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Szeptembertől kötelező

a tájékoztató napján ugyan még nem 
volt engedélyezett pénztárgéptí-

pus, ami már megfelel a Nemzeti adó- 
és Vámhivatalhoz (NaV) történő online 
bekötéshez szükséges követelmények-
nek, de a működtetés rendszere és a 
kereskedők kötelezettségei már meg-
ismerhetők. az adatátviteli kapcsolat-
ra alkalmas eszközök beszerzéséhez 
50 ezer forint állami támogatást lehet 

kasszakérdés – aki kimaraDt, Nem maraDt le

igényelni, valamint a szervezet mun-
katársának tájékoztatása szerint a Bkik 
nagy mennyiségben szándékozik felvá-
sárolni pénztárgépet, és rajta keresztül 
kedvezőbb áron juthatnak hozzá az 
eszközhöz a kerületi vállalkozók. a ren-
dezvényen részt vett radványi gábor 
alpolgármester, aki elmondta: az önkor-
mányzat törekszik rá, hogy a kamarával 
együttműködésben olyan lehetősége-

A teljes körű tájékoztatásra törekedve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
(BKIK) X. Kerületi Tagcsoportja párbeszédre hívta a kerületi vállalkozókat. A 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szakembereitől kaphattak választ 
kérdéseikre, amikből nem volt hiány a fórumon.

ket adjon a kerületi kis- és középvállal-
kozásoknak, melyekkel kőbánya a fővá-
ros többi kerületéhez képest is sikeres, 
vállalkozásbarát település marad. 

lélekemelő hétvégénk volt. Sokunknak. mert sokan voltunk! évről évre egyre többen vagyunk 
otthonunk hagyományos ünnepén, a Szent lászló napok eseménysorozaton. nagy gondot for-
dítunk arra, hogy mindenki megtalálja a kedvére való programot, hogy valamennyi korosztály 
számára élménydús kikapcsolódást kínáljunk. Úgy vélem, idén valóban sikerült. 

a polgármester levele – együtt üNNepelt kőBáNya

tisztelt kőbányai polgárok! kedves olvasók!

Önkormányzatunk évente egy alka-
lommal adományoz kitüntető címe-
ket a Kőbányán élő, dolgozó, alkotó 

kiválóságok részére, tevékenységük elismeré-
sére. A Szent László Napok rendezvénysorozat 
– új hagyományaink szerint ez alkalommal is 
– a képviselő-testületi díszüléssel vette kezde-
tét. Rangos ünnepség keretében került sor az 
elismerő, kitüntető címek átadására a Kőrösi 
Kulturális Központban. 

Emléktábla-avatásra is sor került, 
alsóviszokai Gerlóczy Károly királyi taná-
csos, a Vaskorona rend és a francia becsü-
letrend lovagja, Budapest főjegyzője, majd 
első alpolgármestere tiszteletére. Gerlóczy 
Károly Kőbányán élt, a Hölgy utca 13. 
szám alatt. Kőbánya ezen emlékét immár 
a ház falán elhelyezett tábla őrzi.

Vasárnap a Szent László-szobor ha-
gyományos koszorúzási ünnepsége ven-
dégek jelenlétében zajlott. A ceremónián 
közreműködött a Ludovika Zászlóalj 
Szent László százada. Az ünnepség fé-
nyét emelte Bíró László tábori püspök 
úr jelenléte is, valamint a koszorúzást 
követően általa celebrált gyönyörű mise 
a Szent László-plébániatemplomban.

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

A Szent László-rendezvénysorozat 
ideje alatt a színpadon is fantasztikus 
produkcióknak lehettünk részesei. Kő-
bánya díszpolgára, a blues királya, Deák 
Bill Gyula nyitotta a fellépő művészek 
sorát. Kitörő lelkesedés fogadta a szintén 
kőbányai művésznőt, Illényi Katicát, és 
a kőbányai Tutta Forza zenekar csapata 
szintén felejthetetlen műsort adott. Ne-
kik és valamennyi fellépőnek köszönjük 
az élményt, Önöknek a részvételüket! 

Szívesen fogadjuk a rendezvényre vonat-
kozó javaslataikat, ötleteiket! Legyünk 
jövőre még többen!

Aktualitásainkról a www.facebook.
com/kovacsrobertpolgarmester oldalon 
is olvashatnak! Szép és örömteli júliusi 
napokat kívánok! 

Óriási élmény volt... Nem fizetNek  
a tátogásért
a főváros is csatlakozott ahhoz a 
kőbányáról indult kezdeménye-
zéshez, ami elutasítja a teljes vagy 
fél playback technikával fellépő 
előadókat. a közgyűlés egyhan-
gúlag hagyta jóvá, hogy saját 
szervezésű és finanszírozású ren-
dezvényein csak olyan koncertet 
támogat anyagilag, ahol az éne-
kesek élő produkcióval állnak a 
közönség elé. 

CsoBBaNjoN 
egyet kőBáNyáN!
25 méter hosszú nyitott úszóme-
dencével, a kisebbeknek pedig 
pancsolóval biztosít egy kis hűsö-
lést a nyár forró napjain az Újhegyi 
strand. a napozóparkban játszótér 
és különböző sportolási lehetősé-
gek közül választhatnak az aktív 
pihenésre vágyók, akik számára 
családi kedvezményt is kínálnak 
a mindennap 9 és 19 óra között 
nyitva tartó strandon.

A lakhatásért mindenkinek 
fizetnie kell

nem értik, miért kellett meNNiük

ami történt

Az elmúlt hetekben számos újság hasábjain, televíziós csatornán és internetes fe-
lületen látott napvilágot a kőbányai Faragó család kilakoltatásának híre. Aki a hely-
színen volt június 11-én, az a saját szemével láthatta, ahogyan jogvédő szervezetek 
és civilek próbáltak haladékot kiharcolni a 11 tagú famíliának. kőbánya Önkor-
mányzata az elmúlt közel két évtizedben számos alkalommal kérte a család együtt-
működését, ennek hiányában az illetékes bíróságnak kellett döntenie az ügyben: 
a nemfizető családnak el kell hagynia az önkormányzati ingatlant. 

A Faragó család segítségkérésére érkező 
aktivisták reggel óta próbálták bari-
kádjukkal megakadályozni a Kápolna 

utcai lakásból a kilakoltatást, mire délután a 
rendőrök lezárták a környéket, és a tűzoltók 
is a helyszínre érkeztek. Tapintani lehetett a 
levegőben a feszültséget, amikor az akcióba 
lépő rendőrök megkezdték a kilakoltatást, 
pontot téve ezzel egy majd két évtizedes tör-
ténet végére. A gyermekjóléti szolgálat 14 
oldalas összegző dokumentumából – mely a 
család engedélyével bárki számára hozzáfér-
hető – és a Kőbányai Önkormányzat közle-
ményéből is árnyalt képet kaphatunk arról, 
hogyan jutott idáig a család. 

A családnak három kiskorú tagja van, 
ők és a nagykorúak egy része még tanul, a 
többieknek azonban nincs állása. Az anya 
rokkant, de rokkantsági járadékot – állítá-
sa szerint – 2009 óta nem kap.

A dokumentumokból kiderül, hogy 
1995-től kezdődően a kerületben egyedül-
álló módon, a felhalmozott adósságok kifi-
zetése nélkül újabb és újabb rendelkezésükre 
bocsájtott önkormányzati bérlakás segítette 
az akkor még nagyszámú kiskorú gyerme-
kek védelmét az utcára kerüléstől. Illetve az 
is előfordult, hogy két önkormányzati lakás 
saját forrásból történő összevonását kérték, 
hogy a panelből elköltözhessenek, amihez 
meg is kapták az engedélyt, majd végül 
mégiscsak önkormányzati forrásból fizették 

ki az összeépítést. A panellakás kulcsait nem 
adták vissza, ugyanakkor lakbért nem fizet-
tek. A Kápolna utcai lakás közös képviselője 
pedig arról adott tájékoztatást, hogy a család 
hosszú évek óta tartó renitens magatartása 
miatt többször is aláírásgyűjtésbe kezdtek a 
ház lakói. Legutóbb például Faragóné Sári 
Emőke családanya „faji hovatartozás alap-
ján” listázni kezdte a házban lakókat, és er-
ről igyekezett is minél többször tájékoztatást 
adni, ezzel megfélemlítve őket. 

A FArAgó cSAláD már évek ótA  
nem Fizette Az ÖnkormányzAti  
BérlAkáS rezSikÖltSégeit.

A család tartozása mára meghaladja a 3 
millió forintot, azaz a lassan két évvel ezelőt-
ti, kiköltöztetésről szóló bírósági ítélet óta 
szinte semmit nem fizettek. Az önkormány-
zat nem adott több haladékot a kiköltözésre. 
Kőbányán 800 család ellen indított pert az 
önkormányzat az adósságuk miatt, ami jel-
zésértékű arra, hogy senki sem lakhat és élhet 
ingyen, vagy úgy, hogy az önkormányzat má-
sok adóforintjaiból finanszírozza a lakhatását. 
Weeber Tibor humán szakterületért felelős 
alpolgármester szerint az önkormányzatnak 
nem egy-egy család minden jogi keretet átlé-
pő támogatása a dolga, hanem a kerület vala-
mennyi lakójának és vagyonának a védelme, 
melyre esküjük is köti a képviselőket.

NyároN is NyitVa 
VaN a jégpálya
kőbányán az év legmelegebb hó-
napjaiban sem kell lemondaniuk 
a jeges sportok szerelmeseinek 
kedvenc szabadidős helyszínük-
ről, a jégpályáról! az ihász utcai 
pályát műanyaggal borították 
be, ami alkalmas görhokizásra, 
floorballozásra és ballhockeyra is.

A támogAtáS igényléSéről és a kasszák 
működtetéséről folyamatos tájékoztatást ad a 
Bkik: www.bkik.hu, ugyfelszolgalat@bkik.hu, 
központi telefonszám: +36 (1) 488 2000

Jönnek az online pénztárgépek

A Szent lászló-szobor hagyományos megkoszorúzása után az ünnepség fényét emelte 
a Bíró lászló tábori püspök által celebrált mise
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jelenleg is zajlik az aláírás-
gyűjtés, a tagok prof. dr. 

szabó máté , az alapvető jogok 
biztosának szeretnének leve-
let küldeni, hogy vizsgálja ki a 
liszt ferenc Nemzetközi repü-
lőtér működésének jogi hely-
zetét. az ombudsmani vizsgá-
latot kőbányán leginkább az 
akadémiatelep, a királydomb 
és az Újhegyi lakótelep keleti 
része fölött nagy zajjal közle-
kedő repülőgépek miatt kérik 

a lakosok. „éjszaka a kisgyerekek felsírnak álmukban, mert 
felriadnak a nagy zajra, amit a repülők okoznak” – mondja 
kóti mihály, a civil szervezet egyik tagja, aki szerint főleg a 
legkisebbek és az idősek szenvednek a nagy zajtól, de az 
sem elhanyagolható, hogy a légi útvonalak mentén fekvő 
ingatlanok alaposan leértékelődtek az elmúlt években. 
kőbánya polgármestere elmondta: „Városvezetőként és 
helyi lakosként is kötelességemnek érzem a kőbányaiak 
érdekeinek képviseletét, az élhető környezet védelmét és 
biztosítását. üdvözlöm és támogatom a felelős, tenni aka-
ró és cselekvésre kész állampolgári szemléletet.”  

városháza

bert polgármester és több képviselő, 
valamint a bölcsődék vezetője ugyan-
akkor azt mondta, minden kisgyerek 
egészséges ételeket kap, de ez egy kö-
vetkező fokozat, amely a nagyon tu-
datos táplálkozást folytató szülőknek 
is alternatívát jelent. 

pArkolópályA 
A pontos összegek hiánya miatt tettek 
fel kérdéseket ellenzéki képviselők ak-
kor, amikor a Gyakorló utcai fizető-
parkoló működtetésével kapcsolatos 
rendelettervezetről esett szó. Az ellen-
zéki képviselők ugyan egyetértettek a 
parkolási rendszer bevezetésének fon-
tosságával, de nem találták az idei évre 
vetíthető költségek kalkulációját, és 
sokallták a parkoltatással foglalkozók 
számát. 

gArAnciát AkArtAk
Az előbbieknél jóval sportosabb téma is na-
pirendre került, ám az ellenzéki képviselők 
a Sportliget területének hasznosítására kiírt 
pályázattal kapcsolatban más pályázatot 
láttak előnyösebbnek, mint a többség. Ko-
vács Róbert és Révész Máriusz, a sportbi-

A gyakorlatban látni fogjuk...

A Kőbányai Református Egyház-
község számára 4,1 millió forin-
tot szavazott meg a képviselő-

testület az utolsó ülésén. Ezt a pénzt a 
120 éves templomban található óriási 
ólomfestésű üvegablakok rekonstruk-
ciójára vagy restaurálására fordítják 
majd, mert a három és fél méter magas 
ablakok némelyike már szinte életve-
szélyes; ahogy Pankotai Ferenc főku-
rátor mondta: „már csak az Úristen 
kegyelme tartja a helyén”. Az ablakok 
felújításával kapcsolatban ugyan több 
árajánlatot is szívesen láttak volna a 
képviselők, de elfogadták, hogy kevés 
szakértő dolgozik e területen. 

reForm vAgy HAgyomány
Az Apró Csodák Bölcsődében beveze-
tésre kerülő reformétkeztetéssel kap-
csolatosan is felmerültek képviselői 
aggályok. A lényeg, hogy a szülők vá-
laszthatnak: a kicsit drágább „reform-
ebédet” fizetik elő a gyermeküknek, 
vagy a „hagyományost”. Tóth Balázs 
szerint ez hátrányos megkülönbözte-
tés, mert így nem minden kisgyerek 
eszik egészséges ételeket. Kovács Ró-

zottság elnöke azzal érveltek, hogy a terü-
lethasznosítási pályázaton győztesnek ítélt 
és a kerékpársportot itt is elterjesztő KTC 
eddig is sok éve bizonyította, megbízha-
tóan és sikeresen működik, míg a másik 
pályázó, az önkormányzat által létrehozott 
Kőbányai Sportközpont szerényebb ered-
ményeket tud felmutatni, és nincs garancia 
a pályázatának megvalósítására. 

ÖSSzeolvADáS 
A képviselők júniusi, nyári szünetet 
megelőző utolsó ülésén a Bárka és az 
egészségügyi szolgálat összevonása is 
napirendre került. A polgármester sze-
rint jogszabályváltozás miatt került erre 
sor, de nem kell további centralizáció-
tól tartani. Az egyesítést ellenzők úgy 
vélik, vagy korábban, a két szervezet 
jogosítványainak kiadása előtt kellett 
volna ezt meglépni, vagy hagyni kel-
lene, mert eddig eredményesek voltak, 
arra viszont nincs garancia, hogy olyan 
szakmai vezetőt találnak, aki az egész-
ségügyhöz és a szociális ellátás ügyéhez 
is egyformán ért.

A kőbányAi Szent LáSzLó Gimnázium 
iGAzGAtójánAk munkáját elismerték a ke-
rületi képviselők, mint ahogy a városunkat 
megszépítő kőkert ügyvezetőjének érdemeit 
is. előbbinek a kinevezését javasolták az 
illetékes államtitkárságnak, míg Hancz Sán-
dor kinevezését ténylegesen meg is hosz-
szabbította a testület. 

nApirenden feLüL három kér-
désben is döntöttek a képvise-
lők: a törekvés művelődési köz-
pontot rendkívüli támogatásban 
részesítik, aminek segítségével 
a törike októberig működhet, 
addig újra napirendre kerül a 
jövője. A kőbányai Önkormány-
zat – elővásárlási jogával élve – 
megvásárolja az Újhegyi uszoda 
területén lévő könnyűszerkeze-
tes pizzériát, hogy a területet 
egyesítse. A képviselők azt is 
elfogadták, hogy az Akna utcai 
bánya területének egy részét 
alternatív megoldásokat is hasz-
nosító energiapark létesítésre 
hasznosítsák. 

testületi ülés – ősztől iNDul az Új fizetőparkoló

A kőbányai Önkormányzat gazdálkodása stabil – ezt sugallta az az utolsó kép-
viselő-testületi ülésen elhangzott információ, mely szerint jóval több mint 1,7 
milliárd forintos lekötött pénz van az önkormányzat számláján. A képviselők, 
talán eme irigylésre méltó helyzetnek köszönhetően, több támogatási kérést 
is megszavaztak.

Felemelik hangjukat  
a zaj ellen

civil kezDeméNyezés

Nyár eleji nagytakarítást szervezett az MSZP kőbányai 
szervezete Újhegyen. A lakótelep Hang utcai játszóte-
rének kitakarítása előtt a párt jövőbeli elképzeléseiről 
kaphattak tájékoztatást a kerületiek. 

a Horváth Csabával, az mszp fővárosi frakciójának veze-
tőjével, lukóczky károllyal, a választási körzet szocialista 

vezetőjével, valamint somlyódi Csaba önkormányzati kép-
viselővel közösen meghirdetett környezetszépítési akció ke-
retében önkéntesek tisztították le a játszótéri csapot, össze-
söpörtek és szemetet szedtek. Horváth Csaba ismertette a 
szocialista párt fejlesztési elképzeléseit is, így például a köz-
biztonság javítását, valamint a panelprogram folytatását. 

Mire az újságot olvassák, lehet, hogy meg is történt a hi-
vatalos bejegyzése a Kőbányai Értékvédő Egyesületnek, 
melynek tagjai a környezet ápolását és változásainak 
nyomon követését tűzték ki célul, valamint azt, hogy a 
jogalkotó szervek a törvényalkotási folyamatban ne 
hagyhassák figyelmen kívül a szervezet véleményét.  

elég sok volt a cigarettacsikk

Az ombudsman  
segítségét kérik

a parkolásról
a gyakorló 
utcai parko-
lással kap-
csolatban tett 
fel kérdéseket 
s o m l y ó d y 
Csaba képvi-
selő, akivel a 
testületi ülés 
szünetében 

beszéltünk a részletekről. 
„a gyakorló utcai parkolási 
probléma évtizedes múltra 
tekint vissza – én is laktam 
ott, jól tudom... ez a gond 
csak kis részben köthető az 
árkádhoz, a kiváltó ok a bel-
városi fizetőparkolás beveze-
tése volt, mert attól kezdve 
mindenki itt akarta hagyni a 
kocsiját – p+r parkoló pedig 
még mindig nincs. a gyakor-
ló utcai fizetőparkolás beve-
zetése tehát mindenképpen 
jó lesz az ott lakóknak. azt 
viszont nem tudom elfogad-
ni, hogy sehol nincs leírva, 
mi mennyibe kerül. ráadásul 
négy háztömb körüli parkoló 
ellenőrzésére minek 14 em-
ber? az előterjesztésben ki-
lenc (!) adminisztratív dolgo-
zó van megjelölve erre a kis 
parkolóra... ők mit csinálnak? 
arról nem is beszélve, hogy 
idén a vagyonkezelő meghi-
telezi a működési költséget 
– anélkül, hogy valamilyen 
keretösszegek limitálnák a 
maximális költségeket. ma-
gyarul: jó, hogy fizetőparkoló 
lesz ott, de ez nagyon sokba 
kerülhet a kerületnek. túl 
sokba...”

Somlyódy 
csaba 

vélemény

Játszótér-takarítás 

igazgatási  
szüNet  
a HiVatalBaN
Budapest főváros X. kerület 

kőbányai Önkormányzat 
képviselő-testülete a 2013. jú-
lius 15-étől augusztus 9-éig, 
valamint a 2013. december 30-
ától 31-éig terjedő időszakra a 
hivatalban igazgatási szünetet 
rendel el. 2013. július 22. és au-
gusztus 4. között, valamint 2013. 
december 30. és 31. között az 
ügyfélfogadás a hivatal minden 
szervezeti egységében szünetel, 
az anyakönyvi ügyekért felelős 
szervezeti egység és az ügyfél-
szolgálat ügyeletet tart. 2013. 
július 15. és 19. között, valamint 
2013. augusztus 5. és 9. között 
a hivatal anyakönyvi ügyekért 
felelős szervezeti egysége és 
az ügyfélszolgálat kedden 10 
órától 13 óráig, valamint csü-
törtökön 13 órától 15 óráig ügy-
félfogadást, hétfőn, szerdán és 
pénteken pedig ügyeletet tart.

jeleNtőseN  
CsÖkkeN a kéméNy-
seprés Díja

44 százalékkal csökken a ké-
ményseprés díja a fővá-

rosban július 1-jétől. a fővárosi 
közgyűlés elfogadta györgy 
istván városüzemeltetési főpol-
gármester-helyettes javaslatát. 
a főváros február 1-jétől hatá-
lyos rendeletét jogszabályvál-
tozás miatt módosították. míg 
korábban a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló tör-
vény az egységnyi munkará-
fordítás összegét legfeljebb 
nettó 4000 forintban rögzítet-
te, addig a július 1-jén hatályba 
lépő törvénymódosítás szerint 
a maximális összeg 2000 forint 
lesz. a fővárosban az idei évre 
megállapított 3564 forintos, ké-
mények ellenőrzésére, tisztítá-
sára, műszaki felülvizsgálatára 
vonatkozó díjtétel ennek meg-
felelően 2000 forintra csökken. 

mások szemetét szeDték
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Kerületi zöldségcsokor

Körülbelül 40 család él a Mádi utca 
124. szám alatti lakóparkban, a kí-
váncsi szemek elől magas kerítés által 

eltakart földi paradicsomban. Itt nemcsak fák, 
különleges növények, hanem játszótér is épült 
a lakók saját beruházásában, hiszen mint azt 
Szabó Sándorné helyi lakos elmondta, sok itt 
a gyerekes család, akiknek nemcsak a játszótér 
biztosít találkozási pontot, hanem a férje ter-
vei alapján elkészített filagória is. Arra pedig, 
hogy miből telik az újabb és újabb kert(sz)
építő akciókra, szintén van válasz: a lakók 
vállalták, hogy maguk végzik el a lépcsőház 
takarítását, aminek köszönhetően évente 1 
millió forintot spórolnak.

Madáritatót és sziklakertet szülői segítséggel 
építettek, egynyári növényeket pedig az önkor-
mányzattól nyertek a Virágos Kőbánya című 

az elmúlt években számtalaN kÖrNyezetszépítési akCió iNDult

„mikor olyan emberekkel beszélgetünk, akik nem kőbányán élnek, vagy csak hallomásból ismerik a kerületet, általában az 
a vélemény szokott megfogalmazódni, hogy hát igen, ez az a terület, ami nem valami tiszta, sok gyár van itt és zaj, valamint 
rossz a levegő. mi, kőbányaiak viszont tudjuk, hogy ha van is benne némi igazság, ez messze nem tükrözi a valós képet!” Így 
köszöntötte a polgármester a virágos kőbánya című pályázat résztvevőit 2011-ben, aztán a résztvevők átvették a cserepes 
növényeket, majd nekiálltak ásni, ültetni. innen indult a történet, ami odáig „fajult”, hogy a kőrösi sétány tavaly elnyerte a 
Budapest legszebb főutcája címet, és sorra megszépültek a kerület közterületei, családi és panelházai.

Kőbányai család kapta az  
ötvenezredik szelektív kukát
Mint arról már korábban beszámoltam, idén márciusban elindult a szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszer Budapesten. A szelektív gyűjtőedények kiszállítása valameny-
nyi kerületben megkezdődött, a fővárost jövő év végére tudjuk teljesen lefedni. 

dr. györgy istván rovata – kőBáNya országgyűlési képViselője, 
főpolgármester-Helyettes

nak tartja a házhoz menő szelektív gyűjtést, 
hiszen így nem kell elvinni otthonról a szét-
válogatott hulladékot. ennek ellenére néhá-
nyan nem vették át az edényeket, mondván, 
nem kívánnak élni a szolgáltatással. 

egy apró kéz is sokat tehet...

pályázaton, így szépült meg a Mászóka Óvoda, 
ahol az intézmény dolgozói és óvodásai nagy-
ra becsülik a növényeket. „Azok a gyerekek, 
akik elültették a fákat, ma már negyedikesek” 
– mondta Szántó Károlyné, az intézmény ve-
zetője a tavaly elnyert minősítés után, utalva 
arra, hogy bizony nemcsak munka és eszköz, 
de türelem is kell a kertépítéshez. 

Tavaly nagyot gondolt az önkormányzat, és 
a kerületi nagyvállalatok számára is környe-
zetszépítési akciót hirdetett. Így aztán az 1908 
óta ipari termelést végző cégnél, a Richter Ge-
deon Nyrt.-nél már második éve annak, hogy 
madárcsicsergés jelzi: növényekkel és gyönyö-
rű füves pázsittal vették körbe az intézményt. 
„Nem is számszerűsíthető, hogy ez mennyivel 
járul hozzá a cég alkalmazottainak kreativi-
tásához és hatékonyságához, mindemellett 

bosszantó, ha valaki nem tartja 
rendben a portáját, vagy ha uram 
bocsá’ az ebtulajdonos nem szedi 
fel a kutyapiszkot – és még sorol-
hatnánk, mi az, ami egészségi vagy 
„csak” esztétikai károsodáshoz 
vezet, de nincs rá törvényi szabá-
lyozás. Kovács Róbert, Kőbánya 
polgármestere szerint a lakosság 
nem várhatja el az önkormány-
zattól mindennek a megoldását, a 
polgároknak maguknak is tevéke-
nyen kell fellépniük a sok esetben 
a hivataltól kapott eszközök és 
ösztönző pályázatok segítségével. 
De vajon érvényes lehet-e a szám-
talan kerületi környezetszépítési 
akcióra is az a logika, ami a bicik-
lis felvonulásnál bevált? Az emlí-
tett, civilek és döntéshozók támo-
gatásával felfuttatott rendezvény 
már kellőképpen tömegvonzó 
eseménnyé nőtte ki magát ahhoz, 
hogy „magára lehessen hagyni”, 
és a forintban sem kevés ösztönző 
támogatásokat újabb fejlesztések-
re fordítani.

A kőBányAi ÖnkormányzAt zÖlDprog-
rAmJAi, pályázAtAi: tiszta udvar, rendes ház 
l A legvirágosabb kert l A tiszta, rendezett 
kőbányáért l ez a kukahelyzet! l virágos er-
kély l virágos közösségi telek l A legvirágo-

sabb intézményudvar

pedig sokkal szívesebben járnak egy ilyen kör-
nyezetbe dolgozni” – mondta K. Szabó Mik-
lós, a Richter Gedeon Nyrt. főépítésze kevéssel 
azután, hogy a vállalatnak ítélték A tiszta, ren-
dezett Kőbányáért kitüntetést.

Idén július 1-jétől hatósági eljárás indul az 
ellen, aki elmulasztja portáján a parlagfű-men-
tesítést – ráadásul a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um közleménye szerint az idei csapadékos idő-
járás kedvezett a növény kelésének. Azonban az 
allergiát okozó parlagfű mellett legalább olyan 

mádi utca 124.: egy rendes ház, ahol tiszta az udvar mászóka óvoda: a legvirágosabb intézményudvar

előtte

Utána

richter gedeon nyrt.: A tiszta, 
rendezett kőbányáért

Első eredmények:  
kátyúzás példás gyorsasággal

kőbánya kertvárosi részén tavasszal 
hívtak össze lakossági fórumot ko-

vács róbert, kőbánya polgármestere 
kezdeményezésére indított Városrészi 
fórumok sorozat egyik állomásakép-
pen. ezen több kerületi lakos kifogá-

városrészi fórum a kerületBeN

solta a jászberényi út szomszédságá-
ban található szervizút állapotát. az 
esős időben gyakorlatilag használha-
tatlanná vált területen igazi összefo-
gással valósult meg a felújítás, miután 
a fórumon részt vevő dr. györgy istván 

A kátyúk észlelése, a rendbetétel kérése és a munka elvégzése – viszonylag rit-
kán hallunk róla, hogy mindez néhány héten belül megtörténjen. A Kertváros 
melletti szervizút rövid idő alatt elképesztő változáson ment keresztül.

városüzemeltetésért felelős 
főpolgármester-helyettes 
ígéretet tett az útszakasz 
mielőbbi rendbetételére. 
agócs zsolt önkormányzati 
képviselő szemléletes fotói-
val és az összegyűjtött lakos-
sági észrevételekkel együtt 
a főpolgármester-helyettes 
kérte a Bkk közút zrt.-t, mi-
hamarabb járjon el az útsza-
kasz felújításában. a munkák 
befejezési határidejét június 
30-ában jelölték meg, amit 
szemmel láthatóan bőven 
betartottak.

kőbányán is folyamatos a terítés, várha-
tóan legkésőbb idén év végéig. külön 

örömömre szolgált, hogy nemrég egy kő-
bányai családnak tudtuk jelképesen átadni 
az ötvenezredik „kukát”. a kertvárosi család-
ból az unokájával érkezett a nagypapa, aki 
elmondta: mivel régóta gyűjtik szelektíven 
a szemetet, nagy könnyebbség, hogy ezen-
túl nem kell elvinniük sehová a hulladékot, 
mert házhoz jönnek érte.  a rendezvényen 
átadtam nekik ajándékba egy palackprést, 
ezzel szerettem volna felhívni a figyelmet a 
szemét zsugorítására. fontos ugyanis, hogy 
a palackokat, papír- és fémdobozokat min-
den esetben összenyomva dobjuk a kuká-
ba, máskülönben hamar megtelnek az edé-
nyek. számos helyről érkezik visszajelzés, 
hogy sűrűbb szállításra volna szükség, erre 
azonban csak kifejezetten indokolt esetben 
kerülhet sor. a préseléssel viszont sok helyet 
meg tudunk takarítani. 
a márciusban indult projekt jövő év végi be-
fejezéséig összesen 403 000 szelektív kukát 
osztanak ki a fővárosi háztartásoknak. az 
fkf zrt. eddig a gyűjtőedények több mint 10 
százalékát szállította ki. a tapasztalat szerint 
a lakosság túlnyomó többsége szereti és jó-

kőBáNyáN legkésőBB a 
jÖVő éV első HóNapjaiBaN 
ValameNNyi HáztartásBa 
eljutNak a gyűjtőeDéNyek 

pedig a szelektív hulladékgyűjtés mindenki-
nek kötelező, hiszen az alapvető közszolgál-
tatás részévé vált. mivel az fkf zrt. a szelek-
tív hulladékokból származó bevételét teljes 
mértékben visszaforgatja a hulladékgyűj-
tésbe, ezért amennyiben a lakosság partner 
a szelektív gyűjtésben, tartósan csökkente-
ni lehet a közszolgáltatási díjakat. ráadásul 
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer amellett, hogy kényelmes, lehető-
séget ad a számos köztisztasági problémát 
felvető szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
felszámolására is.

FolytAtóDnAk az önkor-
mányzat legnépszerűbb kerü-
letszépítő pályázatai! Felhívás a 

16. oldalon.
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Akadémiát kaptak 
a Darazsak

zsíros tibor szellemiségét kÖVetik

Hosszú évek munkáját koronázza meg a kerületben működő sportklub sikere, 
amelynek eredménye a zsíros tibor 1955-ös európa-bajnok kosárlabdaklasszis 
nevével fémjelzett akadémia megalakulása.

Zúgott a taps a Zrínyi Miklós 
Gimnázium tornatermében, 
ahol a Kőbányai Darazsak 

a szezon legjobb teljesítményt el-
érő játékosait és csapatait díjazták, 
miután a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségének (MKOSZ) 
főtitkára, Bodnár Péter átadta az 
akadémiai minősítésről szóló okle-
velet a Kőbányai Diákok Sportegye-
sülete elnökének. A minősítéshez 
dr. György István, Kőbánya ország-
gyűlési képviselője is gratulált, aki 

Kőbánya kiválóságai 
Diáknak, szülőnek, pedagógusnak és a kerület vezetőinek egyaránt fel-
emelő pillanatban lehetett részük a Kösziben, a kerület legjobb diákjai-
nak szóló ünnepségen. Oklevéllel és könyvjutalommal köszönte meg az 
önkormányzat, hogy szorgalmukkal és kitartásukkal hozzájárulnak 
Kőbánya jövőjének építéséhez. 

akik maguk döntenek a jÖVőjükről

„csak azt bánom, hogy kimaradok az órai levelezésből”

különdíj az országos alba regia ka-
marazenei Versenyen, ezüstérem az 

azerbajdzsánban megrendezett iNep 
eurázsiai Ökológiai társaság megmé-
rettetésén, győztes olasz nyelvből az 
országos középiskolai tanulmányi Ver-
senyen... 
De vajon mekkora áldozatot hoznak 
ezek a diákok a nívós eredménye-
kért? Van-e szabadidejük, vagy éj-
jel-nappal csak tanulnak? mit tehet a 
kíváncsi újságíró: az ünnepség után 

Weeber tibor alpolgármester kö-
szöntőbeszédében mondta: ez 
a világ látszólag szereti a közép-
szerűt, tolerálja a közepes erő-

feszítést, a lébecolást. De az így 
gondolkodó emberektől az élet 
elveszi a saját sorsukról való dön-
tés lehetőségét...

tiszteletét fejezte ki az edzők, a test-
nevelők és az egész kőbányai sport 
ügyének szeretői iránt, valamint 
megköszönte a szülőknek az áldo-
zatkész támogatást. 

Az országban mindössze 13 olyan 
kosarasklub van, amely meg tud felelni 
a magas szintű szakmai elvárásoknak 
– mondta az MKOSZ főtitkára, aki 
szerint a társasági adóból (tao) történő 
támogatás lehetősége nagymértékben 
hozzájárul a sportág utánpótlás-neve-
lésének minőségi fejlődéséhez. A Kada 
Mihály Általános Iskola területén épü-
lő kosárlabdacsarnok költségeit is 70 
százalékban fedezi a taós támogatás, 
amit a Kőbányai Önkormányzat 170 
millió forinttal megtold – tudtuk meg 
Kovács Róbert polgármestertől, aki 
rendkívül büszke arra, hogy polgár-
mestersége idején sportcsarnok épülhet 
Kőbányán. Hajdu Péter, a Kőbányai 
Diákok Sportegyesületének elnöke el-
mondta: azért is van nagy szükség az 
új kosarasbázisra, mert már minden 
létező kerületi intézmény kereteit ki-
nőtte a több mint 300 „darázs”. „Az 
akkreditáció anyagi biztonságot jelent, 
mert így több forrásból több edzőt 
fogunk tudni alkalmazni, így több 
csapatunk lehet, és várhatóan az eddi-
gieknél is jobb eredményeket érhetünk 
majd el” – jelentette ki Hajdu Péter. 

Csupa unikum
Tíz magyar település környezet-egészség-
ügyi problémáiba adtak betekintést a XIII. 
Balogh János Országos Környezet- és Egész-
ségvédelmi Csapatverseny gimnazistákat is 
zavarba hozó felkészültségű versenyzői.  
A megmérettetést immár 13. éve szervezi a 
kőbányai Bem József Általános Iskola peda-
gógusa, Nagyné Horváth Emília, akit még 
tanított a verseny névadója.

környezet-egészségügy

ez az egyetlen környezet-egészségvédelmi 
verseny az országban, ráadásul a határon túl-

ról is érkezett csapatoknak csak az útiköltségü-
ket kellett állniuk, a vendéglátás és a szállás díját 
a fővárosi és a kőbányai Önkormányzat mellett 
a kutató tanárok országos szövetsége és cégek 
is támogatták, amiért hálás köszönetét fejezte ki 
a verseny szervezője. a természettudományos 
tárgyakban jeleskedő ifjúságot kőbánya ország-
gyűlési képviselője, dr. györgy istván köszöntöt-
te a parlamentben. a megmérettetésen egyéb-
ként nem vehettek részt a szervező iskola diákjai, 
teljességgel kizárva ezzel az előnyhöz jutás lehe-
tőségét. a nebulóknak nemcsak a névadó mun-
kásságára és a környezet-egészségvédelem el-
méleti kérdéseire vonatkozó tudásukról kellett 
számot adniuk, hanem Balogh jános munkás-
ságát bemutató képzőművészeti alkotásokat is 
kellett készíteniük. a legkülönbözőbb technikák-
kal elkészült alkotásokkal a kreativitásuk mellett 
szemmel láthatóan a tudós munkássága iránti 
tiszteletüket is kifejezték a csapatok. a verseny 
délutánján olyan kérdéseket boncolgattak, mint 
például a bükkábrányi bánya környezetszennye-
ző hatása, vagy a budapesti Ward mária általá-
nos iskola és gimnázium környezettudatos újjá-
építése az V. kerületben.

Az életmódunk és a környezeti hatások 60-70 
százalékát adják az egészségi állapotunknak, 
az egészségügyi ellátás csak 12, a genetika 15 
százalékát

elbeszélget egy kicsit a szembejövő 
diákokkal, így aztán rögtön kiderül, 
hogy mindannyian ugyanolyan hús-
vér emberek, mint „átlagos” diák-
társaik. ugyanis, ahogyan mondani 
szokták, a nem reprezentatív felmé-
rés szerint annyi a titok, hogy ezek a 
diákok aktívan részt vesznek az órán, 
és nem hagyják elkalandozni figyel-
müket. illetve ehhez jönnek még az 
óra utáni szakkörök, pluszfoglalko-
zások. 

Felzárkóztatás
Rendkívül összetett az a program, 
melyet a Fecskefészek Bölcsőde va-
lósíthatott meg egy uniós pályázat 
segítségével a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek fejlesztéséért. A 
gyógypedagógusok szakmai tovább-
képzésétől az új szolgáltatások beve-
zetésén át számtalan fejlesztő esz-
köz megvásárlást lehetővé tette a 
nyertes pályázat.

fejlesztéssel

immár 5 éve fogadnak úgynevezett sa-
játos nevelési igényű gyermekeket a 

gépmadár utcai bölcsődében, ahol ma 
már az egészen pici, mindössze néhány 
hónapos babák korai fejlesztésére is le-
hetőség van az úgynevezett ambuláns 
ellátás keretében. a napközbeni kis-
gyerekellátás mellett tehát mindössze 
néhány órás foglalkozásra is be lehet je-
lentkezni a kerületi szülőknek. göncziné 
sárvári gabriella, a kőbányai egyesített 
Bölcsődék vezetője szerint éppen az a 
program egyik legnagyobb jelentősége, 
hogy nem kell a kerület határain kívülre 

elmerülve a labdamedencében

vinni a gyerekeket, a fejlesztést ráadásul 
teljesen térítésmentesen végzik az uniós 
támogatásnak köszönhetően szakmai 
továbbképzésen is részt vevő, rendkívül 
felkészült gyógypedagógusok. a prog-
ram másik vívmánya, hogy az értelmi 
fejlődést, a kreativitást és a mozgás fej-
lesztését lehetővé tevő eszközök szintén 
térítésmentesen kölcsönözhetők a kerü-
leti szülők számára.

zsíros tiBor-emlék-
sarkot is BereNDezNek 
majD az Új kosárlaBDa-
CsarNokBaN
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Tehetségbarát  
Kőbánya

támogatókat keresNek

A nemzeti erőforrás minisztérium támogatásával valósulhatott meg a kerület-
ben a tehetségbarát kőbánya című program, melynek célja, hogy a tehetségek 
támogatására sarkallják a civil és kulturális szervezeteket

Összefogásból jeles
Több mint 5300 lelkes szavazó összefogásával lett ismét befutó a kőbá-
nyai Kékvirág Óvoda a Szülőfórum.hu honlap játékában. A „kékvirágos 
voksok” közel az 50 százalékát tették ki a főváros valamennyi ovijára le-
adott szavazatoknak.

a hónap kékVirágos óVoDája 

az önkormányzati intézmények tá-
mogatására létrejött weboldalon 

található online játék működése rend-
kívül egyszerű. a regisztráció után 
bárki szavazhat egy-egy bölcsődére 
vagy óvodára, és amelyik intézmény a 
legtöbb voksot kapja a hónap végén, a 
megtisztelő cím mellett a felajánlások-
nak köszönhetően nyerhet. a korábban 
építőjátékot nyerő intézmény pedagó-
gusai ezúttal sem bízták a véletlenre a 
győzelmet, a gyerekek rokonain kívül 

Kőbányán harmadik éve 
tehetségpontként is mű- 
ködik a Pedagógiai Szol-

gátató Központ, melyben önkor-
mányzati képviselők, tehetség-
gondozó szakemberek és a civil 
szféra helyi képviselői dolgoznak 

együtt. A minisztérium 1 millió 
forintos támogatásából a kőbá-
nyai szervezet maga is kiírt egy 
pályázatot: a kerületi iskolásokat 
kérték, írjanak filmforgatóköny-
vet arról, hogyan lehetne a tehet-
ségtámogató tanács munkáját a 
széles közönség elé tárni. A há-
rom legjobb munkából el is ké-
szülhetett a film, melyben a Szent 
László Gimnázium média szakos 
diákjai is segítettek. A filmek 
üzenete egyszerű és lényegre törő: 
ha a diák álma az, hogy híres fo-
cista vagy fuvolaművész legyen, a 
kitartáson és a szorgalmon kívül 
szükség van az anyagi támogatás-
ra. A kőbányai tehetséggondozó 
szervezet a felajánlott pénzből a 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
kerületi diákokat kívánja segíteni, 
mint ahogyan tette ezt többek kö-
zött a kiválóan sakkozó Karácsony 
testvérek esetében, akik közül Ger-
gő az országos bajnokság után el-
utazhatott a Mariborban megren-
dezett nemzetközi versenyre is.

Állást keres, de…
…nem kap visszajelzést önéletrajzaira?
…úgy érzi, kevés álláslehetőséget talál?
…valamiért nem sikerülnek az állásinterjúi?
…nem tudja, eddig miért nem sikerült elhe-
lyezkednie?

korábbi dolgozókat és egykori óvo-
dásokat is arra buzdítottak, voksukkal 
jelöljék az intézményt a hónap óvodá-
jának. az igyekezetet siker koronázta, 
így a mátrapark kft. felajánlásával az 
óvoda egyensúlyérzéket és bátorságot 
fejlesztő lengőhíddal lett gazdagabb, 
amely olyan élethelyzetekhez segít 
hozzászokni, mint például a mozgólép-
csőn való közlekedés – magyarázta Bé-
res péterné, a kőbányai kékvirág óvoda 
hálás vezetője. 

Társastánc- 
bajnokság
Közeleg a jubileum a kőbányai Bem 
József Általános Iskolában működő 
táncegyesületnek, mely immár a 19. 
versenyének megrendezésén is túl 
van. A verseny egyik szépsége, hogy 
ilyenkor évről évre 200-250 táncos-
pár méri össze tudását. 

XiX. Bem-kupa

gyönyörű, színpompás ruhák, anda-
lító vagy éppen vérpezsdítő muzsi-

kák, melyek alapvető velejárói a társas-
táncnak, és ezt évről évre személyesen 
is megtapasztalhatják az érdeklődők 
a kőbányai Bem józsef általános isko-
lában. ráadásul Nagy gyöngyi, a Big 
Bem tánccsoport egyesület alapítója 
és oktatója szerint a társastánctanulás 
már egész kis korban biztosítja a meg-
felelő mozgáskoordináció kialakítását, 
és megismertet az alapvető viselkedési 

londonnak Big Benje van, nekünk, kőbá-
nyaiaknak pedig Big Bemje!

szokásokkal. a Hungária körúti tánc-
oktatás létjogosultságát pedig mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a verseny-
zők nemcsak a megmérettetéseken tel-
jesítenek eredményesen. Hiszen amikor 
önök ezt a lapot olvassák, a felnőtt kor-
csoport – egyébként ifikorú – győztesei 
éppen korfun tesznek eleget egy latin 
táncok előadására szóló felkérésnek. 

a kitartásoN és a 
szorgalmoN kíVül 
szükség VaN az aNyagi 
támogatásra is

A XiX. Bem-kUpA „HAzAi” ereDményei
Felnőtt B csoport, latin tánc kategória,  
i. hely: Bécsi patrik, nagy Alexandra éva
Junior 1. kezdő kategória, 8. hely: Szinovál 
istván, Szigeti emese
Szenior kategória, i. hely: orosz lászló,  

király marianna

Az emBeri erőForráSok miniSzté-
riUmA idén további három alkalommal 
támogatta a kőbányai pedagógiai Szol-
gáltató központ és tehetségpontot. Az 
intézmény 600 ezer forintot nyert mű-
vészeti versenyek szervezésére, aminek 
köszönhetően kőbányai bábcsoportok 
mérkőzhettek meg, valamint további 
800 ezer forint minisztériumi támoga-
tásból színjáték-film tehetségműhelyt 
hoztak létre, így megvalósíthattak egy 
30 órás kommunikációs, kreativitást 
fejlesztő foglalkozást és elindították a 
pedagógiai Szolgáltató honlapján egy 
elektronikus kommunikációs felületet,  
„ementor kőbánya” névvel, ahol a te-
hetséggondozás gyakorlati megvalósí-

tásához adnak tanácsokat. 

Vakáció az óvodákban
A Kőbányai Önkormányzat fenn-
tartásában működtetett óvodák 
nyári zárása: 

i. tUrnUS 2013. június 17-étől  
2013. július 19-éig 
Bóbita óvoda (Halom u. 7/b)
Csodafa óvoda (Újhegyi sétány 17–19.)
Csodapók óvoda (mádi u. 127.)
gesztenye óvoda (maglódi út 8.)
Hárslevelű óvoda (Hárslevelű u. 5.)
kékvirág óvoda (kékvirág u. 5.)
kincskeresők óvoda (mádi u. 4–6.)
mocorgó óvoda (kőbányai u. 30.)
rece-fice óvoda (Vaspálya u. 8–10.)

ii. tUrnUS 2013. július 22-től  
2012. augusztus 23-ig

segédlet szaBaDságokHoz

aprók Háza óvoda (Újhegyi sétány 5–7.)
Csupa Csoda óvoda (kőbányai út 38.)
gézengúz óvoda (zágrábi út 13/a)
gyöngyike óvoda (salgótarjáni út 47.)
gyermekek Háza óvoda (kada u. 27–29.)
kiskakas óvoda (mádi u. 86/94.)
mászóka óvoda (ászok u. 1–3.) 
zsivaj óvoda (zsivaj u. 1–3.)

az intézmény felújítási munkálatai mi-
att a gépmadár óvoda (gépmadár u. 
15.) 2013. július 29-étől 2013. augusztus 
30-áig tart zárva. a 2013. június 17-étől 
2013. július 22-éig tartó időszakban az 
önkormányzat gondoskodik a gyer-
mekek intézményhez közel történő 
elhelyezéséről. ennek egyeztetése fo-
lyamatban van.

Az Ygen Humánerőforrás Központ ingyenes munkaerő-
piaci szolgáltatásokkal segíti a X. kerületi álláskeresők 
mielőbbi elhelyezkedését.

Az álláskeresői kompetenciafejlesztő tréning té-
manapjain többek között az alábbi kérdésekre is 
választ kaphat:
Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ (1105 Buda-
pest, Szent László tér 7–14.) 41-es terem, 2013. 07. 
09. (kedd) 10–14 óra Önéletrajz – Mik a jó ön-
életrajz ismérvei?
2013. 07. 16. (kedd) 10–14 óra Motivációs levél 
és álláskeresési stratégiák – Hol és ho-
gyan keressek?
2013. 07. 23. (kedd) 10–14 óra Állásinterjú – Ho-
gyan képviseljem magam az interjún?

Újhegyi Közösségi Ház (1105 Budapest, Újhegyi sétány 
16.) 2013. 07. 04. (csütörtök) 10–14 óra Önéletrajz 
– Mik a jó önéletrajz ismérvei?
2013. 07. 11. (csütörtök) 10–14 óra Motivációs 
levél és álláskeresési stratégiák – Hol és 
hogyan keressek?
2013. 07. 18. (csütörtök) 10–14 óra Állásinterjú – 
Hogyan képviseljem magam az interjún?

A témanapokon a részvétel INGYENES.
Az interaktív témanapok külön-külön is látogathatók.
Előzetes bejelentkezés nem szükséges, viszont rész-
vételi szándékát előre jelezve a témához kapcsolódó 
információs anyagot kap ajándékba.
Ingyenes, egyéni álláskeresési tanácsadásra is jelent-
kezhet az alábbi elérhetőségeken!
Információ, bejelentkezés: 
Ygen Humánerőforrás Központ Kőbányai Iroda
1101 Budapest, Pongrác út 9/B 102. iroda  
– Előzetes bejelentkezés szükséges!
Szolnoky-Papp Eszter tanácsadó, 06-30-726-4409
szolnoky-papp.eszter@ygenkozpont.hu vagy  
kobanya@ygenkozpont.hu
www.ygenkozpont.hu vagy  
www.facebook.com/YgenKozpont

A témanapok a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 
„A kőbányai Kis-Pongrác-lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja” című projekt keretén belül 
valósulnak meg.
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Az év ünnepe  
Kőbányán
Ünnepi képviselő-testületi üléssel nyílt meg a főváros egyik legnagyobb ren-
dezvénye, melyen a díszpolgári és a kerületi kitüntetések is átadásra kerültek. 
Az évről évre egyre szélesebb programkínálatot nyújtó Szent lászló napokon 
bárki megtalálhatja a számára kedves szórakozási lehetőséget. péntek este 
az egymást váltó koncertek megkoronázásaként Deák Bill gyula is színpadra 
lépett, akit kőbánya polgármestere 65. születésnapja alkalmából tortával 
köszöntött. Szombaton a helytörténeti programok, mint például a buszos vá-
rosnézés, valamint a kisebbek örömére népi játszópark, boszorkányos tivor-
nya és egy varázslatos zenevonat masírozott kőbánya utcáin. nem vállalva a 
rizikót, hogy bármit is kihagyunk a végeláthatatlan kínálatból, beszéljenek 
inkább a képek! (A kitüntetések átadásáról és az elismerésben részesültekről 
a kőbányai Hírek következő számában olvashatnak.)

A „no playback  
iskola” gálaestje
Rengeteg idő, elszántság, szorgalom, te-
hetség, saját egyéniség és egy nagy adag 
szerencse – Póka Egon zenészlegenda 
szerint ez mind kell ahhoz, hogy megta-
lálják a számításukat a zenészvilágban a 
Kőbányai Zenei Stúdió növendékei. A lai-
kus, de az élő zenét szerető fül számára is 
teljesen világossá vált, hogy a Kőrösiben 
tartott évzáró előadóinak már „csak” a 
szerencse hiányzik. 

micsoda Buli!

15. tanévét zárta a szakmai berkekben is 
nagyra becsült, iskolarendszerben mű-

ködő kőbányai zenei stúdió. az intézmény a 
nevében is hirdeti azt a kerületet, mely az or-
szágban elsőként élt a lehetőséggel, és betiltot-
ta az önkormányzati bulikon a playbackelést. 
„az élő zene adókedvezményével lehetne még 
segíteni, majd a médiák elfoglalása lenne a kö-
vetkező feladat” – így fogalmazott póka egon, 
a stúdió alapítója és igazgatója, aki a humor 
eszközeivel próbált tippet adni a jelen lévő 
politikusoknak. kovács róbert, a kerület pol-
gármestere ugyancsak nagy izgalommal várta 
az előadást. „mi, kőbányaiak nagyon büszkék 
vagyunk erre az intézményre, az év egyik leg-
rangosabb eseménye lesz a most következő 
koncert” – mondta.
micsoda repertoár volt az évzárón! fényes 
szabolcs–szenes iván kétszer kettő néha öt 
című örökzöldjét és jimi Hendrix Voodoo 
Chile című számát igazán eredeti előadásban 
hallhatták a jelenlévők. Ha valakinek kétsé-

ge van afelől, hallunk-e még a most végzett 
diákokról, annak tanulságos adalékként szol-
gálhat, hogy ma már alig van olyan zenei ese-
mény, ahol ne lehetne a zeneiskola egykori 
növendékére bukkanni, úgymint például az 
idei eurovíziós Dalfesztivál, ahol Byealex mel-
lett Wéber Helga, a jazz tanszak korábbi diák-
ja lépett színpadra, vagy kaszás péter, aki a 
világhírű al Di meola-együttes gitárosa.

szent lászló Napok

rangos elismerések a kerület legkiválóbbjainak

egy kis boszorkánykodás nem árthat meg senkinek... De jó is a tulipántos játszópark!mi szem-szájnak ingere – programból is, ételből is

készül a családi címer
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Rendszeres  
sportolás egy gombóc 
fagyi áráért

az ezüstkor araNyos olDala kőBáNyáN

Az időskorúak életminőségének javítása volt a közös nevezője a kőbányai idősügyi 
tanács soron következő fórumának. Az előadók egymás után próbálták hasznos 
tanácsaikkal segíteni a kerületi ezüstkorúakat, ám valahogy egyszer sem merült 
fel a jelentős anyagi áldozatvállalásnak szükségessége, pedig a balatoni nyara-
lástól a testmozgási módok széles skáláján át egészen a számítógépes tanfolya-
mig sok minden szóba került.

A KÖSZI-ben tartott tájékoztatón 
Kőbánya polgármestere csokor-
ba szedte az időseket támogató 

kerületi intézkedéseket, mint például az 
informatikai képzés, a havonta egy gom-
bóc fagylalt árának megfelelő összegért 
kínált sportolási lehetőségek, vagy a ked-

„reggelente munkába menet öröm-
mel látom az időseket, akik a bottal 
kavargó mozgást végezve sétálnak.” 
kovács róbert az egyre terjedő 
nordic walking mániáról is beszélt

Múlt és jelen
Gyéressy Antalné, Kati néni megindítóan szép 
anya-lánya kapcsolatáról szóló története a ne-
gyedik alkalommal meghirdetett Terézanyu-
pályázat ítészeit is megérintette. A 80 eszten-
dős kőbányai lakost szeniorkülöndíjban 
részesítették. 

szeniorkülÖNDíj

„Mosd meg kezed, mielőtt írni kezdel. Aztán mosd 
meg a lelkedet is.”
(Márai Sándor: Alapelvek)

Nagyanyja belehalt a hetedik gyermekének 
szülésébe, nagyapja egy napnál tovább nem 

gyászolt, véget vetett az életének, öngyilkos lett. a 
legkisebb gyermek, kati néni édesanyja így maradt 
magára, s került árvaházba. Csak a 20. születésnapja 
után ismerhette meg a testvéreit, akik lakhatást biz-
tosítottak neki, míg férjhez nem ment. szülei két hét 
alatt eldöntötték, hogy egymáshoz tartoznak, de 
kati néni kevés emléket őrizhet édesapjáról, akit 4 
éves korában munkahelyi balesetben veszített el. a 
két egymásra maradt nő kőbányán, a Noszlopy ut-
cában folytatta életét. kati néni pályamunkájában 
őszintén ír az édesanyjához fűződő kapcsolatáról, 
hangsúlyt adva a kőbányai emberek összetartásá-
nak, törődésének, melybe a ma is jól ismert utcák és 
gyárak felvonultatásával ad bepillantást.

rácz zsuzsa és a díjazottak – középen kati nénivel

Védekezzünk  
a nyaklánc- 
letépés ellen!
Nagy hőmérséklet-különbséggel vált-
ják egymást az idei nyár napjai, de en-
nek ellenére sincs már olyan hűvös, 
hogy elfedjük nyakunkat és az itt hor-
dott ékszereinket. A rendőrség figyel-
meztet, hogy legyünk rendkívül óva-
tosak, és baj esetén ne hagyjuk felje-
lentés nélkül a bűntettet.

bűnmegelőzési felHíVás

az elkövetők kifigyelik a nyakukban 
értékes ékszereket hordó hölgye-

ket, és mivel néhány másodperc is elég 
ahhoz, hogy letépjék azt, a rendőrség a 
következőket kéri:

– ha észrevesszük, hogy valaki kifigyelt 
minket, igyekezzünk forgalmas helyre 
menni.
Ha megtörtént a baj, és vannak a közel-
ben járókelők, kiabáljunk, kérjünk segít-
séget a közeli boltból, és azonnal hívjuk 
a rendőrséget!

foNtos, Hogy az  
elkÖVetőt miNél joBBaN  
megjegyezzük, az arCát, 
egyeDi jellegzetességeit, 
ami alapjáN kÖNNyeBBeN 
azoNosítHató leHet  
a BüNtetőeljárás soráN

gyéreSSy AntAlné, kAti néni teljes pályamunkáját el-
olvashatják a http://www.terezanyu.hu/egyeb/gyeressy-

antalne-mult-es-jelen/ oldalon.

keddenként az Újhegyi uszodánál 9 órai 
kezdettel egyórás nordicfoglalkozást 
tartunk. a foglalkozásokat majorszky 
klára és Váradi ica felváltva vezeti.
a kondicionáló torna július 8-án (hét-
főn) kezdődik. a résztvevők polifoam 
matracot és gimnasztikai gumiszalagot 

vigyenek az első alkalomra. a foglalko-
zás a szabadban lesz. innentől kezdve 
hétfőn és pénteken 9 órától 10 óráig 
Nagy istván vezetésével tartanak ezek 
a foglalkozások.
minden egyéb közös foglalkozás au-
gusztus 26-ig szünetel.

a képviselő-testület döntése alapján a kőbányán szolgálatot tel-
jesítő egyházak, valamint a kerületi székhelyű civil szervezetek, 

egyesületek, alapítványok, és a nem kőbányai székhelyű, de kerületi 
tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttér-
rel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések és a kőbányai 
sportszövetség egyesületi számára kiírt pályázatok 2013. évi nyerte-
seinek listája a tv10 képújságjában és a www.kobanya.hu honlapon 
megtekinthetők.

kesze jÚliusi programok pályázati ereDméNyek

HétFőnként
9.00–11.00: tanulásfejlesztő 
csoport 
16.00–18.00: a Bárka 
kézművesjátszóháza 

keDDenként 
17.00–19.00: a mobil kmb-iroda 
fogadóórája (telepi lakosok részé-
re a közbiztonságért) 

cSÜtÖrtÖkÖnként
14.00–16.00: a Bárka filmklubja 
kőbányai gyerekek részére

péntekenként
14.00–17.00: playback szín-
ház elnevezéssel önismereti, 
pszichodráma jellegű foglalkozá-
sok a sokproblémás Családokért 
alapítvány által

3 továBBi progrAm
július 2–5. (kedd, szerda, csütör-
tök, péntek) 9.00–12.00: iskolai 
előkészítő „minitábor” a közössé-
gi házban
július 17–19. 9.00–15.00: az ygen 
központ álláskereső tréningje 
július 31. 17.00–19.00: az ember-
barát alapítvány családi konzul-
táció elnevezésű programja 
a szervezők a változtatás jogát 
fenntartják.

pongrác-programok

vezményes balatoni nyaralás. A polgár-
mester az akadálymentesítésben szeret-
ne még több eredményt elérni, ugyanis 
például az az önkormányzat épületében 
nincs lift, emiatt igencsak nehézkes tud 
lenni a feljutás többek között a második 
emeleti házasságkötő terembe. 

A rendezvény másik résztvevő-
je érdekes kutatási eredményt tárt 
a hallgatóság elé. A Magyar Tu-
dományos Akadémia szociológus 
főmunkatársa, Széman Zsuzsa 
szerint nagyszerűen lehet ellensú-
lyozni az időskorban jelentkező 
mozgásszervi problémákat a lakás 
megfelelő átalakításával, így példá-
ul a küszöb felszámolásával, vagy 
a kád lecserélésével zuhanytálcára. 
Selmeczi-Kovács Irén, a Kőbányai 
Csontritkulásos és Mozgásszervi 
Betegek Klubjának alelnöke pedig 
arra hívta fel az idősek figyelmét, 
milyen nagymértékben érhet el po-
zitív változást az, aki rendszeresen 
táncol. Mint a szakember elmond-
ta: ha gyerekkortól rendszeressé vá-
lik a testmozgás, jóval kevésbé kell 
tartani a mára már népbetegséggé 
vált csontritkulástól.

pongrác kÖzÖSSégi Ház
1101 Bp., gyöngyike u. 4.

tel.: (06-1) 431-7268

– lehetőleg ne viseljünk a nyakunkban 
fedetlenül, jól látható módon arany ék-
szereket, nyakláncokat, ha utcára me-
gyünk; ez fokozottan igaz, ha este egye-
dül és tömegközlekedéssel utazunk; 
– ne menjünk kihalt, néptelen helyre 
ékszerekkel a nyakunkban; a tömegköz-
lekedési járműveken ne üljünk az ablak-
hoz, mert sok esetben a jármű indulása 
előtt az ablakon benyúlva tépik le a 
nyakláncot; 
– ha semmilyen módon nem szeretnénk 
letenni az ékszereinket, akkor sállal, ken-
dővel takarjuk el a nyakunkban; 
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„a tisztítós még a válságban is megél” – 
idézte fel édesapja ars poeticáját a mester-
ember, amikor a vállalkozás alapításának 
első ránézésre kissé szerencsétlen időzíté-
séről kérdeztem. Budán nyitották az első 
üzletet, de valamennyi próbálkozás után 
csak az akkor még zalka máté téren (a mai 
liget tér), a mai CBa alagsorában működő 
tisztító tudott fennmaradni. óriási sikere 

Fejlesztések az  
onkológia területén

sok múlik a „loBBierőN”

Fél évvel ezelőtt vette át a Bajcsy-zsi-
linszky kórház főigazgatói feladatait dr. 
Bodnár Attila, aki az elsősorban X. és 
Xvii. kerületi lakosokat ellátó egészség-
ügyi intézmény helyzetéről beszélt.

A Nagy tisztítócsalád
kisvállalkozások kőBáNyai CHartája

Dr. Bodnár Attila, a Bajcsy-zsilinszky kórház főigazgatója

A martinovics téri tisztítóbolt

Apa és fia – a két nagy tisztító

A manapság egyre többet emlegetett közbiztonság mellett legalább akkora 
szerepe van egy terület élhetőségében, sőt szerethetőségében annak, hogy 
milyen üzletek, boltok, szolgáltatások érhetők el a környéken. Kapunk-e 
mosolyt a reggeli péksüteményünk mellé, vagy egy-két jó tanácsot a meg-
javított cipő suvickolásához. Rovatindító cikkünkben egy több mint 80 éve 
szoros családi kötelékben működő kőbányai vegytisztítót mutatunk be. 

Mivel foglalkozott a kórház veze-
tése előtt?

23 éve vagyok egészség-
politikus. Dolgoztam önkormányzati, 
egészségügyi bizottsági tagként, ve-
zettem már kerületi szakrendelőt Bu-
dapesten, ezenkívül voltam egyetemi 
vezető a Semmelweis Egyetemen, és 
kórház-főigazgatói feladatokat is lát-
tam már el. Alapvetően két dilemma 
mentén zajlott az eddigi pályám. Orvos 
legyek, vagy vezető? Mind a kettőhöz 
megvan a képesítésem, mindkettőt 
szeretem csinálni, de azt hiszem, ha a 
gyógyítás feltételeinek megteremtésén 
dolgozom, akkor több emberen tudok 
segíteni egyszerre.

Milyen intézményt örökölt Kőbányán?

Ennek a kórháznak nagyon jók az 
adottságai. Értem ezalatt mind a sze-
mélyi, mind a tárgyi feltételeket, hiszen 
egyrészt számos nemzetközileg is elis-
mert szakember dolgozik itt, másrészt 
2008-ban fejeződött be egy tízmilli-
árdos beruházás, amivel a műtéti és a 
diagnosztikai tömböt rekonstruálták, 
valamint felszerelték a lehető legkorsze-

a szomszéD fűje  
miNDig zÖlDeBB?  
ajáNlja figyelmüNkBe! 
A Kőbányai Önkormányzat legnépsze-
rűbb kerületszépítő akciói, a „Tiszta ud-
var, rendes ház” és „A tiszta, rendezett 
Kőbányáért” idén is folytatódnak!

Újult lendülettel és feltételekkel hirdetjük 
meg mozgalmainkat, minden kőbányai 

lakos aktív részvételére számítva! 
idén első alkalommal várjuk az Önök javas-
latait, ajánlását! amennyiben úgy ítélik meg, 

hogy szomszédjuk 
portájának, vagy 
valamely kőbányai 
cég, intézmény kör-
nyezetének ápoltsá-
ga, gondozottsága 
elismerésre érde-

mes, ajánlja figyelmünkbe! 
javaslataikat 2013. augusztus 31. napjáig 
várjuk elektronikus levélben a tisztaudvar-
rendeshaz@kobanya.hu címre, vagy postai 
úton a következő elérhetőségre: kőbányai 
Önkormányzat, kovács róbert polgármester, 
1102 Budapest, szent lászló tér 29. 

tegyÜk egyÜtt még SzeBBé  
ottHonUnkAt, tegyÜk egyÜtt  
még SzeBBé kőBányát! 

felhívás
rűbb műszerekkel. Az jelenti az egyik 
legjelentősebb kihívást, hogy bevezessük 
a rohamosan fejlődő orvostudomány 
legújabb módszereit, ami nem olcsó, 
ugyanis az orvostechnika, a gyógysze-
rek, az új gyógyszerkészítmények na-
gyon költségesek, ráadásul mindezt úgy 
kell megcsinálni, hogy közben a gazda-
sági helyzetet is egyensúlyban tudjuk 
tartani.

Mond konkrét példát erre?

Hogyne! Ilyen a mammográfia felfut-
tatása, ami népegészségügyi szempont-
ból is rendkívül fontos. Amikor idejöt-
tem, több hónapos előjegyzési idővel 
dolgoztunk, most néhány hétre sikerült 
ezt lecsökkenteni.

Hogy csinálták?

Összeszedtem a régi, saját kapcsolat-
rendszeremen keresztül azokat a kitű-
nő szakembereket, akik az országban 
a legjobbak a mammográfia területén. 
Megfelelő érdekeltségi rendszerben 
dolgoznak, és gyakorlatilag – elnézést 
a kifejezésért – „pörgetik” a betegeket, 
ami mellett szakmailag a legkorrek-
tebb leleteket adják ki. A másik ágazat 
az onkológia területén a tüdőtumor 
diagnosztikája és kezelése, ahol elér-
tük, hogy a diagnosztikai és terápiás 
eljárások teljes spektrumát biztosítani 
tudjuk a legmagasabb szakmai színvo-
nalon.

Ezek szerint a lobbiképességen múlik, hogy 
egy kórházban a legjobb szakembereket 
tudják-e alkalmazni?

Az egészségügyből nagyon sok jó 
szakember nálunk gazdagabb orszá-
gokba ment el, ahol a tízszeresét kere-
si, mint itt. Amíg pár évvel ezelőtt azt 
mondtuk, hiányszakma a patológus, a 
laborszakorvos meg a röntgenszakorvos, 
addig ma már inkább azt mondom, mi 
az, ami nem hiányszakma. Megfordult 
a világ, innentől kezdve a személyes 
kapcsolatokon keresztül a jó szakembe-
rek idecsábítása nagyon fontos.

Alapvetően a X. és a XVII. kerületi lako-
sokat látják el. Tudnak fogadni máshon-
nan is betegeket?

Ma mindenkit tudunk fogadni, de a 
finanszírozási nehézségek felvetik, hogy 
előbb-utóbb ebben valamilyen raciona-
lizálást kell majd bevezetni. Nálunk sok 
speciális ellátás van, például a szemészet 
és a fül-orr-gégészet területén, nem be-
szélve a gasztroenterológiáról, tehát nem 
meglepő, hogy sokan keresik fel az intéz-
ményt. Megpróbáljuk ezeket a nehézsé-
geket úgy áthidalni, hogy ebből sem a 
területi, sem a területen kívüli betegek 
ne érezzenek meg semmit, hiszen szá-
momra a legfontosabb, hogy valameny-
nyi hozzánk forduló betegen segítsünk, 
és mindegyikük a lehető leghamarabb 
megkapja a legkorszerűbb ellátást. 

értően mondják: hiába a multik elszívó 
ereje, az emberek érzik, hogy minden 
megtisztított textíliában egy család több 
évtizedes szakértelme köszön vissza, és 
bíznak benne, hogy a jövő több pénzt hoz 
az embereknek, akik így megengedhet-
nek maguknak egy-egy magas minőségű 
kelméből varrt ruhadarabot.

„édesanyám 14 évesen szegődött 
el vállalónőnek nagybátyja tisz-

títóüzemébe, ami az V. kerületben, a 
szív utcában működött. felvette a ren-
delést, adminisztrált, vasalt, majdnem 
olyan volt, mint egy mai ügyvezető. itt 
ismerkedett meg édesapámmal, aki 
vegytisztítósegédként dolgozott az 
üzletben, majd megnyitották saját üzle-
tüket, az 1929–33-as gazdasági világvál-
ság kirobbanása előtti évben…” – így 
kezdte családjának történetét Nagy mi-
hály kelmefestő- és vegytisztítómester, 
aki két rendelés felvétele között fiával, 
ifjabb Nagy mihállyal szinte kérdés nél-
kül mesélte el a családi vállalkozás törté-
nelmi korokon átívelő történetét. 

JÚliUS, AUgUSztUS
Július 11. Vasutas-nyugdíjasnap
Július 13. Ötórai tea – záróbuli, sétahajó 
bulizenekarral. jegyár: 1000 ft. információ 
és asztalfoglalás a 06/1/263-0299-es és a 
06/30/391-1033-as telefonszámokon.

A tÖrekvéS tÚrAklUB kiránDUláSAi
10-én (szerda)  kastélylátogató kerékpáros 

túra. 
jobbágyi–
szirák–
Héhalom–
Verseg–
aszód. 
ind.: 
megbeszé-
lés szerint. 

táv: 38 km. szk.: 200 m. tv.: árvai istván.
16-án (kedd) Börzsöny hg. Nagybörzsöny–
Hosszúbérc–Nagyirtáspuszta–márianosztra. 
ind.: Nyugati pu., 7.07. táv: 12 km. szk.: 400 
m. tv.: kuzma ferenc

JÚliUS 26-tól AUgUSztUS 5-ig
Szakosztályunk nyári tábora
Helyszín: abaliget. tv.: kuzma ferenc
a programváltoztatás jogát fenntartjuk!

törekvés-programok
volt az üzletnek az 50-es évekig, ami nem 
csoda, hiszen jómódú munkáspolgári tár-
sadalom élt kőbányán, akik sokat adtak a 
megjelenésükre, így gyakran vitték tisztító-
ba a féltve őrzött kabátokat, kosztümöket.
szombaton úgy kellett meglógni a hátsó 
kijáraton, hogy bezárhassunk!
a családi vállalkozás sikerét a rákosi-kor-
szak törte meg, amikor maszek nem mű-
ködhetett főútvonalon, így kitették őket 
az üzletből, és a martinovics térre kénysze-
rültek. itt csöppentek bele a 60-as évek-
be, amikor újra sikerült felvirágoztatni az 
üzletet egészen a rendszerváltásig. 1989-
ben, a történetírásban a csodák éveként 
aposztrofált esztendőben a légszennyezés 
ellen fellépő politikai határozat hatalmas 
anyagi beruházást, a nyíltről a zárt rend-
szerű vegytisztítási üzemre való átállást 
hozta a vállalkozásnak. „Valahogy mindig 
talpon maradtunk, de ez a 2008-as év újra 
felforgatta az egész piacot, ami egyébként 
is nagy változásokon megy keresztül” – 
mondta idősebb Nagy mihály.
Nagyon észnél kell lenni a textíliák tisz-
tításának meghatározásánál: ma már ha-
vonta jelennek újabb és újabb műszálke-
verékek. 
Nehézségek ide vagy oda, a „nagy tisztí-
tócsalád” nem kesereg. apa és fia egyet-

kalander – ruhaszárító az 1920-as évekből
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A Kis Pilóta
helytörténet – káVézó egy repülőgépBeN

A minap egy nagyszerű produktumokkal rendelkező kutató kereste fel a 
kőbányai Helytörténeti gyűjteményt, és a valaha a mázsa téren lévő kis 
pilóta presszó helyi emlékei felől érdeklődött. ennek a vendéglátóhelynek 
jellegzetessége volt, hogy kimustrált repülőgépben és környékén műkö-
dött, egyedi hangulatot árasztva nem csak a gyerkőcök számára, hiszen ne 
felejtsük, azokban az időkben a mainál jóval kevesebben repülhettek. 

iDe tartozom
Dédszüleim a Vaspálya ut-

cában éltek, lovakat tar-
tottak, fuvarosok voltak az 
1920-as években. Dédapám 
mindkét világháborúban 
harcolt bakaként. a máso-
dik világháború után a fog-
ságból hazatérve folytatta 
a fuvarozást. a sors fintora, 
hogy a frontokat megjárva, 
sebesülésekből kigyógyulva 
a kőbányai úton lovas ko-

csija a vil-
lamos elé 
hajtott, így 
halt meg. 
N a g y s z ü -
leim szin-
tén kőbá-
nyán éltek.  
a petrőczy 
u t c á b a n , 
egy műem-
lék épület-
ben volt a 

nagyapám cipészműhelye. 
Hallani vélem a lehúzott ro-
lók mögül, amint a faszöge-
ket veri a javítandó cipőtal-
pakba. ő is harcolt a második 
világháborúban, kitünteté-
sek, hozzátartozó igazolvá-
nyok tanúsítják, hogy mind-
ketten helytálltak. a magyar 
gyalogság története c. könyv 
arról tanúskodik, hogy fel-
menőim – dédapám, a fiai, 
köztük nagyapám –, kik név 
szerint vannak megemlítve, 
mind kőbányáról indultak a 
frontra, és ide tértek haza. 
édesapám is itt született, én 
is, a kőbányai úti szülőott-
honban.
rövid zuglói kitérő után újra 
itthon vagyok, mert itt van 
az otthonom. megnősültem, 
és természetes volt, hogy 
kőbányán fogunk élni. kis-
lányom, Viktória is itt jött vi-
lágra, itt járt iskolába. művé-
szettörténész, a pázmányon 
végzett.
a dédszüleimtől egy cso-
daszép húsostálat őrzök. 
többször fölmerült, hogy 
elköltözünk, de hová? ide 
köt a sok-sok emlék, minden 
sarok, épület, fa, mind be-
szél, mesél a múltunkról, a 
családomról, az otthonom-
ról. ezért is szeretlek téged, 
kőbánya!

Elmondta: takács Gyula

szeretem kőBáNyát

takács gyula

Londoni látogatás
áron fiamnál, a ködös albionban 

töltöttem pár hetet. most is le-
nyűgözött az ezerarcú london, a 
Camden road, a piros telefonfül-
kék, a fekete taxik, a percnyi pon-
tossággal érkező emeletes buszok, 
vonatok. a konyhában otthonosan 

mozogtam, hiszen otthon voltam, otthon, a fi-
amnál. főztem, ízesítettem a magyar fűszerekkel, 
a hazai pirospaprikával. az arab piacon mindent 
megkaptam, még „a mi zellerünket” is, de t. v. 

otthon és ittHoN

paprikát még a lengyel boltban sem. a csodaszép 
parkok hatalmas cserfái és a rododendronerdők 
között a madárcsicsergés felemelő élmény volt. 
Hazafelé sétálva kedves látvány állított meg. ele-
gáns nő jött velünk szembe, egyik kezében mo-
biltelefon, a másikban a táskája. lenge ruhájába 
három apróság kapaszkodott; látszott, markocs-
kájukkal erősen fogják a biztos pontot, a mama 

ruháját...
a falumban az 
asszonyok sur-
cukat (kötény) 
összefogva vit- 
ték a boltban 
vásároltakat, 
esetleg a hátyit 
(fonott háti 
kosár) tartot-
ták, hátratéve 
mindkét ke-
züket a súlyt 
enyhítendő, a 
kicsik pedig a 
biztonságot je-
lentő szoknyá-
ba kapaszkod-
tak. gyakran 
egymás kezét 
is megfogták 

az apróságok, ügyelve arra, hogy az apróbbak 
mindig a szoknyát markolják. az én anyukám 
nem volt sokszoknyás, pedig az öcsémmel mi is 
szerettünk volna úgy menni vele az utcán, mint 
a falusiak. ám mi csak (!) egymás kezét fogtuk. 
testvérem most kórházban van. a minap szótla-
nul ültem az ágya mellett, és megfogtam mind-
két kezét. az erős férfikéz kisgyerekkéznek tűnt a 
tenyeremben.
mikor szomorú tekintetünk találkozott, velünk 
voltak a szüleink. megszorítottuk egymás kezét, 
és mindketten ugyanazt gondoltuk: de jó, hogy 
itt vagy!
itt a nyár, nyaralunk, elutazunk, ki erre, ki arra. 
az élmények után jó lesz megfogni szeretteink 
kezét, és azt mondani: „De jó, hogy itt vagy!”

Baleczky I. katalIn

a legszeBB utazás utáN is jó 
HazatérNi, HiszeN miNDeNHol 
jó, De a legjoBB ittHoN!

Zsaludek Endre mérnök 
régi repülőgépek főbb 
jellemzőit gyűjti egybe, 

hogy megmentse őket a feledés-
től. Most új típuskönyvén dol-
gozik, ahhoz gyűjt adatokat. Ha 
sikerül a kiadáshoz szponzorokat 
találnia, már ez lesz a hetedik. 
Szívesen álltunk rendelkezésére; 
szerencsére tudtunk néhány őt 
érdeklő korabeli fotót mutatni 

változat készült; a legérdekesebb, hogy 
a sarkköri, illetve téli üzemeltetésre sí-
talpakkal látták el őket. Történtek kí-
sérletek lánctalpas futóművel ellátott 
repülőgépekkel is, de számos baleset 
miatt végül e megoldás nem került 
sorozatgyártásra. Mivel megbízható, 
sokoldalú típus volt, több szocialista 
ország légiforgalmi vállalata is hasz-
nálta, Magyarországé 31 darabot.

A gépeknek rájuk festett egyedi azo-
nosítójuk, úgynevezett lajstromszámuk 
van. Ez alapján megállapítható, hogy 
„a mi Mázsa téri gépünk” az első öt, 
1946-ban Magyarországra került gép 
egyike, mégpedig sorszám szerint a leg-
első, a HA–LIA volt. Működése során 
szállítottak vele utasokat, árut és postát. 
A vasárnapi üzemszünetekben az ejtő-
ernyős sportolók használták, közülük a 
legbátrabb 6270 méter magasból ugrott 
le erről a gépről. 

1961-re a fejlődés már gyorsabb, rész-
ben nagyobb teljesítményű repülőgépe-
ket igényelt, ezért a Li–2-eseket lesze-
relték. A selejtezésre szánt példányok 
magyarországi nagyvárosok parkjaiba 
kerültek, vagy tűzoltógyakorlatokon 
elégették őket. Így kerülhetett a közel  
12 000 leszállást megélt HA–LIA is Kő-
bányára, a piac szomszédságába, mint 
látványosság és presszó. Öt év itteni 
működését követően egy villámcsapás 
és az általa okozott tűz pecsételte meg a 
sorsát. Kiégett, el kellett bontani. He-
lyére két év múlva egyik későbbi tár-
sa, az ejtőernyős ugrásokhoz is szintén 
használt tehergép, a HA–LIW került. 
Ez a gépsárkány 1973-ig helyettesítette 
itt elődjét, akkor azt is szétszedték. Kár 
érte, a Kis Pilóta érdekes, ma is sokak 
által emlegetett színfoltja volt kerüle-
tünknek. 

(Kérjük, ha fotója, érdekes története 
van a Kis Pilótával kapcsolatban, juttas-
sa el hozzánk, mondja el nekünk, hogy 
azt lemásolhassuk, leírhassuk, és a gyűj-
teményben elhelyezhessük.)

VerBaI lajos

a 21 személyes utasgép első 
magyarországi Útja BuDa-
pestről DeBreCeNBe, majD 
oNNaN Vissza Vezetett. 

Á, mint Állomás utca
Hajdanán a belső jászberényi 

útig (ma kőrösi Csoma út) futott 
az óhegy lejtőire telepített szőlő. 
1847-ben egy vállalkozói csoport 
mulatónegyedet álmodott az út 
nyugati oldalára: ligetet ültettek, 
sétányokat alakítottak, csónakázó-
tavat ásattak, pavilonokat állítottak. 
a kezdeményezés mégsem lett sike-

kiről, miről kapta? az egyesített fővárosban több 
azonos elnevezésű utca ne le-
gyen, állomás utcára keresz-
telték át, mivel az út végében 
létesült állomásépület miatt 
a köznyelv már így hívta ezt 
az odavezető utat. azóta sok 
minden megváltozott, már az 
indóház is máshol van, csak az 
utca védett neve emlékeztet 
bennünket erre a régvolt idő-
szakra.

VerBaI lajos

neki a gyűjteményünkből, és ő 
is jócskán bővítette tudásunkat. 
Eszmecserénk már az elején érde-
kesnek ígérkezett, hiszen mind-
ketten tudtuk, a Kis Pilóta való-
jában nem is egy repülőgép volt, 
hanem kettő!

A szovjetek 1936-ban megsze-
rezték egy amerikai gép előál-
lítási jogát, ez volt a DC–3-as. 
A típusból 18 gépet vásároltak, 

és ezzel párhuzamosan megkezdték 
a gyártás előkészítését. A vásárolt 
szerszámok és sablonok felhasználá-
sával beüzemelték a gyártósorokat, 
arra törekedve, hogy ahol lehet, hazai 
alapanyagot használjanak. A haladást 

akadályozta, hogy a munkát szerve-
ző fejlesztőmérnököt – sok más hí-
res repülőgép-fejlesztővel együtt (pl. 
Tupoljev) – munkatáborba hurcol-
ták. 1940-ben mégis üzembe állt az 
első, már általuk gyártott gép, amely 
a Li–2-es típusjelzést kapta. A kü-
lönböző rendeltetésű és kialakítású 
repülőgépeket közel húsz évig gyár-
tották megszakítás nélkül. Sokféle 

res, mert ugyanakkor a disznóólak 
sokasága és azoknak szaga is gyor-
san kezdett terjedni a kerületben. 
a vasúti közlekedés fejlődésének is 
jelentős hatása volt. a telket tehát 
kiparcellázták, házhelyeknek elárve-
rezték, és utakat alakítottak ki. az így 
létrejött terület főutcáját Batthyány 
lajos utcának hívták. később, hogy 



2013. július20 programajánló

SzolgáltAtáS
HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ. 
Női ,férfi, gyermek hajvágás, 
festés, dauer. tel: 290-4382

BÁDOgOS, tetőFeDő, 
BuRkOlÓ, kőműveS, FeS-
tő munkÁk vállalása, azon-
nali kezdéssel. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezménnyel. 30 
557-9074, 20 536-0369

keRt-, telekRenDeZéS. 
metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, bozótírtás, 
kerítés építése, javitása.  tér-
kövezés- betonozási munkák. 
tel: (06-1) 781-4021, (06-70) 
547-2584, (06-70) 391-8976.

Ingatlan FelúJítÁS! in-
gatlanok teljeskörű felújítá-
sa, javítása: festés, burkolás, 
gipszkartonozás, kőműves 
munkák, hőszigetelések. ke-
rítések építése, javítása. (06-1) 
781-4021,(06-70) 547-2584.

takaRítÁS. irodák, intéz-
mények, társasházak, magán-
lakások teljeskörű napi nagy-
takarítása. szőnyeg-, kárpit-, 
ablaktisztítás. tel.: (06-1) 781-
4021, (06-70) 391-8976, (06-
70) 5472-584.

aJtÓ-aBlak JavítÁS! fa-
műanyag nyílászárók szere-
lése, passzítása, bukó-nyíló 
átalakítás, szigetelés, zárcse-
re, forgó ablak szerelése. Díj-
talaN felmérés! kiss ernő 
asztalos tel: (06-30) 4474-853

vIllanySZeReléS, hi-
bakeresés, villanybojlerek 
vízkőteleníté-se, javítása, cse-
réje 0-24 óráig. 260-7090, (06-
30) 2965-590. rácz mihály

SZÁmítÓgépek JavítÁ-
Sa, helyszínen is, hétvégén 
is. Hardver-, szoftvermunkák 
garanciával. Demeter attila 
tel.: 256-8680, (06-30) 9704-
870 

lakÁSFelúJItÁS! szoba-
festést mázolást, tapétázást, 
ingyenes takarítással. parket-
talerakást, csiszolást, javítást, 
víz-, gáz-, gipszkartonszerelést 
csempézést, villanyszerelést, 
ajtó-ablak cserét, felújítást, 
kőműves- asztalos munkát 
vállal kisiparos garanviával, 
azonalra is. telefon: 202-2505, 
(06-30) 2513-800

DugulÁSelHÁRítÁS Fal-
BOntÁS nélkül, víz, gáz, 
központi-fűtés szerelés. Cső-
törések, ázások, elhárítása, 
mosdók, WC tartályok cse-
réje. tel.: 402-4330, (06-20) 
4915-089 

ingAtlAn
Bp. X. keR. ÓnODI utcÁ-
Ban – RaktÁROZÁSI cél-
Ra – pInce HelyISégek 
kIaDÓk. száraz, zárható, 
villany ellátott. Bérleti díj: 
300.-ft/m2/hó.  érdeklődni: 
30/549-5292 telefonszámon.

tulaJDOnOStÓl elaDÓ 
pOmÁZOn a szelistye terület 
talán utolsó építési telke. a te-
lek 683 m2, közel sík, közmű-
vekkel, igényesen bekerítve. 
panorámás, előtte szép park, 
a háttérben hegyek. érvényes 
építési engedéllyel. 17,9 mil-
lió. tel.: 06 30 251-0984

elaDÓ Ingatlant keRe-
Sek a X., XiV. vagy XiX. kerü-
letben. tel.: 06-30/232-82-40

régiSég
kéSZpénZéRt vÁSÁRO-
lunk! aranyat, ezüstöt, 
Herendit, festményeket, 
órákat. arany: 7500–12.000 
forint. ezüst: 180–360 forint. 
tekintse meg az interneten: 
www.wesselenyigaleria.hu. 
Cím: Vii., Wesselényi u. 19. 
telefon: 317- 9938

apróHirDetés
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kiállÍtáSok
2013. július 4., csütörtök 18 órakor 
kÖSzi – kő-cAFé
Tér, fény, kép 

   – címmel a Cseh tamás 
Nap-különdíjas Nyíri zsolt 
fotóiból nyílik kiállítás. 
köszöntőt mond: joós 
tamás, az intézmény veze-
tője, a Cseh tamás-emlék-
nap főszervezője.

kőrÖSi gAlériA
VIII. kkIE BIEnnálE

   – Új-lenyomatok. idősza-
kos kiállítás, megtekinthe-
tő július 12-ig.

tAnFolyAmok
köszi (Bp. X. ker., előd u. 1.)
rIngaTó

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 

   foglalkozásvezető: 
Horváthné Baranyai 
ágnes. július 8., hétfő 
10.00–11.00 július 29., 
hétfő 10.00–11.00  
augusztus 12., hétfő 
10.00–11.00  
augusztus 26., hétfő 
10.00–11.00 
részvételi díj: 800 ft/alk. 
vagy 3500/5 alk.

kőrösi csoma Sándor kőbányai 
kulturális központ  
Július 1-től hétfőnként
17.30–18.30 pIlaTEs

   oktató: surányi kornélia 
(Nelly) pilatestréner 
tandíj: 8000 ft/8 alk., 4000 
ft/4 alk.

Július 3-tól szerdánként
18.15–19.45 TársasTánc

   tanfolyamvezető: szántó 
judit okl. tánctanár 
tandíj: 4000 ft/hó

19.00–20.00 pIlaTEs
   oktató: surányi kornélia 

(Nelly) pilatestréner 
tandíj: 8000 ft/8 alk., 4000 
ft/4 alk.

20.00–21.00 ZumBa
   oktató: palásthy györgy 

versenytáncos 
tandíj: 7600 ft/8 alk., 
4000 ft/4 alk. Befizetések 
időpontjai: július 3. és 
augusztus 7.

Július 4., 25., augusztus 1., 8., 15. 
9.00–12.00 mEnő manó-
Torna

   foglalkozásvezető: szabó 
glória

zenéS progrAmok
2013. július 7., 21., augusztus 4., 
18. 16.00–20.00
VasárnapI TáncparTI

   Belépő: 600 ft

ÜDÜléS

ÜDÜlésI lEHETőség  
a BalaTonon

   páratlan szépségű parkban, 
a Balaton-parthoz közel ta-
lálható az üdülő. a 2, 3, 4, 5 
ágyas vendégszobák utó-
szezonban, ősszel (indián 
nyár) és télen is igénybe ve-
hetők. ajánljuk családoknak, 
baráti társaságoknak, cégek-
nek belső képzésekre. elő-
zetes egyeztetés szükséges. 
telefon: 260-9959, e-mail: 
gyorffy.laszlo@korosi.org.

06-20-367-7759
Hirdetésfelvétel:

Megjelenik havonta 
35.000 példányban
postaládában terjesztve

a kőbányai hírekben?

ingyenes, közérdekű
kerületi Magazin

Miért

azért, Mert

hirdessen



a helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, szent lász-
ló tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre 
várjuk július 26-ig. Júniusi számunk szerencsés nyertesei: 
pfeifenróth lászló könyvet,  szép irén könyvet, auer 

lívia uszótárbor részvételt nyert. a nyerteseket tele-
fonon, e-mailben értesítjük. a nyeremények átvehe-
tők a szerkesztőségben, előre egyeztetett időpont-
ban: 06 20 367-7759. gratulálunk!

Rejtvény
Budapest VIII., Futó utca 

a Corvin mozi mögött
Budapest X., Gyömrôi út 99.

ÚJHEGY
BEVÁSÁRLÓUDVAR

Fa deospray 150 ml, 2927 Ft/l,
Fa izzadásgátló roll-on, 
deostift 50 ml, 8780 Ft/l

Ariel mosógél kapszula 
többféle 32 darabos

Kozel  világos
sör dobozos
0,5 l, 378 Ft/l

Happy Day 100%
gyümölcslé 
többféle íz, 1 l

Arany Ászok
dobozos sör
többféle, 
0,5 l, 398 Ft/l

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

379
Ft/db

189
Ft/db

199
Ft/db

Akció! 2013. július 5–31.   

439
Ft/db

Jar mosogatógép-
kapszula 26 darabos,
sárga, zöld, 62 Ft/db

1599
Ft/db

Palette ICC Intenzív 
krémhajfesték többféle színben

2599
Ft/db

799
Ft/db

Nagyon is igaz az a mondás, mely szerint: „Reggelizz 
úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár és 
vacsorázz úgy, mint egy koldus!” 

príma Wellness 1103 Budapest, gyömrői út 99. Telefon: 30/629-4025.  
E-mail: lorinczvera@primawellness.hu. www.primawellness.hu.

 iV. turnus Vii.8.-12.-ig
 V. turnus Vii.15.-19.-ig
 Vi. turnus Vii.22.-26.-ig
 Vii. turnus Vii.29.-Viii.2.-ig

ára:  18.000.-ft/fő/hét    
kőbányai lakosoknak: 17.000 ft       
testvér kedvezmény: - 2.000 ft

az ár magában foglalja a napi két úszást, háromszo-
ri étkezést, mozgáskoordinációs tornát – és játékos 

sport foglalkozásokat. a táborban gyermekcentrikus, 
kedves, szakképzett oktatók foglalkoznak a gyerme-

kekkel. jelentkezni lehet a jelentkezési lap kitöltésével 
és 5.000 ft előleg befizetésével. 

érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:
(06 30) 999-5120  major judit
(06 30) 443-7137  török irén 

A StÍlUS kőbányai Úszóiskola és Sport egyesület szere-
tettel vár minden 4 évet betöltött gyermeket nyári úszó-
táborába az alábbi időpontokban az Újhegyi Uszodába:

miért ajáNlatos koráN 
VaCsorázNi?  

a nap folyamán tehát az étkezések mennyisége csökkenjen. 
a mennyiség mellett azonban érdemes az időpontot is fi-
gyelembe venni, hiszen kísérletek bizonyítják, hogy ajánla-
tos jóval este 8 óra előtt vacsorázni, sőt időnként egy-egy 
vacsorát kihagyni. ennek az a magyarázata, hogy estére 
szervezetünk este 8 után már takarék üzemmódba kapcsol, 
vagyis az anyagcsere lelassul, a máj működése csökken és 
csak reggel indul be újra. így amit este 7 óra után meg-
eszünk, az emésztetlenül a beleinkben marad, és rontja a 
vérzsírszintet.
főleg a zsíros és az édes 
ételeket kell kerülni. az 
alma kivételével a gyü-
mölcsök és saláták sem 
alkalmasak vacsorának, 
mivel emésztésükkor 
erjedési gázok keletkez-
nek, alkohollá alakulnak 
át és gázokat termelnek. 
az ideális vacsora legyen 
inkább egy könnyű leves 
vagy egy szelet magvas 
kenyér. 

úszótábor




