacokra szállítja. 

Az Egis a magyar tudásra, 
szakértelemre alapozva vált a 
100 évvel ezelőtt mindössze 
60 fős vállalkozásból mára az 
ország 28. legnagyobb mun-
káltatójává. Dr. Hodász István 
vezérigazgató azt emelte ki, 
hogy a gyár a válság kezdete 
óta is jelentősen emelte export-
forgalmát, és a kutatásra is töb-
bet fordított. A cég az elmúlt öt 
évben 70 milliárd forintot for-
dított beruházásokra, és közel 
60 milliárd forintot k+f-re.

Megjelentek az Erzsé-
bet-program legújabb 

kiírásai. Idén is elérhetőek a 
tavalyi évben nagy sikerrel 
zajlott szociális üdülési pá-
lyázatok nagycsaládosok, 
nyugdíjasok és fogyatékkal 
élők részére, valamint idén is 
lehet pályázni gyerekeknek 
Erzsébet-táborban való rész-
vételre. Az idei év újdonsága 
azonban a nyugdíjasoknak 
szóló fürdőbelépő-pályá-
zat, amely nemcsak remek 
kikapcsolódást, hanem az 
egészségmegőrzés, a rekre-
áció szempontjából is kitű-

Örkény itt csiszolta egyperce-
seit. Kicsit régebbi berende-
zések és kisebb piaci verseny 
mellett... 

Sokan nem gondolnák, 
hogy a magyar groteszk 

irodalom egyik legjelentő-
sebb alakja, Örkény István 
is alkotott ebben a gyárban 
– öt éven keresztül ő írta a 
gyógyszerek ismertetőjét, és 
az első színes gyárismertetőt. 
Emellett például egypercese-
ket is… Az élet megmentésé-
re felesküdött szellemi alko-
tóműhely még egy irodalmár 
számára is jó alapot adott az 
alkotáshoz, hát akkor a konti-
nens legkiválóbb vegyészei, 

nő programot biztosít. A  60. 
életévüket betöltött, öreg-
ségi nyugellátásban részesü-
lők igényelhetnek belépőt, 
feltéve, ha rendszeres havi 
teljes összegű ellátásuk nem 
haladja meg a 147 000 Ft-ot, 
és nem rendelkeznek továb-
bi adóköteles jövedelem-
mel. Sikeres pályázat esetén 
mindössze 2500  forint ön-
részt kell befizetniük, amely 
összegért – változó, 5-20 al-
kalmas – bérletet kapnak a 
kiválasztott fürdőbe a nyug-
díjasok, amelyet az év végéig 
használhatnak fel – tudtuk 

Még több ingyenwifi
Az önkormányzat heteken belül újévi ajándékkal lepi 
meg a kőbányai fiatalokat, ugyanis a polgármesteri hi-
vatal és a környező parkok után a kerület több pontján 
is kiépítik az ingyenes internetes elérhetőséget.

A  diákparlament megnyitóján Kovács Róbert azt mondta, 
a Kőbányai Önkormányzat elnyerte az „idősbarát önkor-

mányzat” címet az illetékes minisztériumoktól, de az lenne az 
igazi, ha a „fiatalbarát önkormányzat” címet is kiérdemelné. 

A  mostani lépés ennek szel-
lemében történik. Kőbánya 
polgármesterétől megtudtuk, 
hogy az Újhegyi sétány, a Kő-
rösi sétány, valamint több ját-
szótér környéke is bekapcso-
lódik az ingyenesen elérhető 
wifikörbe. A  bekapcsolódó 
játszóterek (Dér utcai, Kékvi-
rág, Pongrác-telepi, belső Gya-
korló utcai, Mély-tó környéki) 
magyarázata az, hogy a gyer-
mekeiket levegőzni, sétálni, 
játszani vivő édesanyák fon-
tos információs eszköze az 

okostelefon, amelynek segítségével akár egyes problémáikra 
is gyors választ, megoldást kapnak. Ahhoz, hogy mindenki 
szabadon tudja használni a világhálót, szükség van a közössé-
gi helyek ingyenes bekapcsolására is – így tartják a Kőbányai 
Önkormányzat munkatársai; és egyetemisták tanulmányaitól 
kezdve a közösségi események szervezéséig számtalan eset 
van, amikor nagy szolgálatot tehet a wifi. Kovács Róbert azt 
ígérte, a jelerősség ahhoz ugyan szerény lesz, hogy valaki ezek-
re a helyekre járjon filmeket letölteni, de a szakemberek most is 
vizsgálják, mely közterületeket milyen módon és jelerősséggel 
lehet bekapcsolni az ingyenes netezés körébe. 

Több játszótér környeze-
tében is elérhető lesz az 
ingyenwifi – ez nagy segít-
ség lehet a mamáknak

FIATALBARÁT KŐBÁNYAA kutatás egyik újabb bá-
zisa lehet az új Hatóanyag-
technológiai Kutatás-fej-
lesztési Központ, amelynek 
költségei meghaladták a 4,6 
milliárd forintot. Ennek az 
összegnek adta mintegy ne-
gyedét a kormány és az Unió 
– összesen mintegy 1,15 mil-
liárd forintnyi támogatást –, 
hogy az Egis képessé váljon 
a legkorszerűbb, már kis dó-
zisban is jelentős biológiai 
hatást kiváltó, úgynevezett 
nagy potenciálú hatóanya-
gok fejlesztésére. (Ezek a 
hatóanyagok főként az onko-
lógia területén kínálnak kor-
szerű terápiás lehetőségeket.)

Az ünnepélyes átadáson 
jelen lévő Kovács Róbert pol-
gármester elmondta, hogy 
a francia tulajdonban lévő 
gyógyszergyárral remek az 
önkormányzat együttmű-
ködése, és minden kőbá-
nyainak örömet jelent, ha 
újabb munkahelyeket teremt 
a tulajdonos egy-egy hason-
ló beruházás által. Ugyanis 
minden efféle kutatóköz-
pont nagy lehetőség a fiatal, 
modern tudással felvértezett 
mérnököknek, és jó lehetőség 
az őket kiszolgáló munkatár-
saknak is. 

Aláírás után szalagátvágás. Dr. Hodász István vezérigazgató és Szijjártó Péter államtitkár 
felavatja a 4,6 milliárd forintba került új kutató központot, amelynek majdnem negye-
dét finanszírozták költségvetési, illetve uniós forrásból. Az itt kikísérletezett anyagokat, 
illetve szereket a daganatos megbetegedések gyógyításában használják

*Ez a kitüntetés többek 
között olyan szerveze-
teknek adható, ame-
lyeknek kimagasló tevé-
kenysége Budapesthez 
köthető, s hozzájárulnak 
a főváros jó hírnevének 
emeléséhez.

meg dr. György Istvántól, Kő-
bánya országgyűlési képvi-
selőjétől. A  pályázatot 2014. 
február 15-ig lehet benyújta-
ni a www.erzsebetprogram.
hu honlapon elérhető elekt-
ronikus pályázati adatlap ki-
töltésével. 
Mint ismeretes, a kormány 
2012-ben hívta életre az Er-
zsébet-programot annak ér-
dekében, hogy az Erzsébet 
utalvány forgalmazásából 
származó pénzügyi eredmé-
nyéből – pályázat útján – a 
szociálisan rászorulók üdülé-
sét, pihenését támogassák. 

A  kormány így segíti azokat, 
akik nehéz anyagi helyzetük 
miatt önerőből nem jutnak 
el nyaralni. Az Erzsébet-prog-
ramnak köszönhetően az el-
múlt időszakban negyedmil-
lió ember jutott így pihenési 
lehetőséghez, köztük száz-
ezer gyermek vehetett részt 
az Erzsébet-táborokban. 

gyógyszerkészítői milyen jól 
érezhették itt magukat. 1913-
ban, azaz 100 évvel ezelőtt 
ennél persze egyszerűbb cé-
lok vezérelték Balla Sándor 
gyógyszerészt, aki a svájci 
dr. Wanderrel megalapította 
a külhoni társról elnevezett 
gyógy- és tápszergyárat. Az 
1991-ben Egis névre váltó ku-
tató- és gyártóközpont ma a 
kontinens egyik leginnovatí-
vabb és legelismertebb „élet-
mentő, egészségmegóvó 
gyára”, amely 3000 gyógy-
szertörzskönyvvel rendelke-
zik, és a világ 60 országában 
kaphatók a termékei. 

Az elmúlt öt évben 
mintegy 60 milliárd 
forintot fordított a cég 
kutatás-fejlesztésre
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NAGYOBB BÁRKA

Új hajó, új kapitány

hozunk egy munkacsoportot az önálló 
egységek vezetőivel és néhány szakértő-
vel, és megnézzük, mik a működés sze-
mélyi, tárgyi, jogszabályi feltételei. Csak 
így lehet megszabni világos elvárásokat, 
felelősöket, határidőket. 

– A feltételek egy része kikalkulálható, 
de a jogi környezet nehezen. Ebben a hely-
zetben mikorra várhatók az ellátórend-
szerben a változások – a tervei szerint?

– Skultéti József (a Fővárosi Önkor-
mányzat szakmai főosztályvezetője) 
mondta nemrég, hogy budapesti szinten 
is gondot okoz a jogszabályok változá-
sa. Ezért is gondolom, legalább fél év-
nek el kell telnie, mire minden összeáll. 
Ráadásul sok ember életét befolyásoló, 
nagy horderejű dolgokban nem szabad 
elhamarkodottan dönteni. Szeretnék 
sokat jelen lenni, részt venni a minden-
napi dolgokban, és a tapasztalatokat a 
legrövidebb időn belül kamatoztatni. 
Nyilván az ember a kapacitások legjobb 
kihasználására törekszik, és költségha-
tékonyságra, de ezek csak szavak addig, 
amíg nem látszik a lényeg. És a lényeget 
más oldalról is szeretném megközelí-
teni: a munkatársaimat szeretném egy 
csapatban tudni. Szeretnék összetartó 
erőt vinni ebbe a csapatba, hogy min-
denki érezze a feladata fontosságát, és 
azt, hogy a vezetőváltás nem feltétlenül 
jár kellemetlen következményekkel. 

A Bárka neve Kőbányán fogalommá vált. A segítségre szorulók innen várhatnak mentőövet, ha 
viharba került a saját kis „csónakjuk”.  Az új, szociális és egészségügyi alapellátást is koordináló 
Bárkának januártól új kapitánya, azaz vezetője van. Vele beszélgettünk. 

Mostantól az egygyermekesek is ked-
vezménnyel vehetik igénybe az uszoda 
szolgáltatásait

ÖN MIRŐL ÍRNA?

ÁR ELLEN ÚSZUNK

Szebb lesz a Zsivaj

Az egészség, a mozgás a lényeg

„A Pongrác-telepen és az Újhegyi úton fel-
újították az orvosi rendelőket, de mi lesz a 
másik két központtal: a Kerepesi útival és a 
Zsivaj utcaival? Mind a kettő nagyon rossz 
állapotban van!” A közelmúltban több fó-
rumon, közmeghallgatáson és Facebook-
oldalakon is elhangzott ez a kérdés. A ke-
rület vezetőit kérdeztük a tervekről.

UTÁNAJÁRTUNK
„Kőbányán a lakók egészségi állapota 
rosszabb, mint a környező kerületek-
ben, ezért különösen fontos feladatunk, 
hogy az alapellátás feltételeit javítsuk – 
mondta Kovács Róbert polgármester. – 
Az önkormányzat támogatja a vállalko-
zó háziorvosokat azzal, hogy az épületet 
biztosítja számukra, és a rezsit is fizeti. 
Évente csak ez 30 millió forintba kerül” 
– tudtuk meg a polgármestertől, aki el-
mondta, hogy 2010 előtt elmaradtak a 
felújítások, és mostanra nagyon rossz 
állapotba kerültek a rendelők. Ám ez az 
önkormányzat már 2011-ben is 250 mil-
lió forintot fordított az orvosi rendelők 
felújítására, idén pedig újabb program 
kezdődik: a Zsivaj utcai rendelő állapota 
a legrosszabb, tehát ezt hozzák rendbe. 

A képviselő-testület döntése alapján megváltoztak a kőbányai uszoda árai. Az ilyenkor, év 
elején szokásos díjemelés helyett azonban 2014-ben nálunk kedvezőbbek lettek az árak.

A  több százmilliós projekt energetikai, 
kényelmi, korszerűsítési és akadálymen-
tesítési kérdések megoldását is szolgálja 
– tudtuk meg Szabó Krisztián jegyző-
től, míg Weeber Tibor, az egészségügyi 
ellátásért is felelős alpolgármester azt 
mondta, a Zsivaj utcában az egyik leg-
fontosabb a nyílászárók cseréje, az épü-
let szigetelése. De átalakításra is szükség 
lesz, mert két kis helyiségben hat orvos 
dolgozik, így új rendelőt kell kialakítani. 
Meg kell oldani a szellőztetést, mert a 
felnőtt és gyermek betegek, illetve az 
egészségesek és a betegek egy légtér-
ben vannak. A lift felszerelésével is járó 
átalakítás 2014-ben veszi kezdetét, és 
várhatóan egy év kell a teljes rekonst-
rukcióhoz.

„Kőbányán egyre 
jobb élni, és ez kö-
szönhető a rendvé-
delemért dolgozók 
egyre hatékonyabb 
munkájának is.  
Ám ezzel együtt van 
még bőven tenni-
valónk” – ezekkel 
a mondatokkal 
köszöntötte Kovács 
Róbert polgármes-
ter az egyébként 
hetente rendsze-
resen találkozó 
közbiztonsági fórum 
tagjait az év utolsó, 
ünnepélyes talál-
kozóján. A Kőbánya 
Közbiztonságáért 
Közalapítvány 
elnöke, Tóth Béla 
– a kerület korábbi 
rendőrkapitánya – is 
megköszönte a bűn-

megelőzés terén, 
a rendezvények 
szervezésében  
és a kerületben élők 
és dolgozók biz-
tonsága érdekében 
áldozatos munkát 
kifejtők tevékeny-
ségét, és szerény 
ajándékutalvánnyal, 
illetve ajándéktárgy-
gyal jutalmazták 
az elmúlt évben 
legkiemelkedőbb 
munkát végzőket. 

ÖNKÉNTESEK ÉS 
HIVATÁSOSOK

Kőbánya 
közbizton- 
ságáért

– Az egészségügy felállása most sem egyszerű, hiszen 
az ÁNTSZ látja el a szakmai felügyeletet, de az 
önkormányzat kötelessége az alapellátás megszerve-
zése. A védőnőknél – információink szerint – újabb 
csavar kerül a történetbe, hiszen a jövő év elején or-
szágos szakmai hálózatba szervezik őket. Egy ilyen 
rendszert miként lehet irányítani?

– Jó szervezéssel – mondja a tőle megszokott 
optimista mosollyal Némethné Lehoczki Klára. – 
Leendő munkatársaim egy részével eddig is remek 
munkakapcsolatom volt, hiszen korábban hosszú 
időn keresztül a gyámhivatalt vezettem. Az, hogy 
máshol van a felügyelet, máshol a végrehajtás, nem 
számít; az alapellátás jobb megszervezése a lényeg, 

és úgy gondolom, hogy ennek a feltételeit az elején 
ki lehet alakítani. Az elején mindenki elmondja 
a kéréseit, egyeztetünk, és onnantól kezdve – a 
kölcsönös segítség alapján – csak a hozzáálláson 
múlik, hogy működik a rendszer. 

– A szociális ellátórendszert, a Bárkát és annak 
„kishajóit” is hasonló elvek alapján szeretné újjá-
szervezni? Egyáltalán kell újjászervezni?

– A jelmondatom, amit az élet minden terüle-
tén tartok: rend a lelke mindennek. Ez azt jelenti, 
hogy az irodában, az adminisztrációban is rendet 
kell tenni, hogy az ember megtudja, mik a lehe-
tőségei, mi a pontos feladat. Első lépésként létre-

A  képviselők többsége által elfogadott új díj-
tételek: a felnőtt uszodai bérlet 9000 forintba 

kerül, a nyugdíjas- 7000, a gyerek-, illetve ifjúsági 
bérlet 5500 forintba – valamennyivel 12-szer lehet 
látogatni az uszodát. Révész Máriusz javaslatára ez-
után nemcsak a többgyermekes családok kapnak 
kedvezményt, egy gyermekkel is jobb áron me-
hetnek be a felnőtt kísérők. A rendelet szerint egy 
gyermek egy felnőtt kísérővel 1200 forintot fizet 

alkalmanként, minden további gyermek 300 forin-
tért mehet be. A  felnőtt- 900, a nyugdíjasbelépő 
700 forintba kerül, a közalkalmazottakra a korábbi 
ár vonatkozik. A strandra két felnőtt és egy gyer-
mek 2400 forintért juthat be, minden további kis-
korúnak 300 forintba kerül a belépés. Az uszoda és 
a strand együttes használatáért két felnőtt és egy 
gyermek 3000 forintot fizet, a többi gyermek után 
fejenként 400 forintot kell fizetni.

NÉMETHNÉ LEHOCZKI KLÁRA a rendszer-
váltás évétől dolgozik a kőbányai ellá-
tórendszer munkatársaként. Először a 
családvédelem területén, majd 2000-
től a gyámhivatal vezetőjeként. Munká-
jához az Államigazgatási Főiskolán és 
több szakmai továbbképző fórumon, 
szakvizsgán szerezte meg az elméleti 
tudást, amelyet több, a Kőbányai Ön-
kormányzatnál dolgozó elismert szak-
ember (pl. Pintér Jánosné) gyakorlati 
tapasztalata, támogatása egészített ki. 

Tisztelt Polgármester Úr!
A lakókörnyezetünkben van egy problé-
ma, melyet aránylag kevés pénzből or-
vosolni lehetne. A Kőbányai út–Kismar-
toni út kereszteződésnél az új irodaház 
előtt szépen lerakták a kőburkolatot. 
Azonban mellette a járda és a gyalog-
átkelőhöz vezető út körülbelül 30 centi-
méterrel magasabb. Ezen a részen sok 
olyan ember is közlekedik, aki az egész-
ségházhoz érkezik gyógykezelésre, ezek 
többsége idős és beteg. Véleményem 
szerint egy kis egyengetőgéppel vi-
szonylag olcsón megoldható lenne en-
nek a saroknak a járhatóvá tétele. Nem 
kellene megvárni, amíg valaki a rossz 
talajviszonyok miatt balesetet szenved, 
annál is inkább, mert most már egyre 
jobban csúsznak az utak.

Üdvözlettel:  
Preszter Károly

Kedves Károly! 
Nagyon köszönöm az észrevételét, 
azonnal jeleztem is a Polgármesteri Hi-
vatal Városüzemeltetési Csoportjának 
vezetője felé, és mielőbbi intézkedését 
kértem. Az eljárást kissé nehezíti, hogy 
az érintett terület fővárosi tulajdon-

Baleset-megelőzés
MEGOLDOTTUK

ban van, de amit lehet, megteszünk a 
mielőbbi megoldás érdekében. 

Üdvözlöm a szomszédból:  
Kovács Róbert

Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönöm, hogy ilyen gyorsan intézke-
dett a Kőbányai út–Kismartoni út ke-
reszteződés rendbehozatala ügyében. 
Szépen megcsinálták a járdát, és el-
egyengették a földet a járda és a gyalog-
átkelőhely között. A magam és az egész-
ségházba járó idős betegek nevében is 
köszönöm. Sok sikert kívánok Önnek.

Üdvözlettel:
Preszter Károly (Taraliget lakópark)

(FORRÁS: KOVÁCS RÓBERT FACEBOOK-
OLDALA)

„Rend a lelke mindennek.  
Ez közhelynek tűnik, de 
az élet minden területén 
tartom magam ehhez. 
Egy ilyen nagy szolgálta-
tónál, mint az új Bárka, 
nem is lehetne másként 
átlátni a feladatokat  
és a lehetőségeket...” 
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DR. GYÖRGY ISTVÁN ROVATA – KŐBÁNYA ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJE, FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

Bár már jócskán magunk mögött hagytuk az ünnepeket, 
engedjék meg nekem, hogy egy szívemnek kedves él-

ményről számoljak be Önöknek. Idén már harmadik alka-
lommal rendeztük meg az „Adjunk a húroknak… és a rá-
szorulóknak is!” elnevezésű gitárkoncertet, amelyen a Póka 
Egon Experience-szel gyűjtünk jótékony célra. Nem győzök 
köszönetet mondani Póka Egonnak és zenészbarátainak, 
akik évek óta önzetlenül részt vesznek az est megszervezé-
sében, és idén külön köszönetet kell mondanom az omegás 
Benkő Lászlónak, aki néhány szám erejéig csatlakozott 
hozzánk. Idén is valamivel több, mint 2,5 millió forint gyűlt 
össze. Hihetetlen összeg. Ebből kicsivel több, mint 1 millió 
forintot a helyszínen adtak 
össze a jelenlévők, a többit 
cégek ajánlották fel. 
A mostani koncert kapcsán 
úgy gondoltam, a kerületi 
idősotthonokat ajándékoz-
zuk meg a legszükségeseb-
bekkel. Előre egyeztettük, 
mire van a legnagyobb szük-
ség, miközben nem győztük 
hangsúlyozni: „Ha össze-
gyűlik annyi pénz…” Hála 
az adakozóknak, a listáról 
nem maradt ki szinte semmi, 
majdnem minden kérésnek 
eleget tudtunk tenni! Még 
karácsony előtt a legtöbb 
ajándékot át tudtuk adni az 
otthonoknak; többek között 
hőterápiás masszázsfoteleket, háztartási gépeket, televíziót, 
házimozirendszert, mosógépet és hűtőgépet, vérnyomás-
mérőt, vércukormérőt és személymérleget vittünk. A Szivár-
vány otthonba pedig most, januárban fogjuk megvásárolni 
azokat az ápolási kellékeket – ápolási ágyat és felfekvés el-
leni gyógyászati matracokat –, amelyeknek köszönhetően 
betegszobát tudunk kialakítani a fekvő ellátottak részére. 
Felemelő érzés volt látni az idősek arcán az örömöt. Meg-
ható pillanatokból sem volt hiány; ölelések, örömkönnyek, 
amelyek kiragadtak a hétköznapok taposómalmából. Ez-
úton is köszönöm mindenkinek, aki adományával hozzájá-
rult ahhoz, hogy örömet szerezzünk a kőbányai idősottho-
nokban élőknek.

Kőbányai idősekért 
zenéltünk

A Kőbányai Önkormányzat-
nak jelenleg akkora tartaléka 
van, amekkora lehetővé teszi, 
hogy hitelmentesen és biz-
tonságosan működjön a ke-
rületünk, és ilyen gazdasági 
helyzetben ez párját ritkítja. 
Ráadásul mindezt úgy sike-
rült elérnünk, hogy elkezd-
tünk egy átfogó, az energia-
takarékosságot is fő célnak 
tartó intézményfelújítási 
programot, amely összességé-
ben mintegy 20 évre előre te-
kint. Közben több évtizedes 
»adósságokat« törlesztettünk, 
hiszen a fővárossal karöltve 
sikerült újjávarázsolni a köz-
temető előtti területet – en-
nek végső kialakítása az elkö-
vetkező évek feladata lesz –, 
új burkolatot kapott a Jász-
berényi út, sikerült fővárosi 
védettséget »szerezni« a Rá-

Három év, két vélemény, egy cél

„Egy viszonylag stabil gaz-
dálkodást sikerült végleg 
stabilizálni, és az uniós, il-
letve a központi forrásokból 
a lehető legtöbbet Kőbányá-
ra hozni – én ezt tartom az 
elmúlt három év legnagyobb 
eredményének – kezdte rö-
vid értékelését Agócs Zsolt, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke. – 

HOGY IS VOLT?...

Kőbánya az elmúlt években soha nem látott tempóban fejlődött, sokkal élhetőbb 
lett, és a főváros legtöbb beteg embert nyilvántartó kerületéből Budapest legspor-
tosabb kerülete lesz. Az önkormányzat irányítói büszkék az eredményekre, amelye-
ket mindenki észrevehet, aki akar. Ezzel együtt sok tennivaló vár az önkormányzat-
ra, hogy még több elégedett lakó éljen Kőbányán. A Kőbányai Hírekben korábban 
több értékelést olvashattak az elmúlt három év munkájáról, ám most a képviselők 
által alkotott két szakbizottság vezetőjét kértük egy rövid összegzésre. 

A temetői körforgalom a főváros és a kerület együttműködésé-
nek példája – óriási nagy adósságot sikerült ezzel „törleszteni” 

Albert Schweitzer gondolatát osztom: „Időt kell szakíta-
nod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha mégoly 
apróságot is; valamit, amiért fizetséget nem kapsz, 
csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.” 

Örülök annak, hogy az 
idős embereknek örömet 
szerezhettünk az együtt-
zenéléssel

ják a lakók visszajelzései és 
a rendőrségi tapasztalatok. 
A  Környezetvédelmi Bizott-
ság elnökeként is mondha-
tom, hogy különösen nagy 
jelentőségű beruházás volt 
az Új köztemető előtti kör-
forgalom megépítése. A  bi-
zottságban is nagyon sokat 
dolgoztunk azért, hogy mi-
nél simábban és gyorsabban 
menjenek a dolgok, és a vég-
eredmény, azt hiszem, önma-
gáért beszél. Nem véletlen, 
hogy a főváros és a kerület 
e példás együttműködése 
szakmai nívódíjat hozott az 
új körforgalomnak. Nagyon 
sok sikeres programot tá-
mogattunk, ami hozzájárult 
Kőbánya vonzóbbá tételéhez, 
ilyenek voltak a kerületszépí-
tési akciók, a fásítás, a virág-

ültetések, a beszakadt Óhegy 
park feltöltése, illetve rende-
zése, vagy például a Virágos 
Magyarország program ke-
retében az újhegyi Mély-tó 
környezetének rendezése. 
Ezek persze csak kiragadott 
példák, de jól mutatják azt 
az irányt, amerre szeretnénk 
fejleszteni Kőbányát. Mert a 
fejlesztés nem áll meg: már 
épül a 3-as villamos új pá-
lyája, amelyet a lakók érde-
kében középen füvesítenek, 
meg kell oldanunk az Üllői 
út környékének parkolá-
si helyzetét – az Árkádhoz 
hasonló rendszerrel –, több 
zebra felfestésére ígéretet 
kaptunk már ugyanezen a 
környéken, és a Mázsa tér 
rendezését is folyamatosan 
sürgetjük.” 

kosi-rétek egy részének, ami 
fontos a természet megóvása 
szempontjából, emellett ha-
talmas fejlesztési lehetősé-
geket tartogat. Megépült a 
Kertvárost érintő buszkorri-
dor, amely sokkal gyorsabb 
utazást tesz lehetővé, és re-
mélhetőleg rövid időn belül 
sikerül elérnünk, hogy a 
Kertvárosban is megállnak a 
gyorsjáratú buszok. A MÁV 
pedig – ígérete szerint – ta-
vasszal kezdi a Magyarfalu 
és a Zöld pálya utca környe-
zetében a zajcsökkentő falak 
építését. Ami pedig 2014-et 
illeti: rövid távú terveink 
között szerepel egy játszótér 
kialakítása a Kertvárosi Ál-
talános Iskola melletti terü-
leten, végre ténylegesen mű-
ködik is a körzeti megbízotti 
iroda, és rendszeres rendőri 

jelenlétre lehet számítani a 
környéken.”

Marksteinné Molnár Juli-
anna, a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke:

„A kerület fejlődésében az 
elmúlt három év meghatáro-
zó volt. A nagy beruházások 
az oktatástól a parkolásig sok 
területet érintenek. Ha csak 
az én választókörzetemből 
hozok példákat, akkor ott 
van az Üllői út környéké-
nek bekamerázása – ideértve 
a Kékvirág parkot is –, ami 
rövid idő alatt is jelentős ja-
vulást hozott a terület köz-
biztonságában. Ezt bizonyít-
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2013-ban is volt Bárka-karácsony a 
gyermekes családoknak a Kösziben. 
A  szülők és a kicsik együtt készí-
tettek papírból, illetve természe-
tes anyagokból karácsonyi dísze-
ket, gyertyatartókat; egy másik 
foglalkoztatóhelyen pedig az édes-
szájú „szobrászok” gyülekeztek, 
ott marcipángyurmából alkottak 
apró figurákat, amíg el nem fogyott 
egy-egy mű alapanyaga. A  kézmű-
ves-foglalkozásokat zenei csemege 
követte: a színházteremben a Tutta 
Forza adott mindenki számára szó-
rakoztató koncertet. 

Emeljük fel tekintetünk!
FELÚJÍTÁS SEGÍTSÉGGEL BÁRKA-ÜNNEP

CIVIL KARÁCSONY

Jó érzés volt ott lenni…

gyakorolja. Kovács Róbert polgármes-
ter az ünnepi gondolatok végén egy 
dalt idézett: „Istenem, hadd legyen 
egész évben ilyen a világ!” 

A  Kösziben rendezett ünnepen Ré-
vész Máriusz példaképét, Böjte atyát 
idézte: mindenkiből ki lehet szeretni a 
jót… Ahogy az országgyűlési képviselő 
fogalmazott, ez a családunkra különö-
sen igaz: ha gyermekeinkkel szeretettel 
és türelemmel bánunk, akkor a saját 
életüket és másokét is boldoggá tevő fel-
nőttek lesznek belőlük. 

A Szent László Plébánia vezetője, At-
tila atya három szót ajánlott mindenki 
figyelmébe, amely segít kibírni a meg-
próbáltatásokat, és újrakezdeni: „velünk 
az Isten”. Ennek az üzenetnek a lényegét 
még azok is láthatják, akik nem hisznek 
benne: a többiek jókívánságából, jóaka-
ratú cselekedetéből. 

A Havasi Gyopár karácsonyi és gon-
dolatünnepén elhangzott, erőt adó 
mondatokat nem tudjuk mind idézni, 
de az ott lévők szemében megcsillanó 
könnyek vagy éppen mosolyok voltak 
a bizonyítékok arra, hogy érdemes volt 
ezt az egy-két órát egymás társaságában 
tölteni. 

Az ünnep alkalmából köszöntöttek 
több 90 éven felüli kőbányait, sokakat 
megajándékoztak, és remek műsort 
néztek meg – többek között a Törekvés 
Cseperedők táncegyüttesének, a Buda-
pesti Táncművészeti Iskola tánccsoport-
jának és a Tutta Forzának jóvoltából.

A jó emberek és a szép gondolatok gyülekezőhelye volt ismét a Havasi Gyopár által szervezett kő-
bányai Civil karácsony. 

Ünnepi hálaadó istentisztelettel köszönte meg a Budapest-Kőbányai 
Református Egyházközség a Kőbányai Önkormányzat támogatását, 
amelynek segítségével felújították a templom díszüveg ablakait. 

A Havasi Gyopár is sokat tett, hogy a 2013-as év is mozgalmas legyen és nagyszerűen záruljon a civileknek, 
illetve a szépkorúaknak. Az alapítvány munkáját irányító Mihalicska Teréziának Kovács Róbert polgármester is 
megköszönte a rendkívüli aktivitást 

Az 1900 karácsonyán fel-
szentelt templomban 123 
évvel később is örömünnepet 
tarthattak. Dr. György István 
országgyűlési képviselő is 
köszöntötte a gyülekezet 
elődökhöz méltó munkáját

Volt, aki a fa alá szánta a csokoládét, 
volt, akinek nehéz lett volna kivárni...

A mostani megállapodással a 2013-as program lezárult, de rögtön kezdődik a 2014-es...

EGYENLŐ ESÉLYEK

AJÁNDÉK A RÁSZORULÓKNAK

Hogy jobb legyen a világ

Mosolyt varázsoltak

Decemberben a „Jobb velünk a világ! 
2013” program a fogyatékkal élők vi-
lágnapján ért célegyenesbe, ekkor ál-
lami és önkormányzati vezetők írtak 
alá megállapodást a csökkent munka-
képességűek foglalkoztatásáról.

A fogyatékkal élők foglalkoztatá-
sáról szóló szándéknyilatkozatot 

a Parlamentben írták alá az Emberi 
Erőforrás, az Igazságügyi és a Belügy-
minisztérium képviselői, valamint a 
főváros, a kerületek és a nagyvárosok 
önkormányzatának vezetői, képviselői. 
Budapest majd minden kerülete részt 
vesz a programban, Kőbányát az aláírá-

A nagy ünnep előtt ajándékosztás is volt a Bárkában. Sok rászoruló kőbá-
nyai nyugdíjas és gyermekes család karácsonyát szépítette meg a jól meg-
rakott csomag.  

son Weeber Tibor képviselte. Az alpol-
gármester elmondta: a megállapodás 
értelmében az önkormányzat vállalta, 
hogy 2014-től az eddigiek mellett még 
két megváltozott munkaképességű 
embert foglalkoztat. Weeber Tibor sze-
rint a megváltozott munkaképességű 
emberekre sokféle munkát rá lehet bíz-
ni, sőt, támogatni kell, hogy az egészsé-
gesekéhez hasonló életet élhessenek. 
Az elképzelések szerint a különböző 
operátori munkák mellett akár a közté-
ri kamerák figyelési szolgálatában is el 
tudnak képzelni csökkent munkaképes-
ségű kőbányai embereket.

Magyarországon 
10 percenként 
szedi áldozatait 
a stroke, s az 
áldozatok közül 
kevesen kapják 
meg időben a 
későbbi rehabili-
tációt megalapo-
zó ellátást – ezt 
mondta dr. Be-
reczki Dániel, a 
Magyar Stroke 
Társaság elnöke 
a Bajcsy-kórház 
stroke-klubjának 
múlt év végi 
ünnepi találko-
zóján. Dr. Köves 
Ágnes, a kórház 
stroke-centru-
mának vezetője 
a klubtagok 
tájékoztatásának 

fontosságáról 
beszélt, míg 
Kovács Róbert 
polgármester a 
stroke-on átesett 
emberek szá-
mára különösen 
építő közösségi 
élet fontossá-
gát emelte ki. 
A polgármester 
Kiss Judit pszi-
chológusnak és 
dr. Lippai Zoltán 
főorvosnak, 
a „Gizella” és 
a stroke-klub 
motorjainak 
megköszönte 
a betegekért 
folytatott mun-
kájukat, végül 
a Szent László 
Gimnázium 
fiatal előadói és 
a Gördülő Tánc-
csoport műsora 
szórakoztatta a 
klubtagokat. 

STROKE-  
KLUB
Együtt 
könnyebb 

Mihalicska Terézia és munkatársai 
megint emlékezetes napot varázsoltak 
a főleg szépkorúakból álló vendégsereg 

számára. Ezt megköszönte neki dr. György István 
is. Noha a főpolgármester-helyettes, országgyűlési 
képviselő most nem tudott eljönni, köszöntő gon-

dolatait Kovács Róbert polgármester tolmácsolta 
az ünneplőknek. E mondatok többek közt a ka-
rácsony különlegességét emelték ki, hiszen ez az 
a gyönyörű ünnep, amikor az önzés csatát veszít, 
az önzetlenség győzedelmeskedik, mert ilyenkor 
mindenki a szeretet, az ajándékadás képességét 

A  kőbányai képviselők több mil-
lió forintot szavaztak meg arra, 

hogy a kerületben élő rászorulók kö-
zül megajándékozzák azokat, akiket 
a szociális ellátó szolgálatok vagy az 
egészségügyi rendszer munkatársai 
javasoltak. A  Bárka Sibrik Miklós úti 
központjában olyanok kaptak csoma-
got, akiket a gyermekjóléti központ 
vagy a családsegítő szolgálat munka-
társai ajánlottak e körbe. A  Kőbányai 
Önkormányzat összesen több mint 
700 gyermekes családot, illetve idős 
embert ajándékozott meg tartós élel-
miszereket és ünnepi finomságokat 
is tartalmazó csomaggal, ezek közül 
több mint félszázan jöttek a Bárkába. 
Szabóné Gerzson Sarolta, a népjóléti 
bizottság elnöke a gyermekjóléti köz-
pont két munkatársával osztotta az 
ajándékcsomagokat, később Weeber 

Tibor alpolgármester is csatlakozott 
hozzájuk. A  többkilós bevásárlótáska 
édes teher volt mindenkinek, sok kis-
gyermeknek és nyugdíjasnak varázsol-
ta még szebbé a karácsonyt. 

Az istentisztelten dr. György Ist-
ván főpolgármester-helyettes, 

Kőbánya országgyűlési képviselője 
méltatta a 125 éves kőbányai re-
formátus gyülekezet templomépí-
tő elődökhöz méltó munkáját és 
elkötelezettségét, külön megkö-
szönte Pankotai Ferenc főkurátor 
fáradozását, és mindazoknak az 
erőfeszítéseit, akik részt vettek a 
templom évtizedek óta tartó kar-
bantartásában, megújításában.  
Szilágyi-Sándor András lelkész arról 
tájékoztatott, hogy a négymillió fo-
rintos önkormányzati támogatásból 
nagy műgonddal hozták helyre a 
szakemberek a kritikus állapotban 
lévő hat nagyablakot, és arról is 
beszélt, hogy a három, ugyancsak 
rossz állapotban lévő körablak fel-

újítása szintén folyamatban van. 
Megtudtuk, hogy hasonlóképpen 
szükség van a tizenhárom földszinti 
kisablak restaurálására, mert azok-
nak a kerete is elkorhadt az időjárás 
hatásainak következtében, ám a 
kisablakok felújítása csak a követke-
ző lépésben történhet majd meg, 
mert ahhoz még gyűjtik az anyagi 
erőforrásokat. Szilágyi-Sándor And-
rás a Kovács Róbert polgármester-
nek, valamint a képviselő-testület-
nek írt köszönőlevelében kiemelte: 
az önkormányzat támogatása azért 
is nagy segítség, mert a gyülekezet 
pénzügyi hátterét kizárólag a hívek 
adakozása jelenti, és ezek a milliós 
nagyságrendű költségek már meg-
haladták az emberek anyagi lehe-
tőségeit. 
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A tudás és  
az aktivitás 
elismerése

ISKOLA MINDEN KORBAN

Kőbánya több tucat új „diplomással” gazdagodott. 
A Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiájának évzáró ünnepsé-
gén ugyanis az aktív részvételt, az új ismeretek megszer-
zését tanúsító oklevelet kaptak a rendszeres hallgatók.

ZENEI PROGRAMOK
Január 4-én, szombaton 18 órakor a 
Kőrösiben
KERINGŐ – ÚJÉVI GÁLAMŰSOR 
A TUTTA FORZA ZENEKARRAL 
Vezényel: Gál Tamás Liszt-díjas, érde-
mes művész. Ének: Kovalik-Csüllög 
Erika és Altsach Gergely. Közreműköd-
nek a Budapest Táncstúdió növendé-
kei, koreográfus: Bogdán Péter. Újévi 
köszöntőt mond: Kovács Róbert, Kő-
bánya polgármestere. A programban 
felcsendülő zeneszámokat Johann és 
Josef Strauss, Kálmán, Sosztakovics, 
Aszódi, Lehár, Verdi legnépszerűbb 
műveiből válogatták. Jegyár: 1200 Ft, 
amely tartalmaz egy pohár pezsgőt
Január 19., február 2., vasárnap 16 
órakor a Kőrösiben
VASÁRNAPI TÁNCPARTI
Zenél: Somogyi Károly. Belépő: 600 Ft
Január 12-én, vasárnap 14 órakor a 
Kőrösiben 
MUSICAL PLUSZ
Fellép: Koós Réka, Bot Gábor, Nagy 
Sándor, Posta Victor, Puskás Péter. 
Jegyár: 2500, 2800, 3200, 3500 Ft
Január 16-án és 30-án, csütörtökön 
18 órától a Kőrösiben
TÁNCHÁZ, FARSANGI JELMEZBÁL
A Kóborzengő zenekar hagyomány-
őrzésre, népzenénk hiteles, hangu-
latos és igényes megszólaltatására 
szövetkezett. Néptáncegyüttese-
ket, gyermektánccsoportokat kísér, 
táncházakban muzsikál, színházi 
produkciókban vesz részt. Önálló 
műsoraival is őrzött népzenei kin-
cseinket népszerűsíti. Koncertek 
klubszerűen, a Kő-Caféban, kéthe-
tente csütörtöki napokon 18–20 

óráig, magyar népzenével és jó 
hangulattal. A részvétel díjtalan! 
Január 18-án, szombaton 18 órakor 
a Kőrösiben
CSEH TAMÁS NAP KŐBÁNYÁN 
2014 – ÜNNEPI DÍJKIOSZTÓ 
GÁLAMŰSOR
A magyar kultúra napja alkalmából és 
a Magyar Örökség díjas Cseh Tamás 
emlékére életre hívott rendezvényen 
nem hivatásos előadók éneklik a da-
lokat, a dalszövegíró, fotó- és klippá-
lyázat nyertesei mutatják be alkotá-
saikat. A belépés díjtalan!
Január 14-én, kedden 14 órakor és 
január 31-én, pénteken 15 órakor: 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
Verbai Lajosnak, a Kőbányai Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetőjének előadásai 
Újhegyen: január 14-én, kedden 14 
órakor: A kőbányai vendéglátás törté-
nete. Január 31-én, pénteken 15 órakor 
író-olvasó találkozón a kőbányai iro-
dalmi élet múltját, íróit, költőit mutatja 
be az érdeklődőknek. Az előadásokon 
belépődíj nincs. A szervezők szeretettel 
várják az érdeklődőket.

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Február 5-én, szerdán 18 órakor  
a Kő-Café Galériában
VIRÁGAIM VILÁGAI
Tímár Ibolya festőművész kiállítása. A 
kiállítás megtekinthető március 4-ig, 
hétfőtől péntekig 9.00–20.00 között a 
kávézó nyitvatartási idejében. A Kőrö-
si galériáiban a kiállításmegnyitókon 
való részvétel díjtalan. A tárlatokat a 
galériák nyitvatartási idejében lehet 
megtekinteni. Részletes információk 
a programajánló műsorfüzetben.

JANUÁRI PROGRAMOK NYUGDÍJASOKNAK
Számvetés a Kőbányai 
Nyugdíjasok Klubjában
Az aktív időskor rengeteg élményt hoz az ember számára – ezt 
bizonyította a Kőbányai Nyugdíjasok Klubja évzáró rendez-

vénye. A szépkorú tagok 
többsége sokat kirándult 
idén is, Kaposvártól Svájcig 
nagyon sok szépet láttak 
– ez derült ki a leköszö-
nő klubelnök, Davidovics 
Lászlóné beszámolójából. 
Rózsika néni elmondta, 
hogy a túrák mellett a Kő-
bányai Nyugdíjasok Klubja 
díjat nyert a Gobbi Hilda 

100. születésnapja alkalmából rendezett szellemi vetélkedőn. 
A közös ünneplésen a klub vezetését Katona Lászlóné, Margit-
ka vette át.

KAPOSVÁRTÓL  SVÁJCIG

A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pe-
dagógus Klub vidám hangulatú 

visszaemlékező beszélgetésére so-
kan jöttek el a kerület régi okítói kö-
zül. Ők a példa arra, hogy a gyerekek 
tanítása nemcsak hatalmas energi-
ákat követel az embertől, de renge-
teg energiát, életerőt, „fiatalítószert” 
vissza is táplál a tanítókba, tanárok-
ba. Tengg Józsefné, Brigi néni beszá-
molója is jelezte, hogy a csapat aktív, 
s ha elég érdekes programot java-
solnak a szépkorú klubtagságnak, 
akkor bizony szinte bárhová követ-
nék a klub vezetőit, illetve egymást. 

ÉLMÉNYEK ÉLMÉNYEK HÁTÁN
Jó után még jobb…

A  megbocsájtásra és az 
esetleges problémák elsi-

mítására nagyszerű alkalmat 
ad karácsony és az új év kezde-
te, és ilyenkor mérlege t is 
vonnak az emberek. A  Kőbá-
nyai Idősügyi Tanács ülésén 
az önkormányzat népjóléti 
bizottságának vezetője, Sza-
bóné Gerzson Sarolta foglalta 

ŐRZIK A LENDÜLETET

siben – hogy csak néhányat 
említsünk a palettáról. A 2014-
es esztendőben – az ígéretek 
szerint – még több tanulási és 
sportolási lehetőség áll majd a 
kőbányai nyugdíjasok rendel-
kezésére. Az ünnepi összejö-

Az utolsó előadáson dr. 
Boga Bálint geronto-
lógus főorvos éppen 

az időskori tanulásról beszélt 
annak a majd száz kőbányai 

Zsuzsa Mihály és művésztársai vidám és ünnepi hangulatot 
teremtettek a idősügyi tanács „rendkívüli” találkozóján

Polgármesteri gratuláció és 
oklevél a jutalom – a tudá-
son felül. Turbule Ambrussal 
együtt sok hallgató örült a 
„bizonyítványnak” 

szépkorú „tanulónak”, aki 
az egyre többeket érintő 
téma tudományos háttere 
is érdekelt. A  sorozatzáró 
program végén Kovács Ró-

bert is köszöntötte az akadé-
mia hallgatóit, és kiemelte, 
hogy azért is nagyon örül a 
kőbányai idősek aktivitásá-
nak, mert ez nem jellemző 
minden kerületben, min-
den városban. A  felmérések 
szerint ugyanis Magyaror-
szágon a nyugdíjasok hoz-
závetőlegesen 40 százaléka 
él aktív életet a „visszavonu-
lást” követően, míg Európa 
sok nyugati országában a 
70-75 százalékot is eléri az 
aktív idősek aránya. A  pol-
gármester megígérte, hogy 
a mostani akadémiának lesz 
folytatása, lehetővé teszik 
az idős emberek számára a 
nyelvtanulást, a számítógé-
pes ismeretek elsajátítását, 
és a mostanihoz hasonló 
akadémiai sorozatokra is 
számíthatnak. 

A  program végeztével Ko-
vács Róbert – a kurzust tartó 
Zsigmond Király Főiskola 
szakembereivel együtt – elis-
merő oklevelet adott át az aka-
démiát legaktívabban látogató 
kőbányai szépkorúaknak. 

Az év végi számvetés jól sikerült a kerületi szépko-
rúaknak. Nem véletlen, hogy a Kőbányai Idősügyi Tanács 
évbúcsúztató összejövetelén sokak arcán ott volt az 
őszinte mosoly. Az ígéretek szerint jövőre tovább bővül 
a lehetőségeik tárháza.

vetelen a szépkorúak nevében 
Decsi Margit köszönte meg 
a polgármesternek és az ön-
kormányzatnak a támogatást. 
A program Zsuzsa Mihály, Ko-
vács Böske és Gáti Pál nótamű-
sorával ért véget. 

VIDÁM ÉVBÚCSÚZTATÓ Évzáró rendezvényt tartott a Harmat Nyugdí-
jas Klub a Kőrösiben. Bors Lajosné és segítői vidám évbúcsúztatóján 
vendégművészek is felléptek, ám ezelőtt Weeber Tibor alpolgármes-
ter azt kérte tőlük, hogy aktivitásukat, optimizmusukat és szeretetü-
ket adják át utódaiknak. Foglalkozzanak velük, és meséljenek sokat, 
mert ezzel is enyhíthetnek a rohanó világ közösségleépítő hatásain.

APRÓ AJÁNDÉKOK, NAGY ÖRÖMÖK Ajándékozó összejövetelre került 
sor a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetében is – Borbényi 
István bácsi felesége, Ágnes asszony volt a főszervező. Mint más szép-
korú-találkozón, itt is Joós Tamás, az idős embereknek helyet biztosító 
Kőrösi igazgatója adott rövid karácsonyi koncertet tekerőlantjával. 
Radványi Gábor pedig azt mondta: szeret ebbe a klubba jönni, szeret 
a kőbányai idősek közt lenni, mert az ő közösségeik jóban-rosszban 
összetartanak. Az évbúcsúztató rendezvényen egymást és az önkor-
mányzat vezetőit is megajándékozták a „Borbényi-csapat” tagjai. 

össze a közös munka eredmé-
nyeit: a szépkorúak egészsé-
ges életmódját szolgáló KESZE 
rendkívül színes programjait, 
a nyugdíjasoknak nyújtott 
tanulási lehetőségeket, a mű-
vészeti vetélkedőt, vagy a 
Joós Tamás igazgató által is 
széleskörűen támogatott kul-
turális programokat a Kőrö-
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Kroó-ajándék 
Spanyolországból

VIRGÁCS NÉLKÜL

December első hétvégéje nemcsak a gyerekeknek hozott 
ajándékokkal teli puttonyt, a képzeletbeli Mikulás a mű-
vészetek, a zene rajongóinak is nagy ajándékkal érkezett 
Kőbányára, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
koncerttermébe. A spanyol Komitas Zenekar adott aján-
dék koncertet. 

Új év – régi szokások
A villanyfények csillogásától távol bárki 
meggyőződhet, hogy ilyenkor télen ra-
gyognak legszebben a csillagok. A 88 csil-
lagkép legszebbjeit is az év fordulója kör-
nyékén látjuk a legpompásabbnak. De mit 
is tudhatunk meg a régi korok kalendáriu-
maiból az év első hónapjáról? 

NEVES NAPOK

Könnyedek és mégis alázato-
sak minden hanggal szemben, 
és olyan (mű)élvezettel alkot-
nak művészi értéket, hogy 
azt nagyon sok „nagy mű-
vész” megirigyelhetné. Ám 
játékuk közben egyet még-
sem felejthet el a hallgatóság 
vagy befogadóság: azt, hogy 
ezt a komolyzenét gyerekek 
előadásában hallja, olyano-
kéban, akik ha leteszik a he-
gedűt, brácsát, csellót, akkor 
egy tombolós rockkoncerten 
is élvezik a zene és a fiatalság 
mámorát. 

Megvan  
a logó 
Lezárult a Kőbánya Tűzvé-
delméért Közalapítvány lo-
gópályázata, és a győztes 
Szent László Általános 
Iskola diákjai jelentős pénz-
jutalmat is szereztek az is-
kolájukban zajló rajz-, illet-
ve művészeti nevelés fej- 
lesztésére. 

VÉGET ÉRT A TŰZVÉDELMI 
RAJZPÁLYÁZAT

előzés témakörében. Gardi 
József tűzoltó őrnagy, ke-
rületi parancsnok büszkén 
mesélte, hogy 2012 szeptem-
bere óta ismét láthatóan és 
érezhetően működik az ala-
pítvány – segítve a tűzoltók 
munkáját, javítva munkakö-

Az alapítványi logó alkotói: Pénzes Anna és Sáfrány Ágnes.  
Az általuk elnyert jutalomból a Szent László Általános Iskolában 
a művészeti és rajzoktatás feltételeit javítják

Így néz ki majd Lechner Ödön 
szobra, amelyet a korábbi Pa-
taky-szobor helyére állítanak 
a város központi terén

Az alig több mint két 
éve alapított Komitast 
az örmény származású 

hegedűművésznő, Ljudmila 
Meszropjan hívta életre – 
saját gyermekei és spanyol 
iskolások a tagjai. A  vonós-
zenekar rövid fennállása elle-
nére otthon rangos helyeken, 
koncerttermekben is fellépett 
már, ami nem véletlen, hiszen 
a gyerekek elképesztő profiz-
mussal, ugyanakkor nagyon 
friss, érzelmes és szellemes, 
egyszóval „nyitott” szemlé-
lettel közelítenek a zene felé. 

A  tizennyolc éve létreho-
zott alapítványt a jelen-

legi önkormányzat idején 
élesztették újra azok az em-
berek, akik tényleg tenni 
akartak a tűzmegelőzésért, 
valamint a gyerekek megfe-
lelő oktatásáért a tűzmeg-

Krisztus után a 400. eszten-
dőben befagyott a bizánci 

öböl, 860-ban az Adria, 1126-
ban a madarak megfagyva 
hullottak le, 1234-ben a bo-
rok váltak jéggé a pincékben. 
1458-ban a befagyott Duna 
jegén választották királlyá 
Mátyást, akinek 40 évvel ké-
sőbb Bécsbe induló serege 
egy része megfagyott a rövid 
úton. S  mindennek az ellen-
téte: 1182. január végére kivi-
rágoztak a fák, márciusra szép 
termés mutatkozott. A magyar 
mezőkön 1436 májusában már 
befejeződött az aratás…

Az új év első napjával kapcso-
latban pedig 8000 (!) szokást, 
hiedelmet tartanak számon a 
világon. Kaszákat, kapákat, vé-
sőket, kalapácsokat koccintot-

tak össze, ostorokat pattintot-
tak nálunk, míg Chilében újév 
hajnalára feloldották az egyéb-
ként főbenjáró bűnnek tartott 
csókolózás tilalmát. Honolulu-
ban a férfiaknak erőt, a nőknek 
termékenységet adó bálnahúst 
kellett fogyasztaniuk. A  bos-
nyák parasztok az istállóban 
lévő állatokat frissen sült ka-
láccsal etették meg. Barátság 
reményében mentek a skót fér-
fiak szénnel, füstölt heringgel, 
whiskyvel újévet köszönteni. 
Nálunk pedig – mint minden 
negyedévkezdő napot – ezt is 
gonoszjáró napnak tartották. 
Magyarországon az új év kez-
dőnapja sokáig karácsonykor 
volt, XIII. Gergely pápa meg-
reformált naptára tette január 
elsejére az évkezdést. 
A régi erdélyi köszöntővel kí-
vánok boldog új esztendőt!
„Ami szép és jó van, legyen min-
dig bőven, / Szálljon áldás rátok 
ebben az új évben.”

BALECZKY KATALIN

Szoborbírálat
Noha eddig is mindent szépnek és jónak talált a szakmai 
grémium, december közepén megtörtént a Szent László 
téren felállítandó Lechner Ödön-szobor utolsó fontosabb 
művészeti bírálata. Zsemlye Ildikó szobrászművésznek, 
az alkotónak mindössze néhány kisebb módosítást java-
solt a zsűri. 

MAJDNEM KÉSZ… 

vetkezik, s a pozitív és ne-
gatív öntőformák elkészülte 
után jöhet csak a bronzalak; 
eközben több finomításon 
is átesik az alkotás. A  vé-
gén némi cizellálásra és 
patinázásra lesz szükség, s 
a tájépítészek munkáját kö-
vetően, vagyis a környezet, 
a talapzathoz vezető termé-
szetes lépcsőszerkezet ki-
alakítása után elfoglalhatja 
helyét Kőbánya legújabb és 
egyik legszebb szobra. 

Szabó György és Illyés An-
tal szobrászművészek, 

valamint a Budapest Galé-
ria két szakértője, Szöllősi 
Ágnes és Szilágyi András 
összességében nagyszerű 
alkotásnak ítélték a leendő 
kőbányai szobor mintáját. 
A  Szent László-templomot 
is tervező építész bronz-
szobrának avatásához azon-
ban még hosszú út vezet, 
hiszen először több gipsz-, 
illetve agyagöntési fázis kö-

TÉL ÉS KARÁCSONY A KÖRGALÉ-
RIÁN Mindössze egy hétig 
volt látható az a kiállítás, 
amelyet német nemzeti-
ségi művészek alkotásai-
ból rendeztek a Kőrösi kör-
galériáján, ám az Inguszné 
dr. Barabás Rita, a kerületi 
német önkormányzat ve-
zetője által meghívott al-
kotók és alkotásaik ismét 
emelték Kőbánya fényét. 
Ezt hangsúlyozta Kovács 
Róbert polgármester a 
megnyitón, amelyen a 
főleg szakrális témájú al-
kotásokon kívül Gémesi 
Katalin gitárművész játéka 
is hozzájárult az ünnepi 
hangulathoz.

rülményeiket, és több kerü-
leti rendezvényen is jelentős 
részt vállalva a szervezésből, 
bemutatókból, oktatásból. 
Egy ilyen fontos közalapít-
ványnak persze arculatot is 
kell adni, ezért pályázatot hir-
dettek a kőbányai általános 

iskolásoknak, rajzolják meg 
a gyerekek a logót. A  beér-
kezett pályamunkák közül a 
szakmai zsűri a Szent László 
Általános Iskola hetedikes 
diákjainak, Sáfrány Áginak és 
Pénzes Annának közös művét 
ítélte legjobbnak, és 300 ezer 
forintos díjjal jutalmazta; a 
győztes rajzot az Éltes Má-
tyás Általános Iskolából ér-
kezett pályamű követte, így 
ez az iskola 150 ezer forintos 
jutalmat költhet művészeti 
oktatásra. A  lányokat felké-
szítő Erdeiné Krobák Edit ta-
nárnő elmondta: az iskolában 
remek rajzszakkör működik, 
a Géniusz Tehetséggondozó 
Programban is részt vesznek, 
így nem véletlen, hogy min-
den lehetséges pályázaton 
elindulnak, és a Pongrácon 
kiírt közbiztonsági rajzpályá-
zatot is egyik szakkörtársuk 
nyerte. 

A  zenekar repertoárjáról 
csak annyit, hogy a barokk 
zenétől a XX. századi örmény, 
orosz (mi más?…) és spanyol 
szerzők művein keresztül sok 
finomat kínálnak. A zenesze-
retők tudják, szinte felesleges 
leírni a Kroó koncerttermé-
ben előadott menüt, mert aki 
ismeri és szereti a műveket, az 
elszomorodik, a fennmaradó 
kis hányad pedig nem is sejt-
heti, miről maradt le, amikor 
a Komitas-koncert helyett 
valami haszontalansággal töl-
tötte az időt…

(További részletek a 20. oldalon)
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A Kőbányai Darazsaknak  
győzelmet hozott a Mikulás

AKADÉMIAI SIKER

Hazai sikerrel zárult az I. 
Zsíros Tibor-kupa U11-es 
kosárlabdatorna, a koráb-
ban Mikulás-kupa néven 
ismert verseny.

Most még a Szent 
László Gimnázi-
um adott otthont 

a nagy hagyományokkal ren-
delkező kosárlabdatornának, 
de – ahogy dr. György István 

Cseh László, Kozma Domi-
nik, Bernek Péter, Szilágyi 

Liliána – ezeket a neveket már 
azok is ismerik, akik nem olvas-
nak mindennap sporthíreket. 
És hamarosan megtanulja a vi-
lág Késely Ajna, Berecz Balázs 
vagy éppen Seres Anna nevét 
is, azt biztosra vehetjük. Ezek a 
fiatal sportolók mindannyian a 
Turi György mesteredző vezet-
te Kőbánya Sport Club úszó-
szakosztályában szerzik meg a 
tudást, hogy legyőzzék akár a 
földkerekség legjobb úszóit is. 

főpolgármester-helyettes, or-
szággyűlési képviselő mond-
ta – a jövő évi tornát már vél-
hetően saját csarnokukban 
rendezhetik a Darazsak, azaz 
a Zsíros Akadémia Kőbánya. 

Kivívták az elismerést

Ahol nem  
a víz az úr

Az ország legnagyobb és legeredményesebb tőrutánpót-
lásklubja, a Törekvés SE vívó- és kerekes székes vívószak-
osztálya idén is rendkívül eredményes évet zárt. Évzáró ün-
nepükön a világ egyetlen, olimpián és paralimpián egyaránt 
érmet nyert sportolóját, Szekeres Pált is „búcsúztatták”: az 
államtitkár idén már nem versenyez. 

A KSC úszóinak szinte egész 2013 ünnep volt – ez derült ki 
az ország legeredményesebb és legjobb utánpótlás-nevelő 
úszószakosztályának évzáró találkozóján. 

MEGÉRDEMELT ÜNNEPLÉS

A LEGJOBBAK KARÁCSONYA

A jó néhány olimpiai baj-
nokot felsorakoztató 

vendégseregben ott voltak 
a honi vívószövetség vezetői, 
Kőbánya vezetői, valamint 
azok a sportolók (és szüleik), 
akik hamarosan a világ élvo-
nalába vívhatják be magukat 
– a Törekvés színei után címe-
res vívóruhát öltve. Révész 
Máriusz országgyűlési képvi-
selő elmondta, hogy a szak-
osztály sportolói 24 országos 
bajnoki megmérettetésen 
indultak el, és azért „csak” 13-
at nyertek, mert közben né-
hány bajnokot elvittek más, 
nagy klubba. Révész Máriusz 
rövid köszöntőjében elárult 
egy sokak számára remény-
keltő titkot: az év vége előtt 
néhány „pillanattal” tudták 
meg, hogy a kormány dön-
tése értelmében a Törekvés-
sporttelep (amely korábban 
az Északi Járműjavító, majd 
a MÁV fenntartásában volt) a 
Kőbányai Önkormányzat tu-
lajdonába kerül, fenntartása, 
finanszírozása így jóval egy-
szerűbb lesz. 
Az évzáró ünnepen együtt-
működési megállapodás is 
született: Hancz Sándorné, a 
Kada utcai iskola igazgatója és 
Varga István, a vívószakosztály 
elnöke egyezett meg abban, 
hogy az iskolában vívó előké-
szítő tanfolyam induljon. 

előző köszöntőjében, hogy a 
verseny névadója, Zsizsi bá-
csi bizonyára örülne, ha látná 
azt az akaratot, elszántságot 
és csapatmunkát, amit az itt 
küzdő iskolások mutattak 
a versenyen. Kovács Róbert 
polgármester is dicsérte a kis 
kosarasok csodálatos játékát, 
s megjegyezte, hogy „jófajta 
irigységgel” nézte a mérkő-
zéseket: szívesen részt vett 
volna a gyerekek sportszerű 
küzdelmében.

A  rendkívül izgalmas tor-
nát a klubok között a Zsíros 
Akadémia Kőbánya nyerte, 
míg az iskolai csapatok verse-
nyében a Pannónia Általános 
Iskola gárdája lett a legjobb. 
A  díjakat dr. György István 
főpolgármester-helyettes, Kő-
bánya országgyűlési képvise-
lője, Kovács Róbert, Kőbánya 
polgármestere, Radványi Gá-
bor, Kőbánya alpolgármestere 
és Cziffra Mihály, a Budapes-
ti Kosárlabdázók Szövetségé-
nek elnöke adták át. 

A torna egyik érdekes és 
megható pillanata volt, ami-
kor a versenyt és a kosárlab-
da-akadémiát megálmodó 
Hajdu Péter a klubkategória 
gólkirályának, a legifjabb 
Hajdu Péternek (unokájá-
nak) adta át a serleget.

Dr. György István főpolgár-
mester-helyettes, ország-
gyűlési képviselő régóta ba-
rátságban áll a KSC úszóival, 
hiszen már 1990-től a KSC-be 
vitte gyermekeit. Testnevelő 
pedagógusként alapnak te-
kintette, hogy két leánya és fia 
jól ússzon, és ehhez itt voltak 
a legideálisabbak a szakmai 
feltételek. Az évértékelő talál-
kozón elmondott személyes 
élményei mellett említést tett 
a kormány „Minden gyermek 
tanuljon meg úszni – Ússz 

A  Törekvés-karácsonyon 
négy díjat is kiosztottak. 
A  legjobb felnőtt sportoló 
Mohamed Aida lett, a leg-
jobb parasportoló címet Haj-
mási Éva és Osváth Richárd 
kapta, a legjobb utánpótlás-
vívónak pedig Pásztor Flórát 
és Dósa Dánielt választották. 
A  vívóterem névadójáról, 
Alföldy Lászlóról elnevezett 
díjat Kovács Róbert, a kerü-
let polgármestere vehette át, 
mert nehéz pillanatokban is 
konkrét támogatást nyújtott 
a vívóknak. A Törekvés évzá-
rójának ugyancsak látványos 
és megható része volt az 
„első tőr” átadása, amelynek 
keretében világhírű vívóktól 
kapták meg első sporteszkö-
züket a kezdő tőrözők. 

A klub kategória végered-
ménye: 1. ZSÍROS AKADÉ-
MIA KŐBÁNYA (edző: Tá-
pai Zsolt), 2. MAFC (edző: 
Havasi Kata, Nagy Kriszta), 
3. MEGYERI TIGRISEK 
(edző: Páli Gábor), 4. HER-
MANN PÓKOK (edző: 

Horváth Mária). Az álta-
lános iskolai kategória vég-
eredménye: 1. PANNÓNIA 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
(edző: Nagy-Pál Adrienn), 
2. SZENT LÁSZLÓ ÁL-
TALÁNOS ISKOLA (edző: 
Szász Edina), 3. KONDOR 
BÉLA ÁLTALÁNOS ISKO-
LA (edző: Sámuel Gergely) 
4. KADA MIHÁLY ÁL-
TALÁNOS ISKOLA (edző: 
Gebri Gábor)

(A torna támogatói a Kő-
bányai Önkormányzat, a 
Budapesti Kosárlabdázók 
Szövetsége és a Kosárva-
rázs Alapítvány voltak, a 
fővédnök dr. György István 
főpolgármester-helyettes és 
Kovács Róbert polgármes-
ter.) 

Világverő csapat! Több fiatal sportoló nevét már ismeri a világ, 
de megérkezett az utánpótlás is... Sportolók, szakvezetők  
és támogatóik a karácsonyi közös fotón

Próbaúton: dr. György István  
a KSC új kisbuszában

A legjobb felnőtt sportoló  
címet Mohamed Aida kapta.  
Az elismerés után néhány nap-
pal másik klubhoz igazolt...

egy hosszt!” programjáról, 
amelynek révén végre olyan 
támogatáshoz jutott a KSC, 
amit már korábban megér-
demelt volna. Mostantól na-
gyon sok kisgyerek profitálhat 
abból a szakmai tudásból és 
munkából, amit igazán soha 
nem tudnak és nem is lehet 
meghálálni Turi Györgynek és 
csapatának. A  főpolgármes-

ter-helyettes végül a Fővárosi 
Önkormányzat által frissen ala-
pított elismerést, a Budapest 
Márka címet is átadta a KSC 
mesteredzőjének az úszások-
tatás területén végzett rendkí-
vül eredményes munkájukért. 
Révész Máriusz országgyűlési 
és kőbányai önkormányzati 
képviselő a kerület további 
hathatós támogatását ígérte 

a korábbiakhoz képest nagy-
ságrendekkel jelentősebb 
állami támogatás mellé, és 
ugyancsak elismeréssel szólt 
a rendkívüli eredményekről, 
amelyekkel a KSC Kőbánya hí-
rét is öregbíti. 
Turi György az ingyenes 
úszásoktatással kapcsolatban 
elmondta: az a támogatás, 
amit megkaptak az úszószö-

vetség és a kormány közös 
programjának keretében, fő-
leg a KSC eddigi eredményeit 
produkáló sportolóknak kö-
szönhető. És ez a program – 
reményei szerint – a hosszú 
távú kormánytámogatás mel-
lett azt is jelenti, hogy a több 
ingyenes úszásoktatáson 
részt vevő gyermekből több 
tehetséges sportolót tudnak 
kiválasztani (így később még 
nagyobb létszámmal tudnak 
foglalkozni az ingyenes okta-
tás keretében). A mesteredző 
megosztotta az ünneplő 
sportolókkal és vendégekkel 
az örömhírt, hogy az egyesü-
let átvette a második kisbuszt 
is, amellyel a gyerekeket biz-
tonságosan és kényelmesen 
szállíthatják az óvodákból az 
uszodába és vissza. 
Az ünnepi évzáró a legered-
ményesebb sportolók meg-
jutalmazásával és nagy, közös 
ajándékozással zárult. 

Dr. György István Kovács 
Róbert polgármester és Rad-
ványi Gábor alpolgármester 
társaságában szurkolta végig 
az utolsó mérkőzéseket, és 
azt mondta a díjátadót meg-

„Zsizsi bá csi örülne,  
ha látná azt az 
akaratot, elszántságot 
és csapatmunkát...“ 
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SZOLGÁLTATÁS
CSATORNAMANÓ GYORS-
SZOLGÁLAT! Duguláselhá-rítás, 
csatornakamerázás, wo-mázás, 
vízszerelés kőműves helyreállítás-
sal. Minden Nap. Elérhetőség: 06-
30-911-85-36, 06-30-211-50-93

VILLANY ÉS KAPUTELEFON, 
valamint beléptető rendszer szere-
lés, javítás, villanybojler, villanytűz-
hely, hőt. kályha javítás, VÍZ- és VÍZ-
ÓRA SZERELÉS, engedélyeztetés, 
csere. Duguláselhárítás. Tel.: 06 20 
979 0624, 260 4870.

ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTÓ-
ABLAKDOKTOR.HU. 20 éve vál-
lalom igényesen, becsületesen fa 
és müanyag ablakok, ajtók javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, szigetelését 1 év garanciával. 
Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS 
Tel : 06 70 550-0269

INGATLAN FELÚJÍTÁS! Ingatla-
nok teljeskörű felújítása, javítása: 
festés, burkolás, gipszkartonozás, 
kőműves munkák, hőszigetelé-

sek. Kerítések építése, javítása. 
(06-1) 781-4021,(06-70) 547-2584.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szoba-
festést-mázolást, tapétázást, 
ingyenes takarítással. Parket-
ta lerakást, csiszolást, javítást,  
víz-, gáz-, gipszkartonszere-
lést, csempézést, villanysze-
relést. Ajtó-ablak cserét, fel- 
újítást, kőműves asztalos mun-
kát vállal kisiparos garanciával, 
azonalra is. Tel: 202-2505, (06 30) 
2513-800.

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA, 
helyszínen is, hétvégén is. Hard-
ver-, szoftvermunkák garanciával. 
Demeter Attila Tel.: 256-8680, 
(06-30) 9704-870 
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Január 18-án, szombaton 14 órakor a 
Kőrösiben
CSEH TAMÁS NAP KŐBÁNYÁN 2014

  A magyar kultúra napja alkalmából és a 
Magyar Örökség díjas Cseh Tamás em-
lékére életre hívott rendezvényen nem 
hivatásos előadók éneklik a dalokat, 
a dalszövegíró, fotó- és klippályázat 
nyertesei mutatják be alkotásaikat. A 
pályaművek előzetes zsűrizése után 
a legjobb előadók és alkotók meghí-
vást kapnak, hogy produkciójukat a 
kulturális központ színpadán, élőben 
is bemutathassák. A 14 órakor kezdő-
dő Cseh Tamás Nap Kőbányán 2014 
programon a zsűri tagjai újra értékelik 
az előadókat, az előadott dalok és az 
előadás egyediségét, hitelességét, 
illetve a fotók vagy klipek eredeti-
ségét, ötletességét, dalokhoz való 
viszonyát. Az itt legjobbnak bizonyuló 
produkciók létrehozói a gálaesten, 
még aznap 18 órakor hivatásos mű-
vészek társaságában lépnek fel, és 

PROGRAMHELYSZÍNEINK:  Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KŐRÖSI (Budapest X. ker., Szent László tér 7–14.)  
Telefon: 260-9959  Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KÖSZI, KŐ-CAFÉ (Budapest X. ker., Előd u. 1.) Telefon: 260-5041  

 Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény – Látványtár (Budapest X. ker., Halom u. 37/B) Telefon: 261-5569  Újhegyi Közösségi Ház  
(Budapest X. ker., Újhegyi sétány 16.)  Web: www.korosi.org, e-mail: korosi@korosi.org

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT
PROGRAMAJÁNLÓJA 

vehetik át a jól megérdemelt díjakat.  
További információk a www.korosi.
org honlapon, illetve a Facebook-
oldalon (http://www.facebook.
com/csehtamasnap) olvashatók. 
Célunk, hogy a dalokat és a bennük 
rejlő értékeket minél szélesebb körben 
megismertessük az előadó- és a vizuális 
művészet (fotó, film, videó) segítségé-
vel. Részletes információ: www.korosi.
org. A belépés díjtalan!

Január 19-én, vasárnap 10.30-kor  
a Kösziben
ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ

  A Pódium Színház zenés mesejátéka
Rendező: Bednai Natália
Jegyár: elővételben 1000 Ft, a rendez-
vény napján 2000 Ft

Január 24-én, pénteken 15 órakor  
a Kőrösi Galériában 
XII. MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK

  Jaschik Álmos Képzőművésze-
ti Iskola tanulóinak és tanárainak 

kiállítása. A tárlatot megnyitja: 
Menyhárt Pál, a Jaschik Álmos Mű-
vészeti Szakközépiskola igazgatója  
Köszöntőt mond: Horváth Csaba álta-
lános és művészeti igazgatóhelyettes.  
A kiállítás megtekinthető február 22-ig 
a galéria nyitvatartási idejében.

Január 30-án, csütörtökön 17 órakor  
a Helytörténeti Gyűjteményben
KŐBÁNYA ANNO

  Folytatódik a virtuális séta Kőbá-
nyán, a Szent László tértől a temető-
ig. Január 31-én a kőbányai irodalmi 
élet múltját, íróit, költőit mutatja 
be az érdeklődőknek Verbai Lajos, a 
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 
vezetője. A részvétel ingyenes.

Február 7-én, pénteken 18 órakor  
a Kösziben
MÜLLER PÉTER: FÉRFIÉLET, NŐI 
SORS – KÖNYVBEMUTATÓ

  Jegyár elővételben 1600 Ft, a prog-
ram napján 2000 Ft.

Február 8-án, szombaton 19.30-kor a 
Kösziben
FARSANGI BÁL

  A vacsorás táncesten a talpalávalót a 
Kőbánya Session Band zenekar biz-
tosítja. Vendég: Tóth Kálmán (Kada).  
A jó hangulatot színesítik: nyitó tánco-
sok, „zsákbamacska” kisebb-nagyobb 
meglepetésekkel. A belépő ára: 3300 
Ft, ez tartalmazza a welcome drinket és 
a vacsorát. Vendégeink a Pensio 17 Kft. 
jóvoltából svédasztalról választhatnak. 
A korlátozott létszám miatt várjuk mi-
előbbi jelentkezésüket. Asztalfoglalás, 
jegyelőrendelés 2014. január 13-tól 
10–18 óra között személyesen, telefo-
non: 260-5041, 262-2058, e-mailben: 
thurzo.kata@korosi.org.

A tanfolyamok a Kőrösiben, a Kösziben, 
a tanuszodában és az Újhegyi Közösségi 
Házban január első hetétől indulnak. 
Részletes információk az intézmények 
információs szolgálatainál és a www.
korosi.org honlapon. 

FELHÍVÁS SZAVAZATSZÁMLÁLÓ  
BIZOTTSÁGI TAGSÁGRA

TISZTELT KŐBÁNYAI 
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A 2014. év tavaszán országgyűlési képviselők megválasztására kerül sor. 
A  Budapest Főváros X.  Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete által korábban megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok 
megbízatása a 2014. évi országgyűlési választás kitűzését követően, az 
új szavazatszámláló bizottságok megválasztásával megszűnik. Az új sza-
vazatszámláló bizottságok létrehozásához várjuk azon kőbányai válasz-
tópolgárok jelentkezését, akik a választás lebonyolításában tevékenyen 
részt kívánnak venni. A bizottsági tagság a képviselő-testület választásá-
val jön létre, és a következő általános választásra megválasztott bizottság 
alakuló üléséig tart.
A bizottság tagját a választás napján 20 000 forint tiszteletdíj illeti meg.
Nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja a választókerületben je-
löltet állító szervezet tagja, valamint a választókerületben induló jelölt 
hozzátartozója.
A jelentkezéshez szükséges a felhíváshoz mellékelt vagy az önkormány-
zat honlapjáról (www.kobanya.hu) letöltött nyilatkozat kitöltése, ame-
lyet 2014. január 31-éig a polgármesteri hivatalba (1102 Budapest, Szent 
László tér 29. I. emelet 104. vagy I. emelet 130.) kell postai úton vagy sze-
mélyesen eljuttatni. A jelentkezőknek legalább egy felkészítő oktatáson 
részt kell venniük. A választási feladatok ellátásában való közreműködést 
előre is köszönöm.

DR. SZABÓ KRISZTIÁN 
JEGYZŐ, A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

Kelt:________________ aláírás:_____________________
Kérjük, hogy a nyilatkozatot szíveskedjék 2014. január 31-éig a Polgármesteri Hivatal Szer-
vezési Csoportjához vagy az aljegyzői titkárságra levélben (1475 Budapest, Pf. 35) vagy 
személyesen (Budapest X., Szent László tér 29. I. emelet 104. vagy I. emelet 130.) eljuttatni!

[18. § (1) A választási bizottságnak 
nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, 

választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati 

jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.
(2) Nem lehet a választási bizottság 

választott tagja az (1) bekezdés-
ben foglaltakon túl

a) párt tagja,

NYILATKOZAT
Név:________________________________________

Kijelentem, hogy a 2014. évben tartandó országgyűlési képviselők választásán a 
szavazatszámláló bizottsági tagságot vállalom.
Lakcím: ____ ir.-sz. _______________________város 
________________utca/tér_____hsz. ___em. ___ajtó
Telefonszám: lakás:___________________,  
munkahelyi:___________________/_______mellék, 
mobil:_____________________________
Személyi azonosító jel:_________________________
Kijelentem, hogy a személyemmel kapcsolatban a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 18. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

b) a választókerületben jelöltet állító 
jelölő szervezet tagja,

c) a választókerületben induló jelölt 
hozzátartozója,

d) a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a kormány tagjai és az ál-
lamtitkárok jogállásáról szóló törvény 
szerinti központi államigazgatási 
szervvel vagy a választási bizottság 
illetékességi területén hatáskörrel 
rendelkező egyéb közigazgatási 
szervvel kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, szolgálati vagy más, 
munkavégzésre irányuló jogviszony-
ban álló személy a közalkalmazott 
kivételével, állami vezető.]

AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-
műanyag nyílászárók szerelése, 
passzítása, bukó-nyíló átalakítás, 
szigetelés, zárcsere, forgó ablak 
szerelése. DÍJTALAN FELMÉRÉS! 
Kiss Ernő asztalos Tel: (06-30) 
4474-853

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FAL-
BONTÁS NÉLKÜL, víz, gáz, köz-
ponti-fűtés szerelés. Csőtörések, 
ázások, elhárítása, mosdók, WC 
tartályok cseréje. Tel.: 402-4330, 
(06-20) 4915-089 

VILLANYSZERELÉS, hibake-
resés, villanybojlerek vízkőte-
lenítése, javítása, cseréje 0-24 
óráig. 260-7090, (06-30) 2965-
590. Rácz Mihály

INGATLAN
KAMATMENTES RÉSZLET-
RE, 222.000 Ft/nm átlagáron, 
Pestszentlőrinc zöldövezeté-
ben épülő, 37-90 négyzetmé-
teres lakások leköthetők! www.
emiliahaz.hu

FIATAL DIPLOMÁS HÁZASPÁR 
kölcsönös szimpátia esetén eltar-
tási vagy életjáradéki szerződést 
kötne idős hölggyel vagy Úrral. 
Szeretettel várjuk hívását: 06-30-
368-78-59

ELADÓ INGATLANT KERESEK 
a X., XIV. vagy XIX. kerületben. Tel.: 
06-30/232-82-40

RÉGISÉG
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO-
LUNK! Aranyat, ezüstöt, Heren-
dit, festményeket, órákat. Arany: 
7500–12.000 forint. Ezüst: 180–
360 forint. Tekintse meg az inter-
neten: www.wesselenyigaleria.
hu. Cím: VII., Wesselényi u. 19. 
Telefon: 317- 9938

KESZE-TÚRAPROGRAMOK

JANUÁR
16. CSÜTÖRTÖK BUDAI-HEGYSÉG Csillebérc – Mária-kép – Frankhe-
gyi turistaház – Gazdagréti tér (3,5 km; fel 37 m, le 237 m)
23. CSÜTÖRTÖK BUDAI-HEGYSÉG Széchenyi-hegy – Széchenyi-
emlék – Jókai-kert – Kis-Sváb-hegy – Városmajor (5,5 km; fel 
41 m, le 363 m)    
25. SZOMBAT PILIS Szentendre városnézés. Előzetes jelentkezés 
szükséges január 16-ig.    
30. CSÜTÖRTÖK BUDAI-HEGYSÉG Normafa – Csacsi-rét – Mária-
szurdok – Budakeszi (6 km; fel 41 m, le 291 m)    

Egy kis emelkedő nem akadály!
A  főváros legnagyobb és 
legdinamikusabban fejlő-
dő nyugdíjas-sportszer-
vezete, a KESZE – amely a 
szépkorúak fizikai és lelki 
egészségének megőrzése 
érdekében immár második 
éve szolgál programokkal a 
kőbányai és a környező ke-
rületekben élő embereknek 
– elkészítette 2014-es túra-

tervét. A  Kőbányai Ezüstkorú-
ak Szabadidősport Egyesülete 
a tartásjavító tornán, a nordic 
walkingon és a tervbe vett ke-
rékpáros túrákon kívül rövid 
és középtávú gyalogtúrákat is 
szervez. Januárban és február 
elején a következő túraprog-
ramokon vehetnek részt az 
egészségre és társaságra vá-
gyó kőbányai időskorúak.

FEBRUÁR
1. SZOMBAT GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG Veresegyház medvefarm. Előze-
tes jelentkezés január 25-ig. Családi program, vonattal Ivacs 
megállóig, onnan 1600 m gyalogosan.
6. CSÜTÖRTÖK GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG Mogyoród v.-áll. – Bolnoka – 
Kerepes 7 km; fel 70 m; le 75 m
13. CSÜTÖRTÖK GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG Máriabesnyő – Juharos – Ki-
rály út – József Főherceg Arborétum. 6 km; fel 68 m, le 56 m.
20. CSÜTÖRTÖK GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG Pécel – Bajtemetés – Pécel 
könnyű túra. Vezeti: Kovács Tamás.
22. SZOMBAT–23. VASÁRNAP BUDAPEST IDEGENVEZETŐK NAPJA érde-
kes, különleges programok Budapesten
27. CSÜTÖRTÖK ÉSZAKI-BÖRZSÖNY Drégelypalánk – Drégelyvár – 
Schaffer-kút. Közepesen nehéz túra.

További információt kérhetnek és a programokra jelentkez-
hetnek a KESZE facebook oldalán, vagy a +36 20 443 7048-as 
telefonszámon. 



A helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, Szent László 
tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre vár-
juk január 30-ig. Decemberi számunk szerencsés nyertesei: 
Grosszman Edit salsa-bérletet, Nagy Andrea könyvet, 

Mihály Mária úszásoktatást nyert. A nyerteseket tele-
fonon, e-mailben értesítjük. A nyeremények átvehe-
tők a szerkesztőségben, előre egyeztetett időpont-
ban: 06 20 367-7759. Gratulálunk!

Rejtvény

Napjainkban egyre többet hallunk a lúgosításról, de 
vajon mit is jelent ez és miért szükséges?

PRÍMA WELLNESS 1103 Budapest, Gyömrői út 99. Telefon: 30/629-4025.  
E-mail: lorinczvera@primawellness.hu. www.primawellness.hu.

A LÚGOSÍTÁSRÓL…

Elsőként tisztázni érdemes, mit értünk a szervezet savaso-
dásán. Amennyiben túl sok savas anyag rakódik le, külön-
féle betegségek fejlődhetnek ki. A mai áplálkozás a sav-
bázis egyensúlyt erősen savas irányba tolja el, ami számos 
betegséghez vezethet. A savasodásra vezethetők vissza az 
emésztési zavarok, gyulladásos betegségek, csontritkulás, 
csontfájdalmak, de az anyagcsere zavara is.
Savképző – kerülendő ételek:
Összes húsféle, kolbászfélék, belsőségek, állati zsír, vaj, fino-
mított olaj, diófélék, hüvelyesek, hántolt gabonafélék, min-
den fehér cukorral és fehér liszttel készült étel, sütemények, 
tészták, pasztörizált tej, tejtermékek, tojás és tojásos ételek, 
alkohol, kávé, szénsavas italok.
Bázisképző – ajánlott, fogyasztandó ételek:
Minden zöldségféle, 
zöld levelek, gyö-
kérfélék, hagyma, 
burgonya, csicsóka, 
uborka, tök, káposz-
tafélék, gesztenye, 
füge, fűszernövé-
nyek, hántolatlan ga-
bonák, mazsola, 
zöldséglevek, gyü-
mölcsök és gyümölcslevek, lúgos ásványvizek, csírák, búza-
korpa, inaktív sörélesztő.

06-20-367-7759
Hirdetésfelvétel:

MEGJELENIK HAVONTA 
35.000 PÉLDÁNYBAN
POSTALÁDÁBAN TERJESZTVE

A KŐBÁNYAI HÍREKBEN?

INGYENES, KÖZÉRDEKŰ
KERÜLETI MAGAZIN

MIÉRT

AZÉRT, MERT

hirdessen

• vízhez szoktatás 
(2–3 éves kor között)

• úszásoktatás  
(3 éves kortól  
100 éves korig)

• stílusjavítás
• rendszeres edzés 

biztosítása amatőr 
szinten is

• más vizes sport-
ágakra előkészítés 
(vízilabda, szinkron-

úszás, öttusa stb.)
• versenyeztetés
• óvodai és iskolai cso-

portok oktatása
• versenyrendezés
• nyári úszótábor
• felnőttoktatás
• különböző családi 

programok
Oktatóink gyermek-
centrikus szemlélettel és 
többéves szakmai gya-
korlattal rendelkeznek. 
Nálunk az egész család 
sportolási igénye kielégít-
hető egy helyen, egy idő-
ben!
Részletek honlapunkon: 
www.stilusse.hu.
Szeretettel várunk min-
denkit az Újhegyi Uszo-
dában.

A Stílus Kőbányai Úszóiskola és Sportegyesület immár 
14 éve várja szeretettel  az alábbi szolgáltatásaival a 
kőbányai családokat:

ÚSZÁS

Major Judit elnök  
(tel: + 36 30 999 5120,  

e-mail: majorjudit@hotmail.hu)



Budapest VIII., Futó utca 
a Corvin mozi mögött

Budapest X., Gyömrôi út 99.

ÚJHEGY
BEVÁSÁRLÓUDVAR

Paloma ôrölt kávé
225 g, 1773 Ft/kg,
Paloma instant kávé
utántöltô 50 g, 7980 Ft/kg

Pick Zala felvágott

NesTea
többféle íz,
1,5 l, 199 Ft/l

Pöttyös Óriás Túró Rudi
ét, tejbevonós, mogyorós, 
51 g, 2137 Ft/kg

Tomi Kristály 
mosópor
20 mosás, 2 kg, 500 Ft/kg,
mosógél 1,46 l, 684 Ft/l

Orsi májkrém 
többféle, 100 g, 1490 Ft/kg

Ooops papír zsebkendô 
Sensitive, Aloe Vera, 
Lótuszvirág, 100 db-os

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Akció! 2014. január 16–22.   

Sir Morton fekete tea
többféle íz, 20 x 1,5 g

Arany Ászok
üveges sör
félbarna, világos,
vérnarancs, 
citromos
0,5 l, 378 Ft/l

149
Ft/db

199
Ft/db

109
Ft/db

399
Ft/db

189
Ft/db + 25 Ft

betétdíj

999
Ft/db

1399
Ft/kg

299
Ft/db

179
Ft/db


