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A találkozón kitüntetésekkel jutal-
mazták a legjobb polgár!r-egyesü-
leteket és polgár!röket, amib!l az 
Orosz Tibor vezette K!bányai Wolf 
csapata sem maradhatott ki.  
A k!bányai polgár!rök elmúlt évben – 
a f!város közbiztonságáért – végzett 
munkájáért méltán kapta meg K!-
bánya a „polgár!r kerület” elismer! 
címet, ami azt jelenti, hogy Budapest 
kerületei között K!bányán található a 
legjobb polgár!rség. A K!bányai Wolf 
Polgár!rség elnök-helyettese, Varga 
Miklós a Polgár!r Érdemkereszt 
Aranyfokozatát vehette át kiemelked! 
munkájának elismeréseként Túrós 
Andrástól, az Országos Polgár!r Szö-
vetség elnökét!l. A k!bányai polgár-
!rök népes csapatának sikerében  

a helyszínen osztozott dr. Gyetvai Tibor 
alezredes, X. kerületi rend!rkapitány, 
Görbe Attila alezredes, közrendvé-
delmi osztályvezet! és kapitányság-
vezet!-helyettes, valamint Tóth Béla 
nyugalmazott ezredes, közbiztonsági 
f!tanácsos.  
Az elismerés – a polgár!rök mun-
káján túl – Görbe Attila alezredes 
érdeme is, aki a mindennapok során 
koordinálja a rend!rség és a polgár-
!rség együttm"ködését. Polgár!r-
séggel kapcsolatos munkáját már 
máskor is siker koronázta, hiszen az 
I. kerület az ! szolgálati ideje alatt és 
annak következtében kapta meg a 
„Polgár!r kerület” kitüntet! címet.

FORRÁS: K!BÁNYA.HU

KÖZÖS FELLÉPÉS 

A REPTÉR MIATT

Tizenhárom pontos követelést fogalmazott meg 
július 6-án kilenc budapesti kerület, illetve két 
Pest megyei település polgármestere a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repül!tér zajterhelése 
miatt. 

FORRÁS: K!BÁNYA.INFO

Az érdekegyeztet! tanácskozást 
Riz Levente, Rákosmente polgár-
mestere, országgy"lési képvisel! 
kezdeményezésére tartották „a 
repül!tér m"ködéséb!l ered! 
környezetterhelésben érintett” 
kerületek és települések – köztük 
K!bánya – önkormányzati vezet!i. 
A XVII. kerületi önkormányzat által 
az MTI-hez eljuttatott közlemény 
aláírói emlékeztettek arra, hogy „a 
Gyurcsány-kormány 2005-ben adta 
el külföldi befektet!knek a ferihe-
gyi repül!teret üzemeltet!, éves 
szinten 10#milliárd forint nyereséget 
termel! állami céget, illetve vele 
együtt 75#évre a repül!tér üzemel-
tetési jogát”. A közlemény szerint 
a Budapest Airport Zrt. a hatályos 
magyar jogszabályok figyelmen 
kívül hagyásával üzemelteti, fejleszti 
a repül!teret.
Hardy Mihály, a Budapest Airport 
Zrt. vállalati és közkapcsolati 
igazgatója az MTI-nek reagálva azt 
mondta, hogy a közlemény „politikai 
színezet" deklaráció”, amelynek 
politikai részével a Budapest Airport 
nem kíván foglalkozni. 
A közlemény aláírói utaltak arra, 
hogy nemrégiben a parlament 
„egyhangú határozatban utasította 
a kormányt a korábbi privatizációs 
szerz!dések környezetvédelmi és 
természetvédelmi el!írásainak 
felülvizsgálatára”. A polgármes-
terek ennek szellemében szüksé-
gesnek tartják, hogy a felülvizsgálat 
során kapjon különös figyelmet a 
Budapest Airport privatizációjával 
összefügg! környezetvédelmi  
kötelezettségek teljesítése.

környezetünk

közbiztonság

összefogás

Színes Város

A kerület is csatlakozott a Színes Város koncepcióhoz, a kapcsolatot júniusban 
K!bánya önkormányzata együttm"ködési szerz!dés aláírásával tette 
hivatalossá. A program célja, hogy a lehangoló, szürke épületek és közterületek 
kiszínesedjenek. Els! állomásaként kifestették az Újhegyi lakótelepen lév! 
Éltes Mátyás iskola 250 négyzetméteres falfelületét.

FORRÁS: K!BÁNYA.HU

Mácsik András önkor-
mányzati képvisel! egyéni 
beadványa alapján tavaly 
októberben kezd!dött 
meg az egyeztetés a felek 
között, amelynek ered-
ményeképpen született 
meg a megállapodás idén 
júniusban. Az együttm"-
ködés célja, hogy a tizedik 
kerület is színesedjen, 
mint ahogy eddig színe-
sedett már a Színes Város 
által Budapesten a II., a 

III., az V., a IX., a XII., és 
a XIX. kerület is. 

Az els! fázisban készült 
el az Újhegyi lakótelepen 
található Éltes Mátyás Ál-
talános Iskola, több mint 
kétszázötven négyzetmé-
teres falfelületének teljes 
felújítása. A második 
fejezet munkálatai július 
közepén kezd!dtek meg, 
amelynek célja a lakótelep 
további szürke, lehangolt 
köztereinek rekonstruk-
ciója. A projekt alatt 
összesen négyszáz négyzet-
méter falfelület újul meg, 
ezzel a k!bányai a Színes 
Város eddigi legnagyobb 
munkája. 

A k!bányai önkor-
mányzat fontos felada-
tának tartja, a kerület 
elhanyagolt, funkcióját 
vesztett köztereinek 
felújítását és az élhet!bb, 
szerethet!bb városkép 
kialakítását. Ennek els! 
állomása a kerület újhegyi 
városrészének kiszínesí-
tése.

A Színes Város idén 
is folytatja azt a civil 
összefogást, amit 2009-
ben bocsájtott útjára, így 
a nemrégiben megalakult 
Let’s Colour Magyaror-
szág Egyesület világkam-

pányához is csatlakozik 
egyúttal, és a két csapat 
közösen hajt végre 
városszépít! projekteket 
K!bánya mellett az egész 
országban. A Let’s Colour 
egy olyan egyesület, amely 
a világ vezet! színesfesték 
gyártójának a kampányát 
valósítja meg itthon, ami 
által idén nyáron színese-
dik Budakalász, Sopron, 
valamint Tés, a Keleti-
Bakony fennsíkján épült 
település Székesfehérvár és 
Veszprém között félúton. 
A Let’s Colour célja, hogy 
er!sítse a közösségek 
bevonását a közfestés-
ben. Hajtottak már végre 
akciókat Indiában, Nagy-
Britanniában, Brazíliában, 
Franciaországban, és 
2011-t!l Magyarországon 
is elkezdték tevékenysé-
güket. A Let’s Colournak 
azért esett a választása 
a Színes Városra, mert 
ennek a civil szervezetnek 
volt a legnagyobb tapasz-
talata köztérszínesítésben 
Magyarországon, ezért 
adta magát az ötlet, hogy 
egymást segítve, minél 
magasabb szakmai színvo-
nalú alkotásokat hozzon 
létre a két egyesület, a 
civilek bevonásával.

KEDVES OLVASÓ!

Az id!járás változékonysága ellenére 
javában tombol a nyár, elérkezett 
a szabadságolások ideje. Ezekben 
a hetekben, napokban bizonyára 
valamennyien igyekszünk alkalmat 
teremteni a pihenésre, feltölt!désre, 
hogy azután újult er!vel folytat-
hassuk feladatainkat. 
Önkormányzatunknál 
természetesen a nyár 
beköszöntével sem állt 
meg az élet. Intézmé-
nyeinkben a nyári szünet 
ideje alatt folynak a 
karbantartási munká-
latok, a bölcs!dék, óvodák, iskolák 
a szükséges felújításokkal végezve 
várják vissza a gyermekeket, tanu-
lókat. A Janikovszky Éva Általános 
Iskola Bánya utcai épületében nyári 
napközis tábort m"ködtetünk, mely-
nek keretében a kellemes id!töltésen 
túl érdekes közösségi programokat 
kínálunk a vakációjukat tölt! gyere-
keknek. Örömmel adok hírt arról, 
hogy önkormányzatunk támogatá-
sával 2011. augusztus 1. napjától a 
Szent László Templom meghatározott 
rendben, hétf!t!l szombatig, délel!tt 
8 és 12, délután 15#és 19#óra között, 
vasárnapi napokon a megszokott 
liturgikus programok szerint nyitva áll 
a látogatók el!tt. Kerületünk, K!bánya 
augusztus és szeptember hónapban 
ismét számos rendezvény otthona 
lesz. Augusztus 20-án 10#órai kezdet-
tel a városközpontban lév! Magyar 
Oltárnál tartunk Szent István napi 
ünnepséget, melyre szeretettel várom 
Önt! Az évek óta kiemelked! érdek-
l!désre számot tartó Rendvédelmi 
Napot augusztus 27-én rendezzük 
az Óhegy Parkban. A programmal 
kapcsolatban annyit elárulhatok, a 
résztvev!k idén sem fognak csalódni. 
Végül már most szíves figyelmébe 
ajánlom a Népligetben szeptember 
els! hétvégéjén megrendezésre 
kerül! SzeptEmber Feszt elnevezés" 
rendezvényt, amely sokszín" prog-
ramjával szintén várja az érdekl!d! 
közönséget. Valamennyi eseményen 
számítunk megtisztel! részvételére! 
Kívánom, hogy a nyár további hetei 
kellemesen teljenek, pont úgy, ahogy 
Ön szeretné!

Kovács Róbert, K!bánya polgármestere
www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester

a polgármester levele

Országos Polgár!r Napot 
tartottak július 2-án 
Gyenesdiáson, amelyre több ezer 
polgár!r érkezett az ország 
minden tájáról. K!bánya rangos 
elismeréssel gazdagodott.
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LÉPÉSEK A JOBB  
KÖZBIZTONSÁGÉRT 

Körzeti Megbízotti Iroda 
(KMB) kialakítására közel 
4 millió forintot különített 
el a testület. A KMB irodát a 
Hárslevel" utca 17–25. alatti 
épület földszintjén alakítja 
ki a kerület. Elfogadta a 
testület a Wolf Polgár!rség, 
Speciális Ment!k-, Polgári 
Védelem, Önkéntes T"zoltó 
Egyesület 2011. II. negyed-
éves tevékenységér!l készített 
beszámolót. Tóth Balázs ja-
vasolta, a jöv!ben készüljön 
részletesebb, szöveges értéke-
lést is tartalmazó beszámoló 
az egyesület m"ködésér!l. 
Kovács Róbert polgármester 
bejelentette, K!bánya július 
elején elnyerte a polgár!r 
kerület kitüntet! címet, hoz-
zátéve, az Országos Polgár!r 
Szövetség elismeréséhez a 
Wolf tevékenysége komoly 
mértékben járult hozzá.

Módosították a képvi-
sel!k a nevelési-oktatási 
intézményekben fizetend! 
térítési díjak igénybevéte-
lének módjáról és a térítési 
díjak mértékér!l szóló 
önkormányzati rendeletet. A 
változást az indokolta, hogy 

a Pensió 17 Kft. – amely 
a kerület nevelési-oktatási 
intézményeiben biztosítja 
az étkezést a gyermekeknek 
– szerz!dése szerint évente 
egy alkalommal jogosult a 
Központi Statisztikai Hivatal 
által az el!z! évre közzétett 
inflációs ráta mértékével 
emelni a szolgáltatás díját. A 
cég 4,9 százalékkal emeli a 
díjakat. 

El!z! havi, júniusi ülésü-
kön úgy határoztak a képvi-
sel!k, hogy indul a kerület 
az Új Széchenyi Terv kereté-
ben meghirdetett „Megújuló 
energiahordozó-felhasználás 
növelése” cím" pályázaton. 
Akkor arról döntöttek, hogy 
az Újhegyi uszoda energeti-
kai korszer"sítésére nyújta-
nak be pályázatot, a leg-
utóbbi, júliusi ülésen arról 
döntöttek, hogy az Id!sek 
Otthona is csatlakozik ehhez 
a pályázathoz. 

JÁTSZÓTÉRI, ISKOLAI  
ÉS ORVOSI RENDEL#I  
FELÚJÍTÁSOK

Tovább folytatódik a 
kerületi játszóterek moder-
nizálása. A testületi ülésen 
azonban komoly vitát váltott 
ki a Bársonyvirág utcai és 
a Bihari utca-Balkán utca 
lakótelepen lév! játszóterek 
felújításáról szóló napirendi 
pont. Agócs Zsolt felhá-
borítóan magas összegnek 
nevezte a Bársonyvirág utcai 
játszótér korszer"sítésére 
tervezett költségeket, java-
solta kevesebb!l valósítsák 
meg a terveket. Döntöttek 
arról is – Radványi Gábor 
alpolgármester javaslatára –, 
hogy az idei októberi ülésre 
készítsen az önkormányzat 
általános felmérést a kerületi 

játszóterekre telepítend! 
szociális blokkok megvalósít-
hatóságáról. 

A képvisel!k határozata 
alapján modernizálják a 
Harmat Általános Iskolát. 
A kerület a felújítás egy 
részére több mint 184 millió 
forintot nyert uniós pá-
lyázaton. Radványi Gábor 
alpolgármester hangsúlyozta, 
a korszer"sítés során olyan 
16 osztályos iskolát alakíta-
nak ki, amely alkalmas lesz a 
különböz! fogyatékkal él!k 
oktatására is. Az intézmény 
fejlesztése 2012-ben indul, 
és a tervek szerint 2013-ban 
fejez!dik be a beruházás.

Több mint 104 millió fo-
rintot biztosít idén K!bánya 
az orvosi rendel!k korszer"-
sítésére: 42 millió forintból 
nyílászárókat cserélnek ki, 
62,6 millió forintból pedig 
felújításokat végeznek a 
rendel!kben.

Közterületen létesít illem-
helyet az önkormányzat. 
Idén két helyszínt jelöltek 
ki, az egyiket az Újhegyi 
sétány-Tóvirág utca keresz-
tez!désében, míg a másikat 
a K!rösi Csoma Sándor sé-
tányon, közvetlenül a Posta 
épülete mellett. A 23 millió 
forintból megvalósuló, 
mozgássérültek számára is 
használható, vandálbiztos il-

lemhelyeket várhatóan !sszel 
helyezik majd üzembe. 

Élni kíván a kerület 
vízjogi engedélyével: 90 
millió forintot biztosítottak 
a képvisel!k arra, hogy a 
Sportligetben végeztessen el 
a K!bányai Vagyonkezel! 
Zrt. a termálvíz kutatófú-
rását. Somlyódy Csaba hang-
súlyozta, ez próbafúrás lesz, 
várja majd a beszámolót ar-
ról, hogy milyen eredményt 
hoz a fúrás. A kerület egyik 
célja a termálvíz közvetlen, 
fürdésre való felhasználása, 
míg a másik lehet!ség egy 
termel!- és visszasajtoló 
kútpár létesítése, azok révén 
pedig a termálvízzel szállított 
geotermikus energia felhasz-
nálása. 

TÉLEN ÚJRA LESZ  
JÉGPÁLYA

Idén is lesz ideiglenes kor-
csolyapálya K!bányán, ott, 
ahol tavaly is volt, a Halom 
utca 42. alatti ingatlanon. 
Marksteinné Molnár Juli-
anna javaslatára az eredeti 
tervt!l eltér!en, meghosz-
szabbított id!ben november-
t!l március 15-ig várja majd 
a jeges sportok szerelmeseit a 
21 millió forintból megva-
lósuló ideiglenes pálya. Él! 
Norbert és Agócs Zsolt is 

testületi ülés

Felújításokról 
döntöttek
Korszer"sítik a Harmat 
iskolát, több játszóteret 
felújítanak és közterületi 
illemhelyek létesítésér!l is 
határoztak K!bánya 
képvisel!i legutóbbi, július 
7-i ülésükön. A testület 
támogatta azt is, hogy idén 
is legyen télen jégpálya a 
kerületben, valamint tovább 
b!vülhessenek a 
testvérvárosi kapcsolatok. 

javasolta, a rendelkezésre 
álló forrásokat reklámbevé-
tellel is növeljék. A megvi-
lágított és fedett, 15-ször 
30 méteres pálya reggel 8 
és este 22 óra között lesz 
majd nyitva, jegyárai olcsók 
lesznek. 

Újabb el!relépés történt 
az Új Köztemet! el!tti öt-
ágú körforgalom kiépítésé-
ben. A kerület úgy döntött, 
hogy együttm"ködést köt 
a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksággal 
(BVOP) annak érdekében, 
hogy a beruházás által 
érintett #ri Szállót lebont-
sák, és az ott lakó bérl!knek 
is megoldást nyújtsanak. 
A bontáshoz a kerület és a 
BVOP 2-2 millió forinttal 
járul hozzá. Radványi Gá-
bor alpolgármester hangsú-
lyozta, a F!városi Önkor-
mányzat már el is kezdte 
a közm"vek felújítást, az 
útfelújítás további munkála-
tai várhatóan 2012 márciu-
sában indulnak. 

B#VÜL# TESTVÉRVÁROSI 
KAPCSOLATOK

A felvidéki Párkánnyal 
b!vülhet K!bánya testvér-
városi kapcsolata, a testület 
úgy határozott, hogy a kerü-
let kezdjen tárgyalásokat 
ennek érdekében Párkány 
Város Önkormányzatával. 
Az együttm"ködést a K!bá-
nyán m"köd! Havasi Gyo-
pár Szociális, Egészségügyi, 
Kulturális Segít! Közhasznú 
Alapítvány és a párkányi 
Új évszázad Nyugdíjas 
Klub Egyesület hároméves 
együttm"ködése alapozza 
meg. A kulturális kapcsola-
tok, valamint a történelmi 
hagyományok ápolására, 
további er!sítése érdeké-
ben merült fel, hogy a két 
önkormányzat testvérvárosi 
kapcsolatot létesítsen, ezzel 
magasabb szintre emelve és 
b!vítve az együttm"ködés 
lehet!ségeit – fogalmazott 
az el!terjesztés szövege.

A népszámlálás elvégzéséhez számlálóbiztosi munkára lehet jelentkezni a 
K!bányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Szent László tér 29.) 
az I. emelet 104. számú irodában (aljegyz!i titkárság) személyesen, illetve 
a 4338-226-os telefonszámon.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 2011. évi nép-
számlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény értelmé-
ben 2011. október 1. és október 31. között hazánkban 
népszámlálás lesz. A népszámlálás el!készítésében és 
a kérd!ív kitöltésében a legfontosabb feladatot a szám-
lálóbiztosok végzik.
A népszámlálás elvégzéséhez számlálóbiztosi munkára 
lehet jelentkezni a Budapest F!város X. kerület K!bá-
nyai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Buda-
pest X., Szent László tér 29.) az I. emelet 104. számú 
irodában (aljegyz!i titkárság) személyesen, illetve a 
4338-226-os telefonszámon.
A munka elvégzéséhez a jelentkez!nek kel kell töltenie 
a „Számlálóbiztosi jelentkezési lapot”, amely az önkor-
mányzat honlapjáról – www.kobanya.hu – letölthet!. 
A jelentkezési lapot kitöltve, aláírással ellátva kérjük a 
fenti címre eljuttatni.

dr. Szabó Krisztián
jegyz!

Kerületünk egyik legjelent!sebb m"emléke a Szent László 
templom. Az idén 111 éves épület, K!bánya nevezetessége,  
a liturgikus programokon kívül jelent!s zenei élettel  
és közösségi programokkal bíró templom. 

Budapest F!város 
X. kerület 
K!bányai 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Polgármesteri Hivatal:
Hétf!: 13.30–17.30 óráig
Kedd: Nincs
Szerda: 8.00–16.00 óráig
Csütörtök: Nincs
Péntek: 8.00–11.30 óráig

Ügyfélszolgálat:
Hétf!: 8.00–17.30 óráig
Kedd: 8.00–15.30 óráig
Szerda: 8.00–16.00 óráig
Csütörtök: 8.00–15.30 óráig
Péntek: 8.00–13.00 óráig

Okmányiroda:
Hétf!: 12.30–17.30 óráig
Kedd: 8.30–13.00 óráig
Szerda: 8.30–16.00 óráig
Csütörtök: 12.30–15.30 óráig
Péntek: 8.30–13.00 óráig

felhívás

egyházak

tájékoztató

BALOGH ATTILA

Napról napra a különféle programokon 
kívül rengetegen szeretnék megtekinteni 
ezt az egyedülálló építészeti remekm"vet. 
Ugyanakkor K!bányának szüksége van egy 
olyan templomra, ami a hivatalos liturgikus 
eseményeken kívül is látogatható. Nemcsak 
kulturális és építészeti célból, hanem elvonul-
va a világ zajától lehet!séget adjon néhány 
perces csendre, imádságra. Hiszen !seink ezt 
a templomot is azért építették, hogy K!bánya 
lakosságának lehet!sége legyen felfedezni 
a csendben, az imádságban Isten végtelen 
szeretetét. 

Kerületünk, templomunk egyedülálló 
esemény el!tt áll. Az önkormányzat támoga-
tásával 2011. augusztus 1-jét!l a liturgikus 
eseményeken kívül templomunk meghatá-
rozott, rendszeres id!szakokban nyitva áll az 
imádkozó emberek el!tt, és szeretettel várja 
mindazokat, akik szeretnék megcsodálni ezt a 

páratlan építészeti csodát. Mai világunkban, 
amikor a közbiztonság problémái miatt egyre 
több templom kényszerül arra, hogy napköz-
ben zárva legyen, ez egy rendkívüli lehet!ség. 

hétf!t!l szombatig: reggel 8–12 és 
15–19. óra között. 
Vasárnaponként a megszokott litur-
gikus programok szerint lesz nyitva. 
Megköszönve mindazok támogatá-
sát, akik ezt lehet!vé teszik, szere-
tettel várjuk a testvéreket!
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díjazás Dr. György István rovata

nyugdíjasok pályázatok

Köztisztvisel!k Napja alkalmából július elején a polgármesteri hivatal 
10$dolgozója jegyz!i dicséretben részesült. Az elismeréseket  
dr. Szabó Krisztián, K!bánya jegyz!je és Kovács Róbert polgármester 
nyújtotta át a díjazottaknak.

Budapest városüzemeltetésért felel!s f!polgármester-helyettese,  
K!bánya országgy"lési képvisel!je

Jógáné Szabados Henrietta:
A Humán Iroda dolgozója, 1993 

óta a hivatal munkatársa. Nevével 
már szinte összeforrt a kisebbségi 
ügyek vitele, a kisebbségi önkor-
mányzatok munkájának segítése, 
képviselete. Munkáját az ügyszeretet 
és a maximális odafigyelés jellemzi.

Paksai Éva:
Éva immár 1982 óta a hivatal 

dolgozója iktatási területen. Munká-
ját a nagyfokú precizitás, a jobbítás 
szándéka és az ügyek magas fokú 
gondozása jellemzi. Sok-sok betaní-
tott fiatal került ki a kezei alól és vált 
más területen a végrehajtás, a döntés-
el!készítés fontos szerepl!jévé.

Kövér Anna:
1992 óta dolgozik a hivatalban, 

így az azóta keletkezett testületi és 
bizottsági dokumentumok részletes 
ismer!je. Munkáját, személyiségét 
a pontosság, az elhivatottság és a 
másokra való odafigyelés jellemzi. 
Munkája mellett jó eredménnyel 
végezte el a f!iskolát.

Ventzl József:
2006-ban került a hivatalba, 

azel!tt a K!bányai Vagyonkezel!nél 
dolgozott. Ott is, itt is a vagyon-
nyilvántartás avatott ügyintéz!je. 
Alapos, pontos és megbízható, ki-
váló munkatárs, akire mindig lehet 
számítani, akire építeni lehet.

Nyír! Istvánné:
1981 óta tagja a hivatal minden-

kori közösségének, népesség-nyil-
vántartással és anyakönyvi felada-
tokkal foglalkozik. A szakterületén 
sok-sok tanítvány került ki a kezei 
közül. Mindig nagy empátia és az 
ügyfelekkel szembeni tolerancia 
jellemezte és jellemzi a munkáját.

Habináné Musicz Erika:
A Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

el!adója, 2000 óta dolgozik a hiva-
talban. A költségvetési tervezésben, 
a beszámolók el!készítésében, a ter-
vezésben alkalmazott informatikai 
módszerek bevezetésében elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett.

Vargáné Bánhegyi Ilona:
Ügyfelet segít, precízen tájékoz-

tat, adminisztrál, ügyiratokat kezel, 
iktat és még sok minden mást végez. 
1994 óta dolgozik a hivatalban, 
sokoldalú, megbízható munkatárs. 
Kollegái munkájához folyamatos 
hátteret biztosít, ami egy titkárságon 
nélkülözhetetlen.

Prodromidisz Andrea:
1984 óta a hivatalunk mun-

katársa. A Gyámhivatal oszlopos 
tagja, mindig az ügyfelek érdekét, 
munkatársai segítését, az ügyek 
legmagasabb színvonalon történ! 
megoldását tartja szem el!tt. Pontos, 
a jogszabályi háttér ismeretével fel-
vértezett, színvonalas munkát végez.

Tímár Ágnes:
1983-ban került a hivatalba. 

Mind az Adócsoportban, mind 
a Hatósági Csoportban végzett 
munkájára a precizitás, a kitartás 
és a tolerancia a jellemz!. Feladatát 
gyorsan átlátó, a munkáját mindig 
megbízhatóan elvégz! munkatárs.

Novák Róbert:
1999 óta dolgozik a hivatalban. 

Az építéshatósági szakma, a közigaz-
gatási hatósági eljárás és a gondozá-
sára bízott ügyek alapos ismeretével, 
ügyszeretetével, a mindenkori 
feladattal való azonosulásával min-
dig is kivívta vezet!i odafigyelését és 
elismerését.

Nem állítom, hogy jelenleg a 
zöldfelületek állapota a legéget!bb, 
megoldásra váró feladatunk, ugyan-
akkor azt gondolom, valamennyi 
budapesti jogos elvárása a rendezett 
zöldkörnyezet iránti igény. Fontos ez, 
hiszen az ápolt, gondozott, tisztán 
tartott parkok kiváló lehet!séget 
teremtenek arra, hogy a mókuske-
rékb!l kiszakadva megpihenjünk, 
feltölt!djünk. Ezért javasoltam a F!-
városi Közgy"lésnek, hogy idén plusz 
460 millió forinttal kapjon többet 
parkfenntartási feladatainak ellátására 
a F!kert Zrt. 

Az eredményeket talán már Önök 
is látják. Több helyütt az eddiginél 
ápoltabbak a zöldfelületek, hiszen 
több pénz jut virágok ültetésére, illet-
ve a meglév! növényzet gondozására 
is. Így van ez a Népligettel is, ahol 
rendezettebb környezet fogadja az 
odalátogatókat. Emellett több pénz 
jut a budapesti játszóterek korszer"-
sítésére, így a Népligetben lév!kre is. 
Több  mint 360 db játszótér eszkö-
zeit újítják fel, festik újra a F!kert 
munkatársai. Ott, ahol szükséges, 

ütéscsillapító gumisz!nyeget he-
lyeznek el, lecserélik a homokot, 
gyöngykavicsot is. A munkálatokkal 
várhatóan november 30-ig végeznek 
városszerte.

Ahhoz persze, hogy a Népligetbe 
életet vigyünk, a játszóterek felújí-
tása és a zöldfelületek karbantartása 
még kevés, a park él!vé tételéhez 
átfogó fejlesztésre van szükség. Addig 
is azonban, amíg erre sor kerülhet, 
kisebb lépésekkel szeretnénk barátsá-
gosabbá tenni Budapest legnagyobb 
zöldterületét. Tekintettel arra, hogy a 
parkot sokan rekreációra használják, 
a sportolni vágyóknak szabadtéri fit-
nesz edz!gépeket helyezünk ki. (Ha-
sonló gépeket telepítünk egyébként a 
Vérmez!n, a Hajógyári szigeten és a 
Margitszigeten is.) A F!kert munka-
társai jelenleg a helyszín felmérését 
végzik, a telepítés !szre várható. A 
fitnesz sporteszközök kihelyezésér!l 
kés!bb fogok részletesen beszámolni. 

www.gyorgyistvandr.%desz.hu
Kövessen a Facebook-is!

Bejelentkezés fogadóórára: 061-327-1782

A felvidéki csoport a 
Havasi Gyopár Alapítvány 
önkénteseivel együtt, a dél-
el!tti programon a Gödöl-
l!i Királyi (Grassalkovich) 
Kastélyban az „Európa a 
kastélyban” cím" tárlatve-
zetés keretében a magyar 
EU-elnökség tanácskozása-
inak helyszíneit tekinthette 
meg. Délután a Szent László 

Napi m"soron vettek részt 
a vendégek, majd a K!rösi 
Csoma Sándor K!bányai 
Kulturális Központban került 
sor a hivatalos találkozóra, 
ahová az Alapítvány ügyfelei 
is meghívást kaptak. A két 
szervezet elnöke, Mihalicska 
Terézia és Klemász Magda-
léna, valamint a találkozót 
jelenlétével megtisztel! 

Weeber Tibor, K!bánya 
önkormányzatának alpolgár-
mestere kedves szavakkal kö-
szöntötték a jelenlév! közel 
100 f!s közönséget, kiemelve 
a határontúli kapcsolatok 
ápolásának fontos szerepét. A 
rendezvényen részt vett Tóth 
Balázs önkormányzati képvi-
sel! és Jógáné Szabados Hen-
rietta civil referens is. Utána 
kulturális m"sor következett, 
a k!bányai Bognár László és 
zenésztársai sanzonm"sora és 
a párkányi Egyesület kóru-
sának el!adása, melyek nagy 
sikert arattak.

 

Ezernégyszázhat nevez! közt a feln!ttek 
mez!nyében a 2009-es bajnok  
Buruczki Szilárd gy!zelmével zárult július 
3-án a tizenkettedik alkalommal kiírt 
Intersport Duna Maraton hegyikerékpár-
verseny, egyben a maratoni szakág országos 
bajnoksága. 

BAZSÓ ZOLTÁN

A pálya nyomvonala a visegrádi 
Duna-partról a Pilis hegység 
emelked!in vezetett. A versenyt a 
magyarok mellett csehek, svájci-
ak, szlovákok, osztrákok, oroszok, 

németek és románok is teljesí-
tették. A K!bánya TC versenyz!je, 
Buruczki Szilárd a befutót köve-
t!en terveir!l is nyilatkozott: „Na-
gyon boldog vagyok, hogy 2009 
után, idén ismét a maratoni szám 
bajnoka lettem. A közeljöv!ben az 
olimpiai számra fogok összponto-
sítani, majd aktívan részt kívánok 
venni a londoni olimpiai kvótá-
hoz szükséges pontgy"jtésben, 
id!ben ezekhez a versenyekhez 
fogom igazítani a maratoni via-
dalokat – mondta az ország idei 
legjobb maratoni kerekese.

sport

A Havasi Gyopár Alapítvány és a párkányi Új Évszázad 
Nyugdíjas Klub Egyesület, &turovó között létrejött 
együttm"ködés alapján június 25-én egész napos kulturális 
találkozóra került sor.

 

 

Ezen a nyáron is megrendezik a szervez!k  
a tavalyi évben nagy sikerrel debütált 
budapesti föld alatti hegyikerékpáros 
versenyt. Idén augusztus 13-án várják  
a különleges élményre vágyó kerekeseket 
K!bányán.

FORRÁS: UNDERWORLDKUPA.HU

Augusztus 13-án a Merkapt 
Maraton Sportközpontba várják 
azokat, akik a legmelegebb nyári 
hónapban egy kellemes klímájú, 
föld alatti bringázásra szánják el 
magukat. A földszint alatt 10#mé-
terrel elhelyezked!, k!bányai 
alagútrendszerben alakították 
ki a pálya nyomvonalának egy 
részét, ahol páratlan hangulatban 
tekerhetnek az indulók. A neve-
zésre csak korlátozott számban 
van lehet!ség a pincerendszer 
terhelhet!sége miatt! 

Nevezési határid!: augusztus$10.

 
A verseny napján nevezésre nincs 
lehet!ség. 

További információ:  
www.underworldkupa.hu

sport

  Augusztus 15-ig lehet 
benyújtani a „Virágos 
K!bánya” cím" pályázat 
anyagait. További informá-
ció a 433-8362 telefonszá-
mon kérhet!. Részletek:  
www.kobanya.hu

 

  Augusztus 15-ig lehet 
benyújtani a „Tiszta udvar, 
rendes ház” cím" pályázat 
anyagait. További informá-
ció a 433-8362 telefonszá-
mon kérhet!.  
Részletek:  
www.kobanya.hu
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A K!bánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
2010. évi közhasznúsági beszámolója.

Bevételek: Önkormányzati támoga-
tás az alapítótól 4 800 eFt. Támoga-
tás küls! szervezett!l (kisérték" tár-
gyi eszközök) 484 eFt. SZJA 1 %-os 
bevétele: 43 eFt. Kapott bankkamat 
6 eFt. Bevételek összesen: 5#333 eFt.
Kiadások: A szervezet által nyújtott 
cél szerinti támogatások összege: 
550 eFt. A szervezet által nyújtott 
természetbeni támogatások ösz-
szege 514 eFt. Nagyérték" eszköz 
beszerzés 314 eFt. Járm"vásár-
lás 2 800 eFt. Készletbeszerzés: 
2#471#eFt. Pénzügyi m"veletek 
ráfordításai: 21 eFt. Értékcsökkenési 
leírás 519 eFt. Kiadások összesen: 
7#189#eFt.
A Közalapítvány a bevételeit dönt!-
en közhasznú célokra fordította. A 
Kuratórium támogatta a dr. Sztanek 
Endre Alapítvány kérelmét és 
550#000#Ft alapítványi támogatást 
biztosított részükre – megállapodás 
keretében – a k!bányai általános 
iskolák fels! tagozatos diákjai 
számára tartott felmen! rendszer", 
katasztrófavédelmi, polgári védelmi, 
veszélyhelyzeti, rendészeti oktatá-
sához technikai eszközök beszerzé-
sére. Természetbeni támogatásként 
a BRFK X. ker. Rend!rkapitányság 
rendelkezésére bocsátotta egy 
magánszemély adományozótól 
származó projektor berendezés, 
valamint a F!városi Vízm"vekt!l és a 
Doclerweb Kft.-t!l adományként ka-
pott számítógépeket. Megvásárolt és 
a BRFK X. ker. Rend!rkapitányság 
használatába adott a közbiztonsági 
és b"nmegel!zési munka el!segíté-
sére egy Peugeot Boxer kisbuszt és 
számítógépeket, valamint különböz! 
munkakörülményeket javító eszkö-
zöket is vásárolt részükre. A F!vá-
rosi Polgári Védelmi Igazgatóság 
X. kerületi Kirendeltség részére a 
katasztrófavédelmi munka feltétele-
inek javításához 600#000 Ft értékben 
aggregátor, h!légbefúvó berendezés, 
megtöltött PB gázpalackok és tá-
volságvédelmi akciókészlet adomá-
nyozott. A Közalapítvány ezúton is 
köszönetet mond a tisztelt adomá-
nyozóknak, akik adójuk 1#%-áról a 
javukra rendelkeztek.

Matkó Ottó
a kuratórium elnöke

 

A K!bányai Önkormányzat Id!sügyi 
Tanácsának Kulturális, Oktatási, Képzési, 
Hagyomány!rz!, Média és Tájékoztatási 
munkacsoportja amat!r kézm"ves 
pályázatot hirdet nyugdíjasok részére.

  A pályázaton minden K!bányán 
lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkez! nyugdíjas  
indulhat, aki kedvet érez arra, 
hogy kézm"ves tudását  
bemutassa – bármilyen témá-
ban és technikával. Egy pályázó 
maximum 3 olyan pályam"vel 
pályázhat, melyet az Id!sügyi 
Tanács 2009–2010-es pályáza-
tán nem nyújtott be.

A pályázaton való részvétel 
ingyenes.

  A pályázatokat az Id!sügyi 
Tanács Kulturális, Oktatási, 
Képzési, Hagyomány!rz!, 
Média és Tájékoztatási munka-
csoportja bírálja el. A legsike-
resebb m"vek alkotói értékes 
jutalomban részesülnek. Az 
alkotások megtekinthet!k 
lesznek az Id!sek Hónapjában, 
2011. október 3. és 16. között a 
K!rösi Csoma Sándor K!bányai 
Kulturális Központban rende-
zend! kiállításon.

  A pályázatok benyújthatók: 
2011.#szeptember#1. és 16. 
között a Polgármesteri Hivatal 
Humán Irodájának Szociális 
és Egészségügyi Csoportjánál 
(1102#Budapest, Szent László 
tér#29. fszt.#33.  
(Telefon: 4338-331). 

  Kérjük, hogy nevet, születési 
id!t, lakcímet, telefonszámot  
(esetleg e-mail címet), illetve  
a m" a címét ne felejtsék a 
pályam"vekre ráírni!

K!bányai Id!sügyi Tanács
Kulturális, Oktatási, Képzési, 

Hagyomány!rz!, 
Média és Tájékoztatási munkacsoportja

pályázat K!bányáért elismer! cím K!bánya kíváló m"vésze

„Dr. Nagy Károly 
Budapesten, K!bányán 
született 1936 februárjá-
ban. Általános és közép-
iskolai tanulmányait is itt 
végezte, érettségit a Szent 
László Gimnáziumban 
szerzett, ahol kit"n! 
eredménnyel végzett 
1954-ben. Azonnal felvé-
telt nyert az Orvostudo-
mányi Egyetem általános 
orvosi karára, ahol 1960-
ban summa cum laude 
orvosi diplomát kapott.  
Ezt követ!en Karcagon 
kezdte meg munkáját 
körzeti orvosként. A 
szakvizsga megszerzé-
séhez a MÁV kórházba 
került, majd egy évet 
dolgozott a Podmaniczky 
utcai I. számú belgyógyá-
szaton. Ezt követ!en cse-
lédkönyvesként 

a péceli utókezel!ben 
szolgált. Kerületünkbe 
1964-ben került, azóta 
is itt dolgozik, gyógyít. 
Belgyógyász szakvizsgá-
jához szükséges kórházi 
gyakorlatát a Bajcsy 
Zsilinszky Kórházban 
szerezte meg. A Gergely 
utcai rendel!ben 1976 
februárja óta dolgozik 
megszakítás nélkül. 
Munkája elismerését 
jelzi, hogy felülvizsgáló 
f!orvosként, majd feln!tt 
alapellátási szakfelügyel!-
ként is tevékenykedett. A 
körzetében él!k mindig 
bizalommal fordultak 
hozzá, nyitott, kedves 
személyisége záloga an-
nak, hogy hivatását ilyen 
magas szinten, a betegek 
érdekeit mindig szem 

el!tt tartva végezze. 
Nemcsak rende-

lési id! alatt, 
hanem az utcán 
megszólítva is 
segítséget nyújt, 

figyelmet szentel 
a hozzáfordulók-

nak. Munkássága 
alapelve mindvé-

gig ugyanaz a 
gondolat: a 
gyógyító or-
vos számára 
a legfon-

tosabb a beteg sorsának 
felel!s kezelése. Em-
beri kapcsolatai mind 
munkatársaival, mind 
betegeivel és azok hozzá-
tartozóival kiegyensúlyo-
zottak. Fontos számára a 
munkatársak elismerése, 
a betegek bizalma, és 
ezért maga is bizalmat 
ad, és elismerést nyújt. 
Egyénisége, szakmai 
hozzáértése segítette !t a 
nehezen kezelhet! prob-
lémák megoldásában. 
Nem csak a betegséget 
kezeli. Figyelmet fordít 
a hozzáfordulók lelkére, 
mentális egészségére is. 
Tanácsai, intelmei be-
tartását nyomon követi. 
Ha kell, kell! szigorral, 
következetesen ellen!rzi 
betegeit és családtagjaikat 
is. Ez a figyelem, még 
ha olykor kissé szigorú 
is, megteszi hatását, 
kiváló gyógyító munkát 
eredményez. Több mint 
negyven éves, kerületben 
eltöltött munkásságával 
elnyerte a k!bányaiak 
megbecsülését és tiszte-
letét.

Dr. Nagy Károly ma-
gas szint" orvos-szakmai, 
gyógyító munkássága, 
emberi magatartása, 
kiemelked! szakmai 
tudása, a betegek érde-
kében végzett odaadó, 
lelkiismeretes munkássá-
ga elismeréseként „K!-
bányáért” elismer! címet 
adományozott az ön-
kormányzat” – hangzott 

el a K!rösi 
Kulturális 
Központban 

rendezett júni-
us 23-i díjátadó 

ünnepségen. 

„Meiszter Kálmán 
Budapesten született 
1925 februárjában, 
szegény, tisztességes család 
harmadik gyermekeként. 
Egészen apró gyermek-
ként már érdekl!dött a 
formák és színek iránt. 
Minden lehet!séget 
megragadott, hogy 
rajzolhasson, festhessen.  
Pályaválasztás idején 
felszentelt pap akart 
lenni, de mivel ez a vágya 
meghiúsult, beállt hentes-
legénynek. Több munkát 
kipróbált, volt f"szeres, 
fémönt!, mérlegkészít!, 
szabóinas. Végül a sörf!z! 
mesterséget kitanulta, és 
elhelyezkedett a K!bá-
nyai Sörgyárban. Az itt 
m"köd! képz!m"vészeti 
szakkörben kezdett a 
m"vészettel foglalkoz-
ni. Els! mestere Tarr 
István szobrászm"vész 
volt. Az 1951-es évben 
felvételt nyert a Magyar 
Képz!m"vészeti F!is-
kolára. Mesterei: Papp 
Gyula, Kmetty János, 
Bán Béla, Barcsay Jen! 
voltak többek között. A 
mesterek munkája mellett 

saját kitartása, akarata, 
hite az, ami fest!vé tette. 
Tájképek, csendéletek, 
portrék fest!je, rajzolója. 
Érzéseire hagyatkozik 
miközben alkot, ezzel 
nyújtva a szemlél!nek 
maradandó emléket. Ké-
peivel kiállítások sokasá-
gán találkozhatunk mind 
K!bányán, mind Buda-
pesten és országszerte is. 
Kiemelked! munkássága 
elismeréseként K!bányá-
ért díjban részesült 2003-
ban. Tagja a K!bányai 
Képz!- és Iparm"vészek 
Egyesületének. Néhány 
évvel ezel!tt megjelentet-
te „Életem, képeim” cím" 
könyvét, melyben szemet 
gyönyörködtet! alkotása-
in túl kóstolót kaphatunk 
ízes stílusából is. Fáradha-
tatlanul alkot. K!bányán 
született, K!bányán él 
és alkot. M"termébe 
látogatva betekinthetünk 
a csodába. Festményei, 
rajzai sokaságát mutat-
ja meg, beszél, mesél 
róluk. Szereti az életet, az 
alkotást, az embereket. 
Nyitott szívvel fordul 
mindenki felé, hiva-

tástudata példaérték". 
M"vészi nagyságát emeli 
szerénysége, kedvessége, 
soha nem hivalkodó 
modora. M"termében 
minden év kora nyarán 
vendégül látja barátait, 
ismer!seit, és egy kelle-
mes délutánt, kora estet 
tölthetnek vele a kiválasz-
tottak. Ezen alkalmakkor 
mindenki hazavihet egy 
szeletet Kálmán bácsi 
munkájából, hisz az 
általa kitalált tombolán 
mindenki nyer. Ezen túl 
a megvásárolt tombolából 
befolyt összeget a m"vész 
minden évben jótékony 
célra ajánlotta fel. A 
k!bányaiságát soha meg 
nem tagadó, azt mindig 
felvállaló fest!m"vész, 
Meiszter Kálmán részé-
re példamutató emberi 
magatartásáért, kitartásá-
ért, kiemelked! m"vészi 
tevékenysége elismeré-
seként „K!bánya Kiváló 
M"vésze” kitüntet! címet 
adományozott az önkor-
mányzat” – hangzott el a 
K!rösi Kulturális Köz-
pontban rendezett június 
23-i díjátadó ünnepségen.

2011-ben  
a képvisel!-testület  
Meiszter Kálmán 
fest!m"vésznek 
K!bánya Kiváló 
M"vésze kitüntet! 
címet adományozta.

2011-ben a képvisel!-testület dr. Nagy Károly 
háziorvosnak K!bányáért díjat adományozott.
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A Szent László Gimnázium 
Feln!ttoktatási Tagozata a 2011/2012. 
tanévben 4 éves esti gimnáziumi 
képzést indít.

Térítésmentes oktatás, 
2 tanítási nap. Korábban 
megszerzett bizonyítványok 
beszámítása. Kis létszámú 
idegen nyelvi és számí-
tástechnika csoportok. 
El!rehozott érettségi vizsga 
lehet!sége. Diákigazolvány – 
BKV bérlet kedvezménnyel. 
A törvényben meghatározott 
korig családi pótlék igényel-
het!.
Beiratkozás: augusztus 22. 
14.00–18.00.
Budapest X., K!rösi Cs. S. út 
28–34. (K!bánya fels! MÁV 
állomásnál). További infor-
máció: 262-3599, 260-9376, 
www.szlgbp.sulinet.hu

 

Budapest F!város X. kerület 
K!bányai Önkormányzat 
(1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) nyilvános 
pályázatot hirdet a Buda-
pest X. kerületben található, 
42480/1 hrsz.-ú 2176 m$ 
alapterület", a 42480/15 
hrsz.-ú 4896 m$ alapterüle-
t", a 41007/13 hrsz.-ú 5000 
m$ alapterület", a  41007/14 
hrsz.-ú 5000 m$ alapterü-
let", valamint a 41007/15 
hrsz.-ú 4999 m$ alapterüle-
t" önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok elidegenítése 
érdekében.
A pályázattal kapcsolatban 
részletes felvilágosítás a 
www.kobanya.hu honlapon 
található, illetve a  
(06-1) 4338-133-as és  
a (06-1) 4338-176-os  
telefonszámon kérhet!.

Budapest F!város X. kerület 
K!bányai Önkormányzat 
(1102 Budapest, Szent László 
tér 29.) nyilvános pályázatot 
hirdet a Budapest X. kerü-
letben található nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek és 
teremgarázsban lév! gépko-
csibeállások bérbeadására 
vonatkozóan. A pályázattal 
kapcsolatban részletes felvi-
lágosítás a www.kobanya.hu 
honlapon található, illetve  
a (06-1) 4338-133-as telefon-
számon kérhet!.

Szeretettel várnak minden 
2001 és az után született 
gyermeket a K!bányai 
Darazsak el!készít! foglal-
kozásain. Az edzések hétf!n, 
kedden és csütörtökön 
17:00-tól lesznek a Szent 
László Gimnáziumban (1102 
Budapest, K!rösi Cs. Sándor 

út 28.). Érdekl!dni lehet a 
helyszínen, illetve Hajdu Pé-
ter edz!nél (06-30-961-4881). 
Természetesen az id!seb-
beket is szívesen látjuk, !k is 
tájékozódhatnak ezen a tele-
fonszámon. A kezdés várható 
id!pontja: 2011. szept. 3.!

www.darazsak.hu

Budapest F!város X. kerület 
K!bányai Önkormányzat 
(1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) nyilvános 
pályázatot hirdet a Budapest 
X. kerület, Jászberényi út 88. 
szám alatti (hrsz.: 40988/26) 
ingatlan 650 m$ nagyságú 
részének bérbeadására.  
A pályázattal kapcsolatban 
részletes felvilágosítás  
a www.kobanya.hu honla-
pon található, illetve  
a (06-1) 4338-133-as tele-
fonszámon kérhet!.

A rendezvény nevéhez 
híven igazi gasztronómiai 
élményekben lesz részük a 
látogatóknak. Lesz hal, vad 
s mi szem szájnak ingere, 
hiszen a Pörköltek Terén 
30 féle pörköltet kóstolhat-
nak meg, melyeket neves 
éttermek mesterszakácsai 
készítenek el. A desszertr!l 
sem lehet lemondani, mivel 
a Rétesvonatban folyama-
tosan sülnek a helyszínen 
húzott tésztából, frissen 
készített rétesek. 

És ezzel még nem ér 
véget az ínyenceknek szóló 
ajánlat. A koktélbárban a 
SzeptEmber Feszt hivatalos 
koktélját ihatják, Bor- és 
Sajtkörút mind a 10 állomá-
sát is meglátogathatják vagy 
éppen a Magyar Grillbaj-

nokság versenyz!it!l gy"jt-
hetnek tapasztalatokat. 

A koncerteken is igazán 
változatos zenei kínálat 
vonul fel. Az 5 színpadon 
3 napon keresztül folya-
matosan váltják egymást 
a zenekarok a pop, rock 
és jazz világából. Igazi 
újdonság, hogy itt kerül 
megrendezésre a III. Magyar 
Jazz Napja, ahol a magyar 
jazzélet kiválóságai lépnek 
fel. A szombati koncert 
sztárvendége Billy Cobham 
amerikai jazzdobos és a 
Morgan Workshop.

K!bányai m"vészek is 
szép számmal vesznek részt 
a rendezvényen. Péntek este 
a Deák Bill Blues Band kon-
certjén lehet szórakozni, de 
a hétvégén a fellép!k között 

lesz Póka Egon és a zeneis-
kola tanulói illetve a Tutta 
Forza együttes is.

Akik gyerekekkel jön-
nek ki a Népligetbe, azok 
sem fognak unatkozni. A 
Gyerekbirodalomban mese-
játék, játszóház, kézm"ves 
foglalkozások, vidámpark, 
állatsimogató, pónilovaglás 
várja a kicsiket. A babaetet! 
és pelenkázó sátor pedig 
el!segíti a kényelmesebb 
id!töltést a kisgyermekes 
családok számára.

Egy-egy koncert vagy 
kóstoló között érdemes lesz 
megnézni az Amerikai- és 
Tuning Autók Találkozó-
ját, ahol a több száz autó 
között igazi ritkaságokat is 
lehet majd látni. De lesznek 
kézm"ves bemutatók és 
vásár, Egészségliget, íjászat 
és rengeteg más érdekes 
látnivaló. Szeretne aktívan 
részt venni a rendezvényen? 
Jelentkezzen a Pörköltf!z! 
Versenyre vagy a Nemzeti 
Amat!r Grillbajnokságra! 
Nem kell mást tennie, mint 
szervezni egy csapatot, ne-
vezni, elkészíteni a legjobb 
ételt, melyet mesterszaká-
csokból álló zs"ri bírál el. A 
finom ételek és a jó hangulat 
biztosított! A részleteket és a 
jelentkezési lapot a honla-
punkon találhatják meg.

 

Szeptember 2-4. között újra fantasztikus programokkal, különleges ízekkel, fergeteges 
koncertekkel várja a SzeptEmber Feszt a kicsiket és nagyokat a Népligetbe.

SzeptEmber Feszt 2011

Keressék a www.szeptemberfeszt.hu honlapot,  
ahol folyamatosan 
tájékozódhatnak friss híreinkr!l!

oktatás pályázatok

kosárladba el!készít!
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Csecsem! úszás
  Helyszín: Uszoda. 3 hónapos kortól 3 éves korig. Heti 2 
foglalkozás a szül!k részvételével szerdán kora este és 
szombaton a délel!tt. Részletes tájékoztatás: 06-30-900-
6725. Kezdés: szeptember 3-án.

Testformáló n!i torna
  Helyszín: Kupola. Foglalkozások: hétf!n és csütörtökön 
19-20. Beiratkozás: hétköznap 10-18 óráig. Részvételi díj: 
6300 Ft/8 alkalom, 950 Ft/1 alkalom. Kezdés: szeptember 
5. Vezeti: Horváth Erika balettmester

Showtánc
  Helyszín: Kupola. Ovis csoport 4–6 éveseknek. Foglal-
kozások: kedd, csütörtök 17–17.30 óra. Részvételi díj: 
4500 Ft/hó. Mini csoport 7–12 éveseknek. Foglalkozások: 
szerda 16.30–18.30 óra. Részvételi díj: 5000 Ft/hó. M"-
vészeti vezet!: Gyulaváriné Szente Zsuzsa. Beiratkozás: 
szeptember 1-jén és 2-án 16–18 óráig, majd folyamato-
san hétköznap 10–18 óráig.

Wado-kay karate
  Helyszín: KÖSZI. Óvodásoknak kedden 16.15–17.15-ig, 
szombaton 9–10-ig, általános iskolásoknak kedden 
17.30–19-ig, szombaton 10–11.30-ig. Részvételi díj: óvo-
dásoknak 4600 Ft/hó, iskolásoknak 5000 Ft/hó. Feln!t-
teknek kedden 19.15–20.45-ig,  szombaton 11.30–13-ig. 
Részvételi díj: 5200 Ft/hó vagy 1100 Ft/alkalom. Kezdés: 
szeptember 3-án.

  A Népligeti Épít!k Sporttelepen m"köd! Biofitt Sport-
egyesületben dolgozó Koós Katalin edz! nyár végén 
indítja az új ovis csoportját, melyre minden 4 életévet 
betöltött kislányt szeretettel vár, akik szépülni, ügyesedni 
és fitneszezni szeretnének. A válogató augusztus 12-én 
17.00 órakor a népligeti Lantos Johnny Fitness teremben 
(1101 Bp. Vajda P. u. 38.) lesz.

Klubok, szakkörök:
  Fotókör – tárgyhó 4. csütörtök 16 óra.
  Sakk-kör – minden héten kedd, csütörtök 16 óra.
  Bélyeggy"jt! 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.

Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Klub:
  Aug. 13–14.: Mez!túri Vásár.

A Természetjáró Klub túrái:
  Aug. 11–14-ig Forrás Emléktalálkozó, Aug. 16-án Pilis. 
Aug. 27-én Vértes. Túrákra jelentkezés: a túra el!tt 2#hét-
tel a klubnapon.  
Törekvész Természetjáró kör: klub-nap minden csütörtö-
kön 14–17 óráig Kuzma Ferenc.

szabadid!

EJ RÁÉRÜNK ARRA MÉG! 
-BIZTOS ÖN EBBEN?

Miért kell megvárni míg már nem 
lehet segíteni? 

100-ból 57 ember hal meg szív- és 
érrendszeri betegségekben. A keringési rendellenesség nem áll helyre 

önmagától. 

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, 

Felismeri az alábbi tüneteket?
 Járás közben lábszárfájdalom

 Éjszaka sokszor görcsbe álló láb

 Fülzúgás, memóriazavar

 Magas vérnyomás

 Cukorbetegség  

 Nem gyógyuló sebek, fekélyek

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

JELENTKEZZEN THERMOKAMERÁS  
ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE! 

 
(A Pöttyös megállótól 100 m-re) 

FIGYELEM! 

 

(06) 1/431-82-98 

(06) 30/848-93-29

www.sonocentrum.hu
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„A k!bányai önkormányzat a tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeir!l, és a lakások béréb!l szóló 68/2008. 
(XII.20.) rendelet rendelkezései szerint 5 darab saját eszközb!l épült 
lakások bérbeadására kiírt nyilvános pályázatának nyertesei:

Lakás címe Nyertes pályázó
1. Kolozsvári u. 29-31. 3/53.   Pályázat  

nem érkezett

2. Kolozsvári u. 29-31. TT. 77. Mottl József

3. Kolozsvári u. 29-31. TT. 83. Simonics Zoltán

4. K!rösi Csoma S. út 40. 3/4. Gál Nikolett

5. Mádi u. 120. fszt. 1. Mohácsi József  
 és Császár Ilona

A rejtvény helyes megfejtését kérjük elküldeni a 1195 Bp.,
Batthyány u. 5. vagy a kobanyahirek@kobanya.hu címre.
Beküldési határid!: 2011. augusztus 26.

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

A JÚLIUSI REJTVÉNYÜNK SZERENCSÉS NYERTESEI: Könyvnyereményt nyertek: Bauer Frigyes és Velezdi Vilmosné.  
Rajzfilmes ajándékcsomagot nyertek: Petrekovits Lajos és Petrusa Viktorné. GRATULÁLUNK!

hirdetmény

  

APRÓHIRDETÉS  

ÁLLÁS  

Dömötör   Ingatlan-centrum,   ingatlaniroda   referenseket   keres   a  

X.,  XVIII.,  XIX.,  XX.  kerületekben.  Szakmai   tapasztalat  el ny.  

Érdekl dni:  XIX.   ker.  Ady  Endre   út   43.   Tel:   (06-1)   280-5830.    

E-mail:      info@ingatlan-centrum.eu  

INGATLAN  

„Budai   panorámás,   zöldövezeti,   csúsztatott   zsalus,   felújított  

lakás   eladó   Óhegyen.   Ár:   7.95  M.”   Tel.:   (06-20)   8033-001  

e-mail:  henrik.kakonyi@gmail.com,  www.ihaszkoz.eu.nu    

Kispesten,   családi   házas   övezetben   eladó   63   nm-es   2   szobás  

cirkóf téses  lakás,  tet tér  beépíthet ,  összesen  120  e  Ft/nm  áron.  

Azonnal  költözhet .  Érdekl dni  a:  (06-30)  364  16  80-as  telefon-

számon  lehet.  

SZOLGÁLTATÁS  

LAKÁSFELÚJÍTÁS!   SZOBAFESTÉST,   MÁZOLÁST,  

TAPÉTÁZÁST   INGYENES   TAKARÍTÁSSAL.   PARKETTA-  

LERAKÁST,   PARKETTACSISZOLÁST,   PARKETTA-  

JAVÍTÁST,   VÍZ-,   GÁZ-,   GIPSZKARTON-SZERELÉST,  

CSEMPÉZÉST,   VILLANYSZERELÉST,   K M VES   ÉS  

ASZTALOS   MUNKÁT   VÁLLAL   KISIPAROS  

GARANCIÁVAL,   AZONNALRA   IS.   TEL.:   (06-1)202-2505,  

(06-30)  251-3800.  

  

Konténeres  sitt-   és  szemétszállítás  olcsón,  rakódással  is.  Sóder,  

homok,  term föld.  Tel..  280-9059,  (06-30)  99-68-316.  

Autókarosszéria,   fényezés,   polírozás,   kipufogó-javítás  min ségi  

kivitelben  Szerviz  ár  alatt.  Gy ri  K bánya  X.  Kolozsvári  u.  23/A  

Tel:  (06-1)  261-6131,  Mobil:  (06-70)  431-0063  

Kertész   Izabella   szakbecsüs   vásárol   mindennem    régiséget,  

varrógépet,  hanglemezeket,  könyveket,  festményeket,  bútorokat,  

porcelánokat,   ezüstnem eket,   hagyatékot.   Díjtalan   kiszállás,  

szakbecslés.  Tel:  (06-70)  252-32-67    

Autókozmetika,  kárpitozás  és  polírozás.  Teljes  kör   autóápolás!  

Tel.:  (06-70)  660-75-61.  

Tanári   diplomával   rendelkez    régiségkeresked k   vesznek  

k bányai   üzletükbe   régi   bútorokat,   festményeket,   porcelánt,  

könyveket,   iratokat,   képeslapot,   játékokat,   kitüntetéseket,  

jelvényeket.   Komplett   hagyatékot,   lomtalanítást   és   ingyenes  

értékbecslést   vállalunk.   Tel.:   (06-30)   224-0419,   (06-30)   364-

8830,  (06-1)  260-5901,  cím:  Gergely  utca  2/B.  

Kéménybélelés,   furán -flex-,   acél   béléscsövek,   szerelt  

kémények,   nyitott-zárt   (turbó,   kondenzációs)   készülékekhez.  

METAL_VILL  Kft.  (06-30)  688-3683,  (06-70)  518-1451.    

OKTATÁS  

Dajka,   gyermekfelügyel ,   gyógypedagógiai   asszisztens   képzés.  

Kasza  Képz .  Tel:  (06-70)  660-7561  

Felel!s kiadó: Gonzo Média Szolgáltató Kft. 
Felel!s szerkeszt!: Bazsó Zoltán Szerkeszt!ség: 1195 Buda-
pest, Batthyány u. 5. Telefon: 357-6471 Fax: 347-0975 E-mail: 
kobanyaihirek@kobanya.hu Nyomdai el!állítás: KMH Print 
Production Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 24. Következ! lap-
zárta: 2011. augusztus 26.

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
www.magyarrajzfilm.hu/ 

felnottoktatas.html

AZ ÓBUDAI ANIMÁCIÓS ISKOLA
ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ OKJ-S KÉPZÉST INDÍT

Szeretné megtanulni, hogyan készül a rajzfilm?
Rajzfilmkészít! szeretne lenni, érdekli az animáció vagy felvételi el!tt áll?

Itt a lehet!ség! 10 hónap alatt megtanulhatja az animációs szakmát.
Rajzfilmrendez!k oktatnak. 

A stúdió weboldalán ízelít!t kaphat a hallgatók munkáiból.
Államilag elismert bizonyítvány! 

Választhat a délel!tti, ill. a délutáni csoport között.
NYÍLT nap keretében betekinthet az oktatásba!

RAJZFILMES TÁBOR
Aug. 1–5., aug. 8–12., aug. 15–19., aug. 22–26., Id!pont: hétf!t!l péntekig, 
9–16 óráig. A magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes tábort tart augusztusban is, 
Óbudán. Szeretettel várják a 6-17 évesek rajzfilmes m"helyükbe, ahol a gye-
rekeknek részük lehet abban a varázslatban, hogy rajzaik „életre kelnek“. 
Saját rajzfilm készítése, melyet CD lemezen hazavihetnek. Játékos foglalko-
zást tart az „Így készül a rajzfilm“ témakörben a stúdió operat!re (a Mézga, a 
Vili a veréb c. filmek operat!re). Ebéd után játék a szabadban. Délutánonként 
animációs filmek vetítése egészíti ki a rajzolást.

www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatás.html
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