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A Polgármester levele – elbÚcsÚztunk a nyártól

becsöngettek – Új tervek

tisztelt kőbányai polgárok! kedves olvasók!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Elérkezett a szeptember, az új ne-
velési év, az új tanév kezdete.  
A szabadságolások időszakában 

bölcsődéinkben, óvodáinkban és isko-
láinkban egyaránt komoly munka folyt, 
önkormányzatunk közel százmillió fo-
rint értékben végeztetett karbantartási 
és felújítási munkákat. Bízom abban, 
hogy valamennyi változás a szünidőről 
visszatérő gyermekek, diákok és termé-
szetesen intézményeink munkatársai-
nak megelégedésére, örömére szolgál. 

Nem csak „kerítéseken belül” fejlő-
dött kerületünk a nyáron. Otthonunk 
egyik különleges pontja, az Újhegyi 
Mély-tó környezete is megszépült, és 
az eddig kissé elhanyagolt Téglamúze-
um szintén teljesen új arculatot kapott. 
Öröm látni, hogy a korábbinál sokkal 
rendezettebb környezetet miként fede-
zik fel a környékbeliek, miként veszik 
birtokba a különleges új padokat egy kis 
pihenésre a gyermekükkel sétáló kisma-
mák. Ez a legnagyobb elismerés! Azért 
halkan megsúgom Önöknek, hogy idén 

Együtt ünnepelt Kőbánya

Kezdődik az új tanév
a nyárnak vége, és eljött az iskolakezdés ideje. kőbányán a forró vakáció alatt az önkor-
mányzat által szervezett ingyenes napközis táborban nyaralhattak a diákok, akik külön-
féle programokon vehettek részt. a szeptemberi iskolakezdéskor sok diák ingyen tankönyv-
csomagot kapott, a tanárok pedig nagyobb anyagi elismerésben részesülnek. 

Az önkormányzati nyári táborban 
a kilenc hét alatt több mint 1300 
gyerek vehetett részt. A szervezők 

törekedtek a minél változatosabb prog-
ramkínálatra: minden héten volt például 
külön buszos kirándulás, aminek eredmé-
nyeképpen a gyerekek láthatták a Budake-
szi Vadasparkot, a Veresegyházi Medvepar-
kot, a tanösvényt a Sas-hegyen, valamint a 
Velencei-tavat és a Tarzan Parkot. Jancsó 
Csabáné táborvezető elmondta, hogy heti 
turnusokban váltották egymást a gyerekek, 
bár így is volt olyan, aki kilenc hetet tábo-
rozott. A tábor helyszínén mindennaposak 
voltak a kézműves-foglalkozások, emellett 
tűzoltók látogattak el hozzájuk, pónin lo-
vagolhattak, és különféle sportprogramok 
biztosították a nyári hétköznapok sokszí-
nűségét. A tábort az önkormányzat finan-
szírozta, a résztvevőknek csak az étkezés 
díját kellett kifizetni.

Ingyenes tankönyvek
Bár a napközis táborral együtt a nyár is 
véget ért, úgy tűnik, hogy az idei tan-
évben senkinek sincs oka a nyár utáni 
sóvárgásra. Az új köznevelési törvény 
ugyanis diáknak és tanárnak egyaránt 
tartogat meglepetéseket. Ingyenes tan-
könyvre jogosult például minden új kis-
iskolás, valamint a rászorultságot meg-
felelő módon igazolva felsőbb osztályos 
tanuló is. Szeptemberig minden iskolába 

megérkezett az 1,2 millió névre szóló 
tankönyvcsomag. Az idei tanévben így 
mindösszesen több mint 600 ezer – rá-
szoruló, illetve első évfolyamos – diák 
kap ingyen tankönyvet, kerületünkben 
csak az első osztályosok közül például 
731 gyerek részesül a támogatásban. A 
köznevelési államtitkárság célja, hogy az 
elkövetkező években, felmenő rendszer-
ben megvalósítva, minden magyar diák 
ingyen kaphassa meg a tankönyveit. 

pedagógus-Béremelés
A gyerekek mellett a tanároknak is jól 
indult az év, hiszen a pedagógus-életpá-
lyamodellnek köszönhetően jelentősen 
emelkedtek a közoktatásban dolgozók 
bérei. Szeptembertől átlagosan 34 száza-
lékkal nőtt a pedagógusok fizetése, ami 
főként a pályakezdők esetében akár több 
tízezer forintot is jelenthet. Ezzel párhu-
zamosan 22 óráról 26-ra nőtt a kötelező 
órák száma, és emelkedett az iskolában 
kötelezően eltöltendő idő tartama is, va-
lamint megszűnt a túlóra lehetősége. Az 
elkövetkezendő néhány évben, az élet-
pályamodell  által, szakaszosan tovább 
emelkednek majd a közoktatásban dol-
gozók bérei. Az Országgyűlés augusztus 
végi rendkívüli ülésén pedig minden 
pedagógus-munkakörben dolgozóra ki-
terjesztette az életpálya rendszerét és a 
béremelést. 

Ingyenes wIfI
térítésmentesen vehető igénybe 
az internetes szolgáltatás a polgár-
mesteri Hivatal és a kőrösi csoma 
sándor kulturális központ környe-
zetében – számolt be a fejlesztés-
ről kovács róbert polgármester. 
ezzel lehetővé kívánják tenni, 
hogy ne csupán otthon, hanem 
a kerület kijelölt közterületein is 
internetezhessenek az arra járók. 
a tervek között szerepel további 
köztéri hotspotok kialakítása.

a bátor tábor 
ötezredIk  
táborozója
a 2001-ben nyári élményterápiás 
táborként útjára indított kezde-
ményezés évről évre egyre nép-
szerűbbé vált, így mára 5000-re 
nőtt azon beteg gyerekek, illetve 
családtagjaik száma, akik élvez-
hették a terápiás rekreáció életre 
szóló gyógyító hatását.
2002 óta a X. kerületből már 30 
daganatos, hemofíliás és krónikus 
ízületi gyulladással kezelt gyer-
mek vehetett részt a hatvani tábor 
élményterápiás programjain.
Idén kora tavasztól késő őszig ösz-
szesen 850 táborozót vár a bátor 
tábor. az alapítvány célja, hogy to-
vábbi támogatásokkal akár egész 
évben ingyenesen fogadhassák a 
jelentkezőket, akik itt gyűjthetnek 
erőt a további gyógyulásukhoz.

ami történt

ezzel a munkával neveztünk az országos 
Virágos Magyarországért versenyre. A 
szakmai zsűri elismerően nyilatkozott, 
de az eredményre még várnunk kell. 

Kedves Kőbányaiak! Szeptember a 
környezettudatosságról is szól, önkor-
mányzatunk idén ismét csatlakozik az 
Európai Mobilitási Hét, azaz a környe-
zetbarát városi közlekedést népszerűsítő 
programsorozathoz. Hobbikerékpáros-
ként szabadidőmben egyébként is szí-
vesen biciklizek, de a közösségi kerék-
páros programok hangulatát különösen 
kedvelem. 

Kőbányán évente több ilyen eseményt is 
szervezünk, ajánlom szíves figyelmükbe!

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

Igazán „nagyot szólt” a blues augusztus 20-án kőbányán. Hagyományteremtő rendezvényünk 
sok-sok látogatót vonzott az óhegy parkba. együtt ünnepeltük kőbányai művészeinket, és a 
nagyon jó hangulatú rendezvénnyel már tulajdonképpen az idei nyártól is búcsúztunk. 

Indul a Gyakorló utcai parkolás
mint azt előző számunkban is megír-
tuk, 2013. október 1-jétől fizető par-
kolási övezetté válik a kerepesi út–
fehér út–gyakorló utca–Hatház utca 
által határolt terület. augusztus 29-én 
helyszíni szemlét tartott kovács ró-
bert polgármester a gépmadár utca 
2–8. szám alatti parkolásüzemeltetési 

élhetőbb lakókörnyezet

Iroda ügyfélszolgálatán. a polgár-
mester kiemelte, az új parkolási rend-
szer elsődleges célja, hogy megoldja 
a gyakorló utcai lakótelep lakossá-
gának régóta húzódó közlekedési és 
parkolási problémáját, valamint hogy 
lakókörnyezetüket rendezetté, élhe-
tővé tegye. 

parkolásI rend a kerepesI út–FeHér út–gyakorló 
utca–HatHáz utca által Határolt területen:
az itt élők számára lakásonként egy személygépkocsinak 
ingyenes a parkolás, a második kedvezményes.  
Fizetési időszak: 8.00–18.00. parkolási díj: 175 Ft/óra. 
a hozzájárulásokkal és a parkolással kapcsolatos ügyek 
intézése: ügyfélszolgálati iroda: Bp. X., gépmadár u. 2–8. 
nyitva tartás: munkanapokon 9.00–17.00.  
telefon: 431-7276.  

Honlap: kvzrt.hu. e-mail: parkolas@kvzrt.hu.

Ha van egy kis szabadidőm, szívesen 
kerékpározom

1600 férőhelyes lesz a fizetős parkoló
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következő kiírás 2014 februárjában 
várható.

adósságátvállalás
A képviselőtestület kiemelt témáját 
jelentette az állam általi adósságát-
vállalás. A kormány idén az ötezer fő 
feletti település önkormányzatánál 
vállalja át a terheket, melynek összege 
az iparűzésiadó-bevétel nagyságától 
függ. A Kőbányai Önkormányzatnak 
csak 2006 előtt felvett, közel 3 milli-
árd forint összegű hitelállománya volt. 
A hitel 40 százalékának törlesztését 
az állam idén év elején már átvállal-
ta. Idén ismét az önkormányzatok 
segítségére siet. Tette ezt a korábban 
önkormányzatok által finanszírozott 
feladatok átvételével is, mint például 
az iskolák állami fenntartásba vonása. 
Az állam felelős szerepvállalásának is 
köszönhetően lehetséges, hogy a Kő-
bányai Önkormányzat 1,6 milliárd 
forintos megtakarítással rendelkezik. A 
megtakarítást úgy érte el a jelenlegi ön-
kormányzat, hogy Kőbányán 2010 óta 
folyamatosak az önkormányzati fej-
lesztések, beruházások, orvosirendelő-, 
bölcsőde-, óvoda- és iskolafelújítások. 
Most a Raiffeisen Banktól felvett 57 
millió forintos hitelt fizeti ki az állam, 
cserébe az önkormányzatnak a tartozás 
7 százalékát kell befizetnie a központi 

Startol a második félidő

Kovács Róbert polgármester be-
vezetőjében beszámolt a nyári 
felújításokról, karbantartások-

ról, amelyekre csaknem 100 millió fo-
rintot költött az önkormányzat. A pol-
gármester kiemelte a Harmat utcai és 
a Keresztúri úti iskola és a Gépmadár 
utcai óvoda felújítását. Ezekben jórészt 
a vizesblokkokat, a nyílászárókat cserél-
ték ki. Ezenkívül megtudhattuk azt is, 
hogy az Újhegyi Uszoda és Strandfür-
dő napkollektorok fejlesztésére 70 mil-
lió forint uniós támogatást nyert el. A 
városvezetés költségvetéséről kiderült, 
hogy az önkormányzat a tavalyi azonos 
időszakhoz képest félmilliárd forinttal 
több pénzt takarított meg. 

IskolaI pályázat 
A Kőbánya számít Rád (szociális ala-
pú tanulmányi) ösztöndíj pályázat 
keretében az idei tanévben 23 általá-
nos iskolás és 16 középiskolás tanuló 
kaphat tanulmányi támogatást, mivel 
ők vagy javították, vagy megtartották 
korábbi tanulmányi eredményüket. A 
szociális alapú, valamint teljesítmény-
hez kötött támogatásra idén 3 millió 
forintot különített el az önkormány-
zat. Az általános iskolások havi 5000 
forint, a középfokú intézményben 
tanulók pedig 10 000 forint ösztön-
díjat kapnak öt hónapon keresztül. A 

testületi ülés – elfogadták az adósságátvállalást

a nyári pihenő utáni első képviselő-testületi ülésen a városatyák megszavaz-
ták többek között a közterületi alkoholfogyasztás betiltását, egyhangúlag 
döntöttek a kőbánya számít rád pályázat nyerteseiről, valamint az állami 
adósságátvállalás is terítékre került. 

önkormányzatI 
HItelátvállalás

ez a kőbányai hitelát-
vállalás nem ugyanaz, 
amelyet a kormány az 
eladósodott önkor-
mányzatok kisegítésére 
hagyott jóvá az adófi-
zetők pénzéből. 2006-
ban az önkormányzati 
választásokon 90%-ban 
fidesz-vezetésű helyi 

testületek jöttek létre, ezek felelőtlen gaz-
dálkodása, kötvénykibocsátási gyakorlata, 
beruházáspolitikája hatalmas eladóso-
dottsághoz vezetett – például debrecen 
esetében –, amely kezelhetetlenné vált. 
ezt tüntette el ez a mentőcsomag köz-
pénzből. kőbányát 2010-ben 3 milliárd ft 
pluszt felmutató költségvetéssel vette át 
a jelenlegi vezetés. Hogy mégse marad-
janak ki ezek az önkormányzatok, így kő-
bánya se, az állam különmegállapodások 
alapján, az előző mentőcsomaghoz képest 
töredék összegben vállalt át némi hitelt, 
ennek vagyunk most tanúi. a felelőtlenül 
gazdálkodó önkormányzatokhoz képest 
lényegében üveggyöngyökkel fizettek ki 
bennünket, természetesen hatalmas ado-
mányként propagálva ezt a töredék pénzt. 
miután elvették az szja-bevételt, az illeték-
bevételt, az idegenforgalmi adót, elvették 
az iskoláinkat, államosították a kórházain-
kat, pár tízmillió forinttal igyekeznek ezt 
kifizetni, úgy, hogy még 7% kezelési költ-
séget is be kell fizetnünk ezért.

somlyódy csaba
(mszp) 

vélemény

új képvIselő kőBányán
tokody marcell gergely, a jobbik koráb-
bi képviselője az országgyűlésben hi-
vatalvezetői munkája miatt lemondott 
budapesti alelnöki, kőbányai elnöki, 
valamint önkormányzati képviselői po-
zíciójáról. Helyére Farkas gábor került.
„1968-ban születtem Budapesten, 
1974 óta élek kőbányán, ezen belül az 

újhegyi lakótelepen, így ezt tekintem (tekinthetem) 
szűkebb hazámnak. középfokú kereskedelmi vég-
zettséggel rendelkezem, a szakmámat sokáig gyako-
roltam a lakókörnyezetemben is. két gyermek boldog 
apukája vagyok, és szeretett párommal kiegyensú-
lyozott életet élünk újhegyi lakásunkban.
önök között nőttem fel, és jelenleg is itt élek, nem „fe-
lülről” szemlélem az eseményeket. legfőbb céljaim 
között azok szerepelnek, amelyek a kőbányai jobbik 
elsőrendű céljai is egyben. Ide tartozik a közbiztonság 
mielőbbi javítása, kitartó munka egy büszke és élhető 
kőbányáért, ahová öröm hazatérni. százmilliós nagy-
ságrendben költ az önkormányzat kamerarendszer-
re, azonban a rendvédelmi szervek tényleges fizikai 
jelenlétét ez nem pótolja. jó közbiztonságot kőbá-
nyának! – ez szerepel nálam az első helyen.”

Farkas  
gábor

költségvetésbe. A hitelátvállalás javas-
latát mind a tizennyolc képviselő meg-
szavazta.

közétkeztetés
A napirendi pontok között szerepelt a 
közétkeztetés is. Az ellenzéki képvise-
lők szerint a pályázók versenytorzító 
magatartást tanúsíthatnak, a kormány-
párti politikusok ugyanakkor megerő-
sítették, az eljárás alatt a Közbeszerzé-
si Tanács folyamatos ellenőrzést tart.  
A helyi főzőkonyhákra vonatkozó fel-
vetést nem lehetett támogatni, mivel a 
beruházás több milliárd forintba kerül-
ne, és erre nincsen megfelelő forrása az 
önkormányzatnak. A jelenlegi pályázó 
egyébként is hazánk egyik legnagyobb 
közétkeztetője, amely éppen egy kőbá-
nyai cég.

gyógyászatI segédeszközök, 
Intézményvezetők
A képviselők döntöttek még a gyógy-
ászati segédeszköz-támogatási pályázat-
ról is, mely az arra rászorulóknak akár 
90%-os önkormányzati támogatást biz-
tosít gyógyászati segédeszközök, például 
szemüveg, a hallókészülék, vagy a járó-
keret vásárlása esetében. Az önkormány-
zat erre a célra 5 millió forintot biztosít. 
Nem utolsó sorban az intézményvezetők 
személyére is tettek javaslatot a képvise-
lők: a Kőbányai Fekete István Általános 
Iskola élére Gera Zoltánt, a Kőbányai 
Komplex Óvodát és Általános Iskola ve-
zetésére pedig Pál Horváth Ritát támo-
gatták. A jelölteket Balogh Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere nevezi ki.

ön mIről írna?
Használ-e a parkolásI rendszer?
október 1-től fizetős lesz a parkolás a 
gyakorló utcai lakótelepen. vajon ez 
az intézkedés mennyire szolgálja az 
ott élőket? lakásonként csak egy autó 
kap ingyenes parkolási engedélyt, 
de mi történik, ha két autó is van egy 
családban? akkor parkolási díjat kell 
fizetniük a saját házuk előtt? ki fizeti a 
parkolódíjat, ha vendég érkezik hoz-
zánk? Ha valaki albérlő a lakótelepen, 
akkor neki is fizetnie kell a parkolásért? 
a lakótelepet p+r parkolóként hasz-
náló autósok át fognak menni a füre-
di utcai lakótelepre, mert onnan sincs 
messzebb a metró, és ingyen parkol-
hatnak. így hiába költ az önkormány-
zat sok pénzt az új parkolók építésére, 
üresen fognak állni, és majd a lakók fi-
zethetik meg azoknak a költségeit is.

Borosné Kertész eniKő

utánajártunk
a gyakorló, a gépmadár és a Hatház 
utcában – az újonnan épültekkel 
együtt – becslések szerint megköze-
lítőleg annyi parkolóhely van, ahány 
autója van az itt élőknek. a metró 
és a pláza közelsége miatt azonban 
a környék megtelt idegen autókkal, 
kiszorítva azokét, akik itt vannak ott-
hon. a fizetőparkolás elsődleges célja 
lehetővé tenni a gyakorló utcában és 
környékén élőknek, hogy a házukhoz 
közel parkoljanak, a nyereségterme-
lés ehhez képest másodlagos. ezért 
parkolási díjat csak azoknak kell fizet-
niük, akik nem itt élnek. lakásonként 

egy autóra az itt bejelentett lakcím-
mel rendelkezők ingyen, a második-
ra pedig a jogszabály által megen-
gedett legalacsonyabb összegért 
kapják meg a parkolási lehetőséget. 
(magának az ügyintézésnek mindkét 
esetben van egy 2000 ft + áfa ösz-
szegű díja.) ugyanakkor a parkolási 
rendszernek köszönhetően köny-
nyebben és a lakásukhoz közelebb 
találnak parkolóhelyet.
a vendégekről szólva: amennyiben 
este 6 óra előtt érkeznek, az óránként 
175 ft-os parkolódíjat nekik is meg 
kell fizetni, cserébe viszont nem fog-
nak minden áldott nap több százan 
ingyen „vendégeskedni” autóikkal a 
lakótelepen.
amennyiben az autósok átmennek a 
szomszédos füredi utcai lakótelep-
re, a mindennapos túlzsúfoltság és 
a vele járó zaj és szmog megszűnt, 
tehát az intézkedés elérte a célját, 
ebben nincs semmi rossz. (emellett a 
zuglói önkormányzat is fizetőssé kí-
vánja tenni a parkolást néhány hóna-
pon belül a füredi utcai lakótelepen, 
ugyanezen okokból.)
fontos elmondani, hogy a 
parkolóépítés és a hozzá kapcsoló-
dó közterületi felújítások költségeit 
az önkormányzat állja, nem a lakók 
fizetik meg, viszont az átutazók ki-
szorulásával ők fogják mindennek a 
hasznát élvezni.

Dr. PaP sánDor, a Körzet KéPviselője, 
alPolgármester

egy lakó szerInt
a parkolórendszer kialakításával több probléma is megoldódik a jövőben, 
például a házunk előtt tudunk parkolni, vagy legalábbis annak közelében, és 
nem kell jóval messzebb menni. sajnos volt olyan időszak is az elmúlt években, 
amikor hetekig azon a helyen parkolt egy autó, ahol mi szoktunk, ezért sokkal 
távolabb találtunk helyet. természetesen nem lehet minden lakó ablaka alatt 
a saját autója, de a felesleges járművek eltűnhetnek a jövőben. a Hatház utcá-
ban élő többi lakóval beszélve azt tapasztaltuk, hogy azok a kérések és javas-
latok, melyeket az önkormányzatnak tettünk, jóformán teljesültek. az együtt-
működésnek köszönhetően a parkolási problémák oldódhatnak meg, a körzet 
megszépítése pedig hozzájárulhat a közérzetünk javulásához.

HeBenstreig sánDor
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Szálljon ki Ön 
is az autóból 
egy napra!
Kőbánya idén is csatlakozik 
az Európai Mobilitási Hét 
rendezvényhez, azon belül 
is a 2013. szeptember 22-ére 
eső Autómentes naphoz. A 
rendezvény arra kívánja rá-
irányítani a figyelmet, hogy 
tiszta levegővel egészsége-
sebb, boldogabb környezet-
ben élhetünk.

az 1998 óta minden évben 
szeptember 22-én megtar-
tott országos programhoz 
radványi gábor alpolgár-
mester javaslatára idén is 
csatlakozik a kőbányai ön-

kormányzat képviselő-tes-
tülete, ezzel hangot adva 
törekvésének a környezet-
barát közlekedés kialakítása 
felé. az európai mobilitási 
Hét rendezvény részét képe-
ző autómentes nap lénye-
ge, hogy felhívja a városla-
kók, illetve a városvezetés 
figyelmét az egyre növekvő 
autóforgalomból fakadó 
problémákra, valamint a 
környezetbarát városi köz-
lekedés – például közösségi, 
kerékpáros vagy gyalogos 
közlekedés – előnyeire, fon-
tosságára. a program továb-
bi célja növelni a kőbányai 
lakosok fogékonyságát a 
számukra egészségesebb, 
jobb életminőséggel ke-
csegtető életvitelre; nagy 
hangsúlyt kap a közlekedési 
mód környezettudatos kivá-
lasztása, illetve a biztonsá-
gos közlekedés.

Autómentes nAP 2013

A bérlők több százmIllIóval tartoznak

Rendezi az önkormányzat 
a bérlakások helyzetét

nagy port kavart nemrég egy kilencgyermekes, évek óta nem fizető kő-
bányai család kilakoltatása, ennek apropóján beszélgettünk weeber 
tibor alpolgármesterrel (képünkön). 

Az elmúlt évtizedek 
örökségét tisztázat-
lan, kaotikus vi-

szonyok jellemzik. Milyen 
problémák merülnek fel a 
bérlakásokkal kapcsolatban?

Az önkormányzati tulajdonban maradt bér-
lakások korszerűtlenek, drágán üzemeltethető-
ek a nem vagy kevéssé szabályozható távfűtés 
miatt. Az évtizedes ráfizetéses működtetés mi-
att a felújítások elmaradtak. A bérlők száma és 
összetétele változatlan, új jelentkezőknek, fia-
taloknak alig van esélyük bérlakáshoz jutni. Az 
önkormányzatot évente 600-700 millió forint 
veszteség éri bérlakásai által. Ennek oka, hogy 
a bérlők sok esetben egyáltalán nem, vagy csak 
elmaradással fizetnek. Vannak olyan családok, 
amelyek többmilliós tartozást halmoznak fel. 
Mivel a korábbi években a vagyonkezelőnek 
nem volt egységes és következetes gyakorlata 
a nem fizetőkkel szemben, sokszor azok sem 

fizettek, akik tudtak volna, mert évekig meg 
lehetett ezt tenni következmények nélkül. Volt 
olyan év, amikor csak távfűtéstartozás jogcí-
mén több mint 100 millió forintot inkasszál-
tak az önkormányzat számlájáról a nem fizető 
lakók helyett. 

Milyen lépéseket tett az önkormányzat a tart-
hatatlan helyzet megszüntetésére?

Az első fontos feladatunk, hogy őszintén kell 
beszélni a problémáról. Tájékoztatni kell az itt 
élőket a bérlakások helyzetéről. A Kőbányai 
Vagyonkezelő lakáskoncepciót és adatbázist 
készített, amelyben minden lakás, épület hely-
zetét, állapotát felmérték. Nem utolsósorban új 
lakásrendeletet alkotott a képviselő-testület: a 
bérleti szerződés határozott időre szól, feltétele 
a bejelentett munkaviszony, nem fizetés vagy 
renitens viselkedés miatt történő felmondás 
esetén ellenőrzött eljárás következik, és a bérleti 
szerződést közjegyző hitelesíti.

Mi az, amit egy bérlőnek szem előtt kell 
tartania?

A lakhatás annak ellenére, hogy em-
beri életünk alapvető feltétele, pénzbe 
kerül, ahogy a kenyér is. Aki pedig 
önkormányzati lakásban bérlő, az a ke-
rület fizetővendége. Fizető is, vendég is 
egyaránt. Vendég, mert közvagyonban 
lakik, a többi bérlőnél sokkal kedve-
zőbb áron, de ennek feltétele, hogy a 

lakbért időben fizessék meg. Természe-
tesen lehetőség van az átmeneti fizetési 
nehézségek kezelésére, de elkerülésére 
nem. Akinek fizetési problémái adód-
tak, ne halogassa megtenni a szükséges 
lépéseket, hanem minél előbb keresse 
fel az önkormányzat szociális szakem-
bereit, akik időben segítséget tudnak 
nyújtani. Tudni kell, hogy az önkor-
mányzat vagyona a helyi közösségé, 
így az utóbbi által választott felelős 
képviselő nem hunyhat szemet a nem 
fizetés fölött. Aki tehát önkormányzati 

lakást bérel, attól elvárható, hogy min-
dent elkövessen a fizetés érdekében, és 
ne jelentsen gondot számára a lakókö-
zösségbe való beilleszkedés.

Milyen feladatok előtt áll még az önkor-
mányzat?

Felújítási kötelezettséggel adunk 
bérbe lakásokat, mivel nem rendelke-
zünk fedezettel a jelenleg üresen álló, 
renkívül rossz állapotú lakásaink fel-
újítására. Ezt átmeneti megoldásként 
gondoljuk. A lakásgazdákodás költ-
ségvetési egyensúlyának helyreállítása 
nem cél, hanem eszköz. Ezáltal a meg-
teremthetjük leromlott bérlakásaink 
karbantartásának, korszerűsítésének, 
felújításának fedezetét.

lakáskoncepcIót  
készítettünk, valamInt  
Új lakásrendet  
alkottunk  
a bérlakásproblémák  
megoldására

az önkormányzatot évente 600-700 
millió forint veszteség éri. ennek oka, 
hogy a bérlők sok esetben egyáltalán nem, 
vagy csak elmaradással fizetnek. ebből az 
összegből

kb. 150 000 négyzetméter (15 hektár) •	
egynyári növényt ültethetnénk,
kb. 166 000 négyzetméter gyepszőnyeget •	
telepíthetnénk, 
kb. 18 000 új fát ültethetnénk,•	
kb. 10 000 új padot helyezhetnénk ki,•	
kb. 3300 új ivókutat telepíthetnénk ki•	
kb. 3-4000 új játszótéri eszközt  •	
helyezhetnénk ki, 
kb. 200 új játszóvárat telepíthetnénk.•	

érdemes  
kőbányán laknI!

az index.hu szerint a gyakorló utcai a 
harmadik legnépszerűbb a lakótelepek 
közül, mivel itt a harmadik legmagasabb 
a lakások négyzetméterenkénti vételára. 
a gyakorló utca ezzel megelőzte – töb-
bek között – a XI. kerületi kelenföldi, a III. 
kerületi bécsi úti lakótelepet, valamint a 
szomszédos füredi utcait. ez azt is jelen-
ti, hogy az ingatlanpiac „beárazta” a kör-
nyék fejlődését, az itt lakók lakása többet 
ér, mint korábban. a parkolás őszi rende-
zésével, az óvoda- és a bölcsődefelújítás 
befejezésével, a lakótelep belső útjainak 
és közterületeinek megújításával ez az 
ár még feljebb fog kúszni!

fergeteges  
kutyás nap
örökbe fogadott állatok napja lesz 2013. 
szeptember 15-én, vasárnap 9 órától a 
városligetben. a pecsa mögötti füves 
területen az Illatos úti ebtelep szervez 
összejövetelt, amelynek célja, hogy 
felhívják a figyelmet az örökbefoga-
dás fontosságára, amellyel árva állatok 
életét menthetjük meg. lesz reggeli 
torna kutyákkal, gazdi-kutya fotózás, 
mikrocsip-ellenőrzés, állat-egészség-
ügyi tanácsadás, és megrendezik az 
örökbe fogadott kutyák szépségver-
senyét. a részletes programot az ebtelep 
facebook-oldalán olvashatják el (www.
facebook.com/ebtelep).

ami történt
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lakosságI tájékoztató:
a kis-pongrác-lakótelep közterületei-
vel kapcsolatos felújítási munkálatok 
ütemezéséről tartanak tájékoztatót 
2013. szeptember 11-én 17 órakor a 
pongrác közösségi Házban. várnak 

minden érdeklődőt. 

sport 

Helyrehozták a Sport- 
liget beszakadt részét

átvizsgálják a területet 

Befejezte az önkormányzat a sportliget területén lévő kárelhárítást, miután au-
gusztus végén megkapta az államkincstártól a vis maior alapból szükséges tá-
mogatást. miután betömték a tátongó üreget, megelőzésképpen további más 
lehetséges üregképződést is kivizsgálnak – tudtuk meg dr. pap sándor 
alpolgármestertől.

A Sportliget beszakadásának tör-
ténete még a tavaszra nyúlik 
vissza, amikor a füves közpark 

területén április 2-án kb. 2 méter át-
mérőjű üreg keletkezett. Ennek követ-

így a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. rögtön lezár-
ta területet, és gondoskodott annak őrzéséről.  
A kárelhárítási munkák finanszírozása ugyanak-
kor megterhelte az idei költségvetést. A beszaka-
dás elhárítása 30 millió forintba került, amelyre 
az önkormányzat 20 millió forintos támogatást 
nyert el a vis maior alapból, a fennmaradó ösz-
szeget pedig saját forrásból kellett biztosítania. 
Elvégezték a kárelhárítási munkálatokat, és to-
vábbi üregeket vizsgálnak ki, hogy megelőzzék a 
hasonló beszakadásokat. Az önkormányzat nem 
csak a Sportliget kárelhárítási munkáit fejezte be 
az utóbbi időszakban. Mint ismeretes, az Óhegy 
parkban még 2004-ben megnyílt a föld egy arra 
sétáló ember alatt. Dr. Pap Sándor alpolgármes-
ter lapunknak kifejtette: a korábbi vezetés több 
mint 100 millió forintot költött, de a probléma 
megoldatlan és a terület elzárt maradt. A jelenle-
gi önkormányzat 90 millió forintból megoldotta 
és a korábban életveszély miatt elzárt parkrészt 
visszaadta a kőbányaiaknak.

Már állnak  
a tornacsarnok pillérei

Zebra a védelmünk érdekében

jól hAlAd az építkezés

városrészi fórum – megoldottuk!

600 fát ültetnek

a nyári szünet után a kada mi-
hály általános Iskola diákjainak 

is becsengettek, közben pedig ud-
varukon gőzerővel épül a kosárlab-
da csarnok. a tanítást természete-
sen nem zavarja az építkezés, ami 
pedig a terveknek megfelelően 

biztonságosan haladhatnak át az arra la-
kók a gergely utca és az Újhegyi sétány 

találkozásánál lévő gyalogátkelőhelyen, 
amelyet augusztus utolsó napjaiban festet-
tek fel. a lakossági fórumon elhangzott kérés 
nyomán a kőbányai önkormányzat a buda-
pesti közlekedési központhoz (bkk) fordult, 
amely elvégezte az ilyenkor szokásos forga-
lomszámlálást. a vizsgálat rámutatott, hogy 

Megújul a Pongrác-telep
a pongrác lakótelep rehabilitá-

ciója keretében az ősszel kisebb 
közterület-rendezés miatt kivágott 
régi fák helyére újabbakat ültet-
nek. a fejlesztést az önkormányzat 
22 millió forinttal finanszírozza. a 
lakótelep csaknem 1,2 milliárd fo-
rintból szépül és modernizálódik. a 
projekt célja, hogy decemberig 20 
társasház, 74 szociális bérlakás, a te-

Ismét jön a nagy 
sportágválasztó
tizenharmadik alkalommal rendezik meg 
a budapesti nagy sportágválasztót szep-
tember 13–14-ig a merkapt sportköz-
pontban. az ingyenes esemény a gyere-
kek döntését szeretné segíteni abban, 
hogy milyen sportot válasszanak a jövő-
re. a régi dreher-sporttelepen több mint 
90 sportágat lehet kipróbálni, melyhez 
edzők, szakemberek adnak eligazítást. a 
rendezvény alkalmából élsportolók, olim-
pikonok, neves sportszemélyiségek nép-
szerűsítik a saját sportágukat, valamint a 
rendszeres testmozgást. fontosnak tart-
ják a szervezők, hogy két új témát is meg-
jelentessenek: a példaképek szerepét a 
sportban, továbbá a környezettudatossá-
got. az eseménynek jótékonysági célja is 
van: a szervezők arra kérik a látogatókat, 
elsősorban a gyerekeket, hogy hozzák el 
az általuk már nem használt tanszereiket, 
amennyiben ezt megtehetik. ezeket az 
adományokat a nehéz sorsú gyerekek-
hez szeretnék eljuttatni. 
további információ:  
www.sportagvalaszto.hu

Újra frakcIóban 
dolgoznak az 
lmp-s képvIselők
az lmp hét országgyűlési képviselője 
újjáalakította a párt frakcióját – közölte 
schiffer andrás országgyűlési képviselő 
az mtI-vel. a képviselőcsoport vezető-
jének schiffer andrást választotta, he-
lyettese mile lajos. az esetleges további 
helyettesekről később születik döntés. 
2013 februárjában az lmp-ből kilépett 
politikusok egy része a bajnai gordon-
féle formációhoz csatlakozott. a kilépés 
főleg a parlamenti, fővárosi és önkor-
mányzati képviselőket érintette. ennek 
hatására megszűnt a frakció. tóth balázs 
önkormányzati képviselő szerint a mos-
tani frakcióalakítással anyagilag, vala-
mint megszólalások terén is kedvezőbb 
helyzetbe kerülnek az lmp politikusai.

ami történt

halad. a tao támogatással épülő 
új csarnok 526 millió forintból ké-
szül el, melyből az önkormányzat 
158 millió forint önerőt biztosít. a 
zsíros tiborról elnevezett csarno-
kot a tervek szerint 2014 júliusában 
adják át.

csúcsidőn kívül 110 ember halad át óránként, 
ami meglehetősen magas szám, ezért a köz-
lekedési szakértők indokoltnak látták a zebra 
felfestését. a festést és a forgalomtechnikai 
elemek kihelyezését a bkk, a csúszásgátló 
lefektetését, valamint a járdaszegélyek meg-
süllyesztését pedig az önkormányzat végez-
te, hogy megkönnyítsék a babakocsival és a 
kerekes székkel haladók közlekedését is.

keztében a felszín alatt 5,5 méter átmé-
rőjű, kb. 6 méter mély „gödör” alakult 
ki. Az élet- és balesetveszély elhárítása 
érdekében az önkormányzat azonnal 
megtette a megfelelő intézkedéseket, 

lep közintézményei és közterületei 
megújuljanak. 
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Mi mindent hozott 
a rezsicsökkentés?

AlAcsonyAbb költségek

a kormány által megvalósított rezsicsökkentésnek köszönhetően jelentős mér-
tékben estek az energiaárak, valamint a kéményseprési, illetve a víz-, csatorna- 
és szemétszállítási díjak ebben az évben. a program hamarosan új szakaszhoz 
érkezik, ekkor tovább mérséklődnek az árak.

Kőbánya új utakon
Megújulhatnak kerületünk legrosszabb állapotú útjai 2013 és 2014 ősze kö-
zött. A járművek futóműveit és a sofőrök idegeit évtizedek óta próbára tevő 
állapotok így megszűnhetnek például az Éles saroknál, a Kőrösi Csoma 
Sándor úton, a Maglódi út és a Sírkert utca kockaköves szakaszán, illetve a 
Kápolna utcában – tudtuk meg György István főpolgármester-helyettestől. 

tervezett  ÚtfelÚjítások

az éles sarok útjainak megújítása 
a tervek szerint a 3-as villamos-

nak hamarosan kezdődő felújításá-
hoz kapcsolódóan valósulhat meg, 
a munka már idén megkezdődhet – 
ismertette a terveket a városvezető. 
a jövő évre tervezett útfelújítások lis-
táján szerepel többek között az igen 

Január elseje óta 10 százalékkal keve-
sebbet kell fizetnünk a földgázért, a 
villamos energiáért és a távfűtésért 

a kormány intézkedéseinek hatására. 
A kormány 2012 decemberében meg-
hozott, körülbelül négymillió magyar 
háztartást érintő döntése volt a válasz 

lyok is, amelyek a fogyasztók 
szolgáltatókkal szembeni vé-
delme érdekében születtek. 
Előírják például, hogy a szol-
gáltatók könnyen értelmez-
hető számlát bocsássanak a 
fogyasztók rendelkezésére, 
az ügyfélszolgálati irodák-

ősszel továbbI 
10 százalékos 
rezsIcsökkentés 
várHató

ban pedig legyen lehetőség a 
rugalmas, gördülékeny ügy-
intézésre és elszámolásra. A 
rezsicsökkentést első kézből 
tapasztalja Hargitainé Mol-
nár Enikő, aki három gyer-
mekét neveli Kőbányán. 
Elmondása szerint közel 
négyezer forintot spórol-
nak, ami nem sok ugyan, de 
számít, főleg ilyenkor szep-
temberben, iskolakezdéskor. 
Egy másik kőbányai lakos 
számláján 17 000 forint volt 
a különbözet, ami már való-
ban jelentősnek mondható. 
Megjegyezte: nagy segítség, 
hogy jól látható helyen tün-
tetik fel az előző hónapok és 
az új díjszabásúak közti kü-
lönbözetet. Ezért mindkét 
háztartásban nagyon várják 
a következő csökkentést, 
mely az előrejelzések sze-
rint további 10 százalékos 
víz- és villamosenergiaár-
mérséklődést hoz majd.

Ismerje meg a 
templomokat!
őszi sétát szervez az idősügyi tanács 
az idősek hónapjában, október 12-én, 
szombaton. Úti céljuk a történelmi 
egyházak városközpontban található 
műemlék templomainak meglátoga-
tása. találkozó: október 12-én 9 órakor 
az óhegy utcai lengyel templom előtt. 
a program menete: 9.45: kápolna tér, 
conti-kápolna; 10.30: gergely utcai re-
formátus templom; 11.15: kápolna utcai 
evangélikus templom; 12.00: szent lász-
ló-plébániatemplom. a templomokban 
rövid ismertetés lesz az épület történe-
téről és az ott folyó közösségi életről. 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

felÚjítják a 
pongrác ÚtI 
szobrokat

ami történt

a budapesti történeti múzeum éves 
felújítási tervében a kerületünkhöz tar-
tozó két műemlék restaurálása szere-
pel. az egyik a pongrác–tomcsányi úti 
lakótelepen álló család című, a másik 
a pongrác út 17. szám alatti magyaror-
szági szent erzsébet-szobor, mely az 
1924-ben épült lakótelep mellett fekvő 
feltámadott krisztus plébániatemplom 
előtt található. a munkát módy péter 
restaurátorművész végzi, és szeptember 
közepéig elkészíti.

megszépül a refor-
mátus templom
elkezdődött a kőbányai református 
egyházközség Ihász utcai templomában 
található 3,5 méter magas és 1,2 méter 
széles ólomfestésű üvegablakok rekonst-
rukciója, amit a kőbányai önkormányzat 
4,1 millió forinttal támogat. a felújításra 
azért volt szükség, mert az esőzések  
miatt évtizedek alatt életveszélyessé 
váltak az ablakok. a munkálatokban 
további három rossz üvegablakot és há-
rom kerek ablakot is kicserélnek. a 120 
éves templom ablakainak teljes felújítá-
sa karácsonyra várható.

rossz állapotban lévő kápolna 
utca, illetve a sírkert utca és a 
maglódi út kockaköves szaka-
sza. a könyves kálmán körút 
és a kőér utca között jövőre 

megújulhat a vajda péter, a 
fertő és a basa utca, emellett a 
gergely utca legrosszabb álla-
potú szakaszán szintén a jövő 
évre tervezik a munkát, ahogy 
a gyömrői út kőér utca–sibrik 
miklós út közötti részén is. a 
listán szereplő útszakaszok né-
melyike nemcsak kőbánya, de 
az egész főváros legrosszabb 
állapotú útjának számít, mi-
közben rendkívül nagy helyi és 
átmenő forgalmat is lebonyo-
lítanak. a tervezett felújítások 
ezért a kerület határain belül 
és azon túl egyaránt éreztetik 
majd hatásukat, több ezer au-
tós mindennapjait könnyítve 
meg – fogalmazott dr. györgy 
István.

csúszIk a sIBrIk Felül-
járó Felújítása 
a kőbányát kispesttel összekö-
tő sibrik felüljáró felújításának 
megkezdését nyárra tervezte 
a főváros, sajnos azonban egy 
kivitelező sem tett érvényes 
ajánlatot a munkára, így csúszik 
a felújítás. amennyiben az új 
ajánlattétel sikeres lesz, úgy leg-
korábban ősz végén vonulhatnak 
fel a munkagépek – tájékozta-

tott dr. györgy István.

arra a súlyos helyzetre, melyhez a re-
zsiköltségek folyamatos emelkedése 
vezetett. Így ugyanis – a fizetéseket 
arányosan számításba véve – hazánk-
ban vált volna a legmagasabbá a gáz 
és a villamos energia ára. Nyáron, a 
rezsicsökkentés második szakaszának 

keretében mérséklődtek a 
kéményseprési, illetve víz-, 
csatorna- és szemétszállítá-
si díjak, valamint közért-
hetőbbé váltak az energia-
szolgáltatói számlák. Míg a 
kémények ellenőrzését, tisz-
títását és műszaki felülvizs-
gálatát magában foglaló ké-
ményseprési díj dr. György 
István városüzemeltetési 
főpolgármester-helyettes ja- 
vaslatára 3564 forintról 
2000-re csökkent, addig 
a szemét elszállítása, a víz 
és a csatornázás, szenny-
vízszippantás ára 10 száza-
lékkal lett kevesebb július 
elsejétől. 

Ebben az időszakban lép-
tek érvénybe azok a szabá-

Közterületeink állapota nagyban befolyásolja közér-
zetünket, mégis, talán ez a terület az, amelyen sosem 
lehet eleget tenni. A városüzemeltetés területének 
egyik fontos újítása a városgondnoki rendszer, amely-
nek keretében a közterületeink állapotára figyelnek 
a szabadnapos tűzoltók. Mára a szolgálat a város va-
lamennyi kerületében, így Kőbányán is működik.

dr. györgy istván rovAtA – kőbánya országgyűlésI 
képvIselője, főpolgármester-Helyettes

városlakóként mindenki ta-
lálkozik a mindennapokban 
bosszúságot jelentő dolgok-
kal: a köztisztasági problé-
mákkal, a síkosságmentesí-
tést, a közterületek állapotát, 
balesetveszélyt és más 
egyéb, óhatatlanul felme-
rülő visszásságot érintő je-
lenségekkel. eddig a vehe-
mensebbek szót emeltek a 
hatóságoknál, de nem biz-
tos, hogy célba értek ezzel. 
Úgy láttuk, fontos volna egy 
olyan rendszer, amelynek 
keretében közterületeinket 
folyamatosan „monitoroz-
zuk”, és a felmerülő problé-
mákról értesítjük az illetékes 
hatóságokat. az ezzel a céllal 
megalakított, a fővárosi biz-
tonsági Iroda által működ-
tetett városgondnoki szol-
gálat célja, hogy budapest 
legsűrűbben lakott, legfor-
galmasabb vagy turisztikai 
szempontból legfrekventál-
tabb 200 négyzetkilométe-
res területét jó gazda mód-
jára kísérje figyelemmel. a 
feladatot szolgálaton kívüli, 
szabadnapos tűzoltók vég-
zik megbízási szerződés 
keretében; a rájuk bízott 2 
km2-es területet rendsze-
resen járják, és meghatáro-
zott szempon-tok szerint 
rögzítik az észlelt problé-

Kőbányáról is 
gondoskodnak 

mákat. észrevételeiket jelzik 
a városgondnoki szolgálat 
Háttértámogató csoport-
jának, amely gondoskodik 
a hiba elhárításában vagy a 
hiányosság megszüntetésé-
ben illetékes közszolgáltató 
cég, illetve a városgondnoki 
szolgálattal együttműködő 
kerületi önkormányzat érte-
sítéséről. a folyamat végén 
maga a városgondok bizo-
nyosodik meg arról, hogy az 
adott problémát sikeresen 
megoldották-e. munkájuk 
során napi kapcsolatban áll-
nak a társasházi közös kép-
viselőkkel, utcai árusokkal, 
kisebb kereskedelmi egysé-
gek alkalmazottaival, a ját-
szótéri mikroközösségekkel. 
bízom benne, hogy a vá-
rosgondnoki rendszer érez-
hető hatással lesz majd kő- 
bánya közterületeinek ren-
dezettségére is.

mIre FIgyel a városgondnok?
•	  közszolgáltatásokkal (víz, gáz, csatorna, világítás) összefüggő 

hibajelenségek
•	köztisztaság,	takarítás,	hóeltakarítás,	síkosságmentesítés
•	közterületek	állapota
•	balesetveszélyes	helyek,	helyzetek
•	eb-	és	egyéb	állattartási	problémák
•	hajléktalanokkal	kapcsolatos	problémák	a	közterületeken
•	reklámhordozók,	közterületek	reklámcélú	használata
•	engedély	nélküli	közterület-használat
•	gyalogos-	és	járműforgalmat	akadályozó	közterület-használat
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Szezonvégi üdülés  
a Balatonon
Idén 111 szépkorú üdülhet a kőbányai önkormányzat balatonalmádi és balatonlellei 
üdülőjében. a képviselő-testület döntése alapján az idei költségvetésben is 4 millió 
forintot különítettek el erre a célra. ezenfelül számos program várja az időseket az 
ősz folyamán.

széPkorúAk programja

a vegetáriánus napon a legkülönfélébb 
ételeket és fűszereket lehetett megkóstolni

a készenléti rendőrség fújt ébresztőt

dr. györgy István országgyűlési képviselő 
mondott ünnepi beszédet

A hagyományteremő bluesfesztiválról a következő oldalon olvashatnak.

a korábbi évekhez hasonlóan idén is több mint százan üdülhetnek  
az önkormányzat támogatásával

Szent István-napi 
megemlékezés

Színes augusztus

állAmAlAPításunk ünnepe

Az idei Augusztus a rendezvények jegyében telt

kenyérszenteléssel és ünnepi műsorral emlékeztek meg a kőbányaiak idén az 
államalapításunkról. ünnepi beszédet dr. györgy István, kőbánya országgyű-
lési képviselője mondott az egybegyűltek előtt. 

Szent István, amikor az ősi hagyo-
mányokkal szembemenve alapított 
keresztény új államot, szinte a le-

hetetlenre vállalkozott. Vitte azokat is a 
boldogulás útján, akik nem akartak vele 
menni, és neki lett igaza – hangsúlyoz-
ta ünnepi beszédében dr. György István, 
Kőbánya országgyűlési képviselője. A fő-
polgármester-helyettes hozzátette: állam-
alapító királyunk nem akármilyen állam-
férfiúi erényekkel rendelkezett, hiszen nem 
kis kihívás volt felismerni, hogy népének 
fennmaradására milyen feltételek mellett 
ad majd a történelem nagyobb esélyt. A 
politikus a mai Magyarországra utalva 
elmondta: új államot ugyan nem kell ala-
pítani, de a történelem ismét új kihívások 
elé állítja az ország vezetőit, akik számára 

a legfontosabb feladat, hogy új gazdasági 
alapokat teremtsenek. Példaként említette, 
hogy a kormány bevezetette a rezsicsök-
kentést, visszafizette az IMF-hitelt, segítve 
az embereket azzal, hogy enyhíti a terheket. 
Dr. György István szerint meg kell alapozni 
Magyarországon az egyének és a családok 
boldogulását, a teljesítményt és a munkát 
elismerő jövőt. Az ünnepségen Helyey Lász-
ló előadásában részlet hangzott el Szent Ist-
ván Intelmei Imre herceghez című írásából, 
valamint fellépett Kóti Judit népdalénekes 
és Szerényi Béla népzenész. Az egyházak 
képviselőinek beszédei és a kenyérszentelés 
után Kovács Róbert, Kőbánya polgármes-
tere és dr. György István országgyűlési kép-
viselő szelte meg a cipót, és kínálta meg vele 
az ünnepségen részt vevő kőbányaiakat.

a rendvédelmi 
napon nagy 
sikert arattak a 
tankok

Ingyenes  
hallásszűrés

Fókuszban a közbiztonság 

Tisztelt kerületi lakosok!  Ez-
úton értesítem Önöket, hogy 
ingyenes hallásszűrést szerve-
zünk Budapesten a X. kerület, 
Kőrösi Csoma Sándor út 40. 
szám alatt lévő Ascent Hallás-
szalonban 2013. szeptember 9. 
és 30. között, munkanapokon 
8-tól 16 óráig. 

amennyiben ön gyakran visz-
szakérdez, túl hangosan hall-

gatja a televíziót, vagy nehezen 
ért zajos környezetben, elenged-
hetetlen, hogy leméresse hallá-
sát, és meghallgassa szakember 
véleményét. Ha nem kezelteti hal-
lásromlását, az idővel akár egyre 
rosszabbá válhat. emiatt ön szo-
ciálisan elszigetelődhet, munka-
helyét elveszítheti, balesetveszé-
lyes helyzetekbe kerülhet. ugye 
nem akarja kockáztatni fontos 
kapcsolatait a külvilággal? tartsa 
edzésben hallóidegeit, hogy azok 
ne sorvadjanak el fokozatosan! az 
idejében felfedezett hallássérülés 

sokkal jobb eredménnyel kom-
penzálható, a hallás képessége 
nagyobb eséllyel rehabilitálható. 
Hallásszűrésünk ingyenes, önkén-
tes, teljesen fájdalommentes, és 
mindössze 25 percet vesz igénybe. 
a várakozás elkerülése érdekében 
időpont-egyeztetés céljából hívja 
kollégáimat a hallásszalonban a 
06-1-261-1909 vagy a 06-30-825-
9275 telefonszámon. kérem, hogy 
a vizsgálatra tb-kártyáját, személyi 
igazolványát, korábbi hallásvizs-
gálati leleteit (ha van ilyen), illetve 
amennyiben ön hallókészüléket 
visel, annak nyilvántartási lapját 
(kiskönyvét) hozza magával! 

tisztelettel: 
Dr. áDám zoltán PHD 

fül-orr-gégész,  
auDiológus főorvos

mintegy 15-20 társasház adta be igényét 
a kőbányai önkormányzat által meghir-
detett társasházi kamerapályázatra. a 
képviselő-testület által kiírt pályázaton 
összesen 10 millió forint értékben lehet 
kamerarendszert kiépíteni. a pályázat 
utófinanszírozású, azaz csak a 2013. január 
1-je és a pályázat benyújtása között meg- 

egészségügyi megelőzés

bűnmegelőzés támogatással

Az ősz számos programot tartogat 
a szépkorúak számára. Az önkor-
mányzat évek óta üdülési lehető-

séget biztosít a nyugdíjasoknak. Az idén 
az elő- és utószezonban, négy turnusban 
pihenhetnek az idősek, melyre az önkor-
mányzat 4 millió forintot különített el. Az 
egyhetes üdülésen való részvételért a nyug-
díjasok személyenként 2000 Ft-ot fizettek 
be, illetve a helyi idegenforgalmi adót, ami 
kb. szintén 2000-2300 Ft az egész hétre. 
Tehát nagyon kedvezményesen nyaral-
hatnak: Balatonalmádiban összesen 4250 
Ft-ért, Balatonlellén pedig 3800 Ft-ért. Az 
önkormányzat fejenként kb. 34 000 Ft-tal 
járul hozzá az idősek üdüléséhez. Az egy 
hetes üdülésről a következő számunkban 
számolunk be részletesen.

Ezen kívül elindulnak a Kőbányai Ezüst-
korúak Szabadidősport Egyesülete által 
szervezett őszi programok is. A KESZE 

szeptemberben is vár minden szépkorút a 
programjaira. Hétfőn és pénteken 9 órától 
tartásjavító és kondicionáló tornát tarta-
nak Nagy István vezetésével. Szeptember 
csütörtökein túraprogramokat kínálnak: 
szeptember 12-én a pilisi hegyekbe, 19-én 
Zsámbékra, 26-án pedig Gödöllői-domb-
ságba kirándulnak. A zsámbékit Majorszky 
Klára vezeti, a másik kettőt Árvai István. 
Keddenként folytatódik a botos séta 9 
órától az Újhegyi uszodában, vízi torna 
októbertől lesz. Az idősek világnapján, ok-
tóber 1-jén közös produkcióval készülnek 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kul-
turális Központban, ahol képzőművészeti 
kiállítást (faragásokat, festményeket, hím-
zéseket) is megtekinthetnek a látogatók.

csatlakozna? keresse majorszky klárát, 
 a 06 20 443 7048-as számon, vagy e-mailben  
a majorszky@gmail.com címen.

valósuló projektre lehet 
támogatást elnyerni, 
a megfigyelőrendszer 
megvalósítását igazoló 
számla elszámolásával. 
a beérkezett pályáza-

tokat a képviselő-testület 2013. október 31-
ig bírálja el.
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Egerszegi nyomában
Késely Ajna az országos gyermekbajnokságon, Miskolcon 11 versenyszámban állt 
rajthoz, és ugyanennyi, azaz 11 alkalommal állt a dobogó legmagasabb fokára. 

új fiAtAl tehetség kőbányán 

öt egyéni és két váltószámban ért el új 
országos korosztályos csúcsot. 100, 200, 

400 gyorson, illetve 100 és 200 háton, vala-

Kőbányán szólt a blues
rendhAgyó születésnAPi buli: póka egon 60!

augusztus 20-án kőbányán szólt a blues – láthatták-hallhatták ezt mindazok, akik el-
látogattak az óhegy parkba. a hagyományteremtő rendezvénnyel kerületünk ismét 
nagyot alakított. 

A nemzeti ünnepre szervezett blues-
fesztivál legalább annyira élen jár a 
fővárosi rendezvények sorában, mint 

amennyire az ott fellépők a hazai zenei élet 
palettáján. A legnagyobb nevek léptek szín-
padra: a Tátrai Trend, Ferenczi György és 
a Rackajam, Anna and the Barbies, Babos 
Gyula, és nem utolsósorban Hobo és Ban-
dája, amelyben a 60. születésnapját ünneplő 
Póka Egon tépte a húrokat. Az élő legenda 
méltán lehet büszke nemcsak a fergeteges 
születésnapi partijára, hanem a szintén szín-
padra lépő Kőbányai Zenei Stúdió növendé-
keire is, akik a „keze alól” törnek zenei ma-
gaslatokba. 

Természetes volna, hogy Póka Egon kerek 
évfordulójáról egy interjúval emlékezzünk 
meg, de mivel a neves basszusgitáros sem 

így magasan van a mérce. Mindannyian 
büszkék lehetünk arra, hogy a kőbányai 
stúdióból kikerülők már nemcsak a ha-
zai, de a nemzetközi porondon is szépen 
teljesítenek. 

Póka Egon amúgy azt vallja, a mű-
vésznek vezetnie kell a közönséget. Fel-
adata, hogy értéket teremtsen, és na-

gyon fontos, hogy át is tudja adni azt. 
Kétségtelen, hogy a playbacktechnikát 
kiszorító kezdeményezése, amely már 
nemcsak Kőbányán, hanem fővárosi 
szinten is nyitott fülekre talált, az élő 
zenét, a zenészek megbecsülését védi. 
Most új albumon dolgoznak Hobóval, 
a korong ősszel jelenik majd meg. A 
közös munka, a dalok írása megerősí-
tette benne a hitet, hogy még tudnak 
újat mutatni, és – nem csak a kőbánya-
iak örömére – van még bőven monda-
nivaló.

Az ember ahol felnő, ott meghatározó 
emlékekkel és barátokkal gazdagodik, 
akik egész életén át elkísérik – vallja 
Póka Egon Kőbányáról. Mint mondja, 
szeret itt élni, büszke arra, hogy kőbá-
nyai, és próbál a maga módján segíte-
ni a kerületnek. Kőbánya díszpolgára 
egyébként példaértékűnek tartja azt 
az összefogást, amely meghatározza a 
mindennapokat a Kőbányai Önkor-
mányzat, a Kőbányai Zenei Stúdió és 
a Kőrösi Csoma Kulturális Központ 
között. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint a bluesfesztivál. „Kőbánya zenei 
múltja, jelene és reménybeli jövője 

mint a 4×100-as és 4×200-as gyorsváltóban, 
azaz összesen hét alkalommal. külön kiemeli 
teljesítménye értékét, hogy 100 és 200 háton 

a fiatal tehetség példaképének tekinti 
egerszegi krisztinát

nemcsak arra kötelez bennünket, hogy 
a fiatal tehetségekkel foglalkozzunk, 
nekik lehetőségeket kínáljunk, hanem 
arra is, hogy bluesfesztivállal ünnepel-
jük meg az itt élő és az innen elszárma-
zó zenészeket” – ez a gondolat ihlette 
Kovács Róbert, Kőbánya polgármeste-
re, Póka Egon, a Kőbányai Zenei Stú-
dió igazgatója és Joós Tamás, a Kőrösi 

Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ igazgatója ötletét. A gondo-
latból valóság lett, ami újabb példája az 
összefogásnak. A bluesfesztivált lezáró 
esti tűzijáték, ahogy mondani szokták, 
már csak hab volt a tortán. Ismét egy 
rendezvény, amelyre büszkék lehetünk, 
ismét egy alkalom, ahol büszkeségeink 
felsorakozhatnak. Jó érzéssel és szép 
emlékkel tértünk haza. Köszönjük, 
Kőbánya, jövőre veletek ugyanitt!

Szuper eredményekkel tér-
tek haza a Kőbányai Darazsak 
kosarasai az Erdélyben meg-
rendezett Sirius-kupáról. A 
torna legjobb játékosai is kö-
zülük kerültek ki.

Immár hatodik alkalommal 
rendezték meg augusz-

tus 18–24. között erdélyben 
a sirius-kupát, amelyen hat 
klub vett részt négy korosz-
tályban, összesen tizenegy 
csapattal. a kőbányai dara-
zsak három korosztályban két 
első és egy harmadik helyet 
szerzett. a tornagyőzelme-
ket a kőbányai darazsak és 
a budapesti beac osztották 
el egymás között: előbbiek a 
két nagyobb, utóbbiak a két 
kisebb korosztályban győz-
tek. a torna legjobb játéko-
sa  a darazsas tatár lotti, az 
u19-es korosztály legjobb 
játékosa pedig a szintén da-
razsas mányoky fanni lett. az 
u13-as korosztályban első lett 
a beac budapest, harmadik a 
kőbányai darazsak. eredmé-
nyek: www.darazsak.hu.

Három ezüstérmet szereztek a 
ksc sportolói a dubaji junior- 
világbajnokságon:  Horváth dá-
vid 200 méteres mellúszásban, 
szilágyi liliána, pedig 200 pil-
langóúszásban valamint mell- 
úszásban jeleskedett.

sPort – kosárlabda

sPort  – Úszás

Ismét sikert 
arattak a 
Darazsak

Ezüstös  
sikerek

egerszegi krisztina 1986-ban felállított 
országos csúcsait írta át. ugye nem kell 
mondanunk, egerszegi krisztina két év 
múlva, 14 évesen milyen eredményeket 
ért el.
ajna ötévesen tanult meg úszni a stí-
lus kőbánya se-ben, majd a kőbányán 
eredményesen működő úszóprogram-
nak köszönhetően a kőbánya sport 
club úszóversenyzője lett. mi sem 
bizonyítja jobban, hogy a kőbányai 

önkormányzat, a kőbánya sport club 
úszószakosztálya, valamint a stílus kő-
bánya se között létrejött megállapo-
dás nemcsak hogy megállja a helyét, 
de most már eredményekben is kezd 
kiteljesedni. köszönjük ezt elsősorban 
kőbánya önkormányzatának, a stílus 
kőbánya se-nek, és természetesen a 
kőbánya sport club úszószakosztálya 
edzőinek, akik hozzásegítették ajnát e 
csodálatos eredmények eléréséhez.

póka egon: a művésznek 
vezetnIe kell a közön-
séget, és feladata, Hogy 
értéket teremtsen

hétköznapi ember, nem nyúlhatunk efféle 
hagyományos eszközökhöz. Ugyanis ami-
kor faggattuk volna, azt mondta, mindenki 
tudja már róla Kőbányán, hogy első gitárját 
a nagymamájától kapta, és hogy előbb zon-
gorázni, majd harsonázni tanult. Az is köz-
tudomású róla, hogy Jimi Hendrix stílusa, 
valamint a Rolling Stones, a Beatles, illetve 
a Led Zeppelin hangzásvilága fogta meg 
igazán, s ezek hatására vált klasszikus hang-
szert tanuló gyerekből „renegáttá”. És persze 
az évek során a nevelés, valamint a rengeteg 
gyakorlás sem volt mellékes, e kettőt tartja 
szem előtt egyébként az 1996-ban általa ala-
pított Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinél 
is. A hangulat családias, a tanulók egy nagy 
baráti társaságban érezhetik magukat, ám 
oktatóik egytől egyig a zenei élet kiválóságai, 

nagy tapssal köszöntötték a 60 éves póka egont  

Hobo és Bandája valamint deák Bill gyula 
óriási sikert aratott 

Felejthetetlen koncertet adtak a „kőbányán szól a blues” fesztivál neves fellépői
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A Kőbányai Önkormányzat el-
kezdte a Kerületi városren-
dezési és építési szabályzat 
módosítására vonatkozó 
egyeztetéseket. 

a kőbányaiaknak természetesen 
van lehetőségük a tervek formá-
lására, ezt a kökt-határozatban 
foglaltaknak megfelelően tehe-
tik meg, amely megtekinthető 
a www.kobanya.hu portálon, 
a városháza/képviselő-testület 
menüpont alatt, a 2013. június 
27-i ülés jegyzőkönyvében.
az új kerületi városrendezési és 
építési szabályzat (kvsz) értel-
mében kőbánya három, össze-
sen mintegy 355 hektáros terü-
letén tervezik többek között a 
munkahelyi területeken folytat-
ható funkciók, tevékenységek 
felülvizsgálatát, a telekállapotok 
rendezését, az önkormányzati 
tulajdonú területek hasznosítá-
sát, valamint a hulladékgazdál-
kodás szabályozását. mindemel-
lett a zöldfelületek javítására, 
illetve kerékpárút létesítésére is 
törekednek az egyes régiókban.
Ha valaki javaslatot, észrevételt 
szeretne tenni, vagy véleményt 
kíván nyilvánítani az érintett te-
rületekre vonatkozó tervekkel 
kapcsolatban, annak 2013. ok-
tóber 16-ig van rá lehetősége 
a kőbányai önkormányzat pol-
gármesteri Hivatal címére (1102 
bp., szent lászló tér 29.) küldött 
levélben, vagy e-mail formájá-
ban (hivatal@kobanya.hu)

felhívás

ön mIt  
javasol?

Hivatali dolgozók elismerése
A köztisztviselők napja alkalmából július elején a Polgármesteri Hivatal öt dolgozója 
jegyzői dicséretben részesült. Az elismeréseket dr. Szabó Krisztián, Kőbánya jegyzője 
és Kovács Róbert polgármester adta át a díjazottaknak.

jegyzői kItüntetés

demkóné szalay szilvia a gaz-
dasági és pénzügyi Iroda 

munkatársa, költségvetési 
gazdálkodó, aki 1998 óta dol-
gozik a polgármesteri Hivatal-
ban. felkészült, precíz, mindig 
lehet számítani a személyére 
és a munkájára, sokszor mun-

kaidőn túl is. az önkormányzat gazdálkodá-
sában a saját feladatkörét meghaladóan is 
hosszú ideje meghatározó szerepet tölt be. 
kiegyensúlyozott, mosolygós egyénisége po-
zitívan határozza meg a munkatársaihoz és 
vezetőihez fűződő viszonyát, a segítségére, 
szakmai tanácsaira is mindig számíthatnak.

kőbányáért díj

színvonalas tevékenységéért, közösségformáló, illetve értékteremtő és -átadó mun-
kájáért a kőbányai önkormányzat idén kőbányáért díjjal jutalmazta a pataky nőikart. 
a kórus számos elismerésre tett szert húszéves fennállása alatt, többször is „hangver-
senykórus cum laude” minősítést szerzett. 

A Pataky Művelődési 
Ház fedele alatt útjára 
indított, főként korai 

reneszánsz és kortárs műveket – 
például Lassus, Purcell, Bartók, 
Orbán György, Vajda János – fel-
dolgozó amatőr kórusmozgalom 
élén dr. Fazekas Ágnes áll, aki 
1980 óta dolgozik a Kroó György 
Zeneiskola tanáraként. A karve-
zető elárulta, főként a zene és az 
egymás iránti szeretet tartja ösz-
sze az együttest, melynek mind a 
mai napig vannak a kezdetektől 
fogva jelen lévő tagjai. Ennek 
fényében nem meglepő, hogy 
több kórustag között életre szóló 
barátság alakult ki, hiszen a ka-
maszéveiktől egészen felnőttko-
rukig végigkísérték egymás pá-
lyafutását. A kórusvezető szerint 
a közönséget elsősorban nevelni 
kell, nem pedig kiszolgálni, ezért 
arra törekednek, hogy koncertje-
iken minél több értékes, igényes 
művet adjanak elő. A hazai és 

nemzetközi versenyeken, fesztivá-
lokon egyaránt aktívan részt vevő 
Pataky Nőikar évente 10-15 kon-
certet ad, és Kőbányán is sokat 
szerepelnek, többek között Szent 
László Napokon, templomokban. 
A Kőbánya valóságos ékkövének 
tekinthető kórust nagyra becsüli 
a kerület, ezért munkáját kiemel-
ten támogatja az önkormányzat 
és a volt Pataky Művelődési Ház 
is, legyen szó akár utazásról, CD-

felvételről vagy kottavásárlásról. 
A kórus a szeptemberi, muzsi-
kálásban gazdag gyakorlótábort 
követően, október 5-én a Kőrösi 
Csoma Sándor Kulturális Köz-
pontban tartja jubileumi koncert-
jét, fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából.

fazekas gábor szociálpolitikai 
ügyintézőként dolgozik a 

Humán Irodán, 1999 óta a pol-
gármesteri Hivatal munkatársa. 
ebben a közegben élte meg 
élete legmeghatározóbb állo-
másait, mint a diplomája meg-
szerzését, a házasságkötést és 

gyermekük érkezését. legtöbbször csendes, 
visszahúzódó egyénisége maga szintű szakmai 
tudást, segítőkészséget és mély empátiát takar. 
az ügyfelekkel rendkívül türelmes, ugyanakkor 
határozott. a munkatársaival és vezetőivel is jó 
a kapcsolata, a munkatársai napi munkáját szí-
vesen segíti, szakmai tudásával támogatja.

Cipőt, táskát, 
ruhát javítanak

kisvállalkozások

Az Állomás utcai cipőjavító üzlet vár minden-
kit, aki szeretné kedvenc cipőjét, csizmáját 
megsarkaltatni vagy talpaltatni. De ezenkívül 
táskajavítást, ruhavarrást vagy éppen kulcs-
másolást is vállalnak. 

németh tibor, az üzlet vezetője huszonkét év-
vel ezelőtt kezdett kőbányán dolgozni, a cég 

vezetését pedig tizenöt éve vette át. ma már ők a 
legismertebb cipészek a X. kerületben. jelenlegi 
üzletük az állomás utcában található, a nemrégen 
megépített vásárló utcai illemhely közelében. az 
üzletvezető szerint népszerűségüket elsősorban a 
minőségi munkának köszönhetik.  sokan ugyan az 
internet segítségével találják meg őket, de vevőik-
re inkább az a jellemző, hogy szájról szájra terjed a 
cipőjavító üzlet jó híre. nemcsak magánszemélyek-
nek készítenek munkákat, hanem javítanak tánc-
háznak, táncegyüttesnek, a Honvéd együttesnek 
és cipőboltoknak is. az üzlet a kezdetek óta foglal-
kozik a cipőjavításon kívül például westerncsizma- 
 javítással, ruhajavítással, nadrágfelhajtással, de 
olykor béléscserével is megkeresik őket. azokat is 
várják, akiknek elromlott a cipzárjuk ruhán, cipőn, 
táskán, valamint lehetőség van élezésre, cégtábla- 
gravírozásra, névtáblakészítésre és kulcsmásolásra 
a javítóüzletben.
a tulajdonos hosszabb távon tervezi még egy bolt 
megnyitását a környéken, és reméli, hogy a máso-
dik üzlet is olyan népszerű lesz, mint a mostani.

már 22 éve nyújtanak minőségi munkát

nem csak a cipőnket javítják meg

Hanzik ágnes 1991-
ben került a pol-

gármesteri Hivatal-
ba, több szervezeti 
egységben is végez-
te feladatát, amely-
nek középpontjában 
mindig az ember és 

a közösség állt. számtalan színvo-
nalas rendezvény, összejövetel, ün-
nepség és fogadás szervezésével 
és pénzügyi bonyolítása birkózott 
meg. sajtóreferensként, majd az 
oktatás és kultúra szolgálatában is 
megmutatta, hogy az elhivatott-
ság a legkülönfélébb feladatok el-
látására is képessé tehet.

kardos magdol-
na pályakezdő 

évei óta a hivatal 
dolgozója, ekként 
szerezte meg a dip-
lomáját is. nemcsak 
a szervezethez, de 
a feladatköréhez 

is hűséges, hosszú idő óta adó-
ügyek intézője. a munkáját pre-
cízség, a határidőkre való fokozott 
odafigyelés és a határozottság 
jellemzi. a saját munkája mellett 
minden más, a hivatalt érintő fel-
adat végrehajtásában is fenntar-
tás nélkül részt vesz.

májné szabó ilona 
Igazi polihisztor. 

az egészségügyi 
szférából került a 
hivatalba, jegyző-
köny v ve ze tőként 
kezdett dolgozni, 
ma pedig olyan fel-
adatot lát el, amely-

hez mindent és mindenkit ismernie 
kell. a hivatal szinte minden mun-
katársával napi jó kapcsolatot ápol. 
kiváló kommunikációs készség, a 
munkájában pontosság és a teljes-
ségre törekvés jellemzi. segítőkész, 
sőt szárnyai alá veszi a gyakorlati 
idejüket töltő fiatalokat is.

Pataky Nőikar, a kerület 
elismert énekesei

a zene és az egymás 
IrántI szeretet tartja 
össze az együttest

a következő területeket 
érIntIk a tervek:
•	Akna	utca	–	Gránátos	utca	–	Tár-

na utca – jászberényi út – koz-
ma utca – újhegyi út – maglódi 
út által határolt területegység, 
mintegy 180 ha

•	Kerepesi	út	–	Pilisi	utca	–	40907/7	
telek ék-i határa – rákos-patak 
vonala – erdőterület ny-i határa 
– pesti határút – sárga rózsa 
utca által határolt területegy-
ség, mintegy 115 ha

•	Kőbányai	út	–	Szállás	köz	–	Horog	
utca 38365/2 hr.-számú szakasza 
– teherkocsi utca – 38303/37 
hr.-számú telek – kőér utca – Ba-
rabás utca – 38403/6 közterület 
– 38403/7 közterület – Bihari 
utca – jegenye utca – monori 
utca által határolt területegy-

ség, mintegy 60 ha
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Leonardo da Vinci 
ismeretlen utóda

helytörténet – a magyar HelIkopter 
tItokzatos kőbányaI fejlesztője 

leonardo da vinci több mint ötszáz éve publikálta híres könyvében, a 
codex atlanticusban azt az emberi erővel működtetett szerkezetet, 
mely akár egy nagy furdancs, a levegőbe hatolva helyből emelkedhet-
ne fel a földről a magasba. az elmúlt századokban a próbálkozó kedvű 
mesterek, híres tudósok működőképes modelleket készítettek, elsősor-
ban a szórakoztatás szándékával. Biztosak lehetünk azonban abban, 
hogy minden kísérletezgetés mögött ott lebegett a cél, egyszer majd 
az ember is képes lesz a levegőben egy helyben himbálódzni, majd to-
vaszállani, mint a szitakötő. 

a szívem mIn-
dIg vIsszaHÚz

édesapám 1939-
ben lembergből 
került kőbányá-
ra. a hét testvér 
szétszóródott a 
világban, a vörös-
kereszt csak a len-
gyelországban 
élő testvérét talál-
ta meg. akkoriban 
2-3000 lengyel köl-

tözött ide, akik az Új köztemető 
melletti téglagyárban dolgoztak. 
apám magyar lányt vett el fele-
ségül, én 1952-ben születtem. a 
kada mihály általános Iskolába 
jártam, ahová a feleségem, majd 
a két gyerekünk, a lányom és a 
fiam is. a diószeghy sámuel élel-
miszeripari szkI növényolajipar 
szakán végeztem. nyári szüne-
tekben többször dolgoztam a 
konzervgyárban, a sörgyárban. 
az óhegyen laktunk. mennyi 
élmény köt ide! a gyömrői út és 
a gergely utca közötti téglagyár 
agyagbányájába sokszor belóg-
tunk. odajárt az egész iskola. 
szánkóztunk, fociztunk a csiga-
dombon. Ismertük a környék 
minden zegzugát a maga veszé-
lyével, romantikájával. valamikor 
a gyömrői úton 3-4 focipálya 
volt, de a gyárak bezárásával 
azok is megszűntek. a lombikon 
a vízzel leöntött korcsolyapályán 
sokszor fölcsatoltuk a kurblis 
korcsolyánkat. matyi bácsira, aki 
a kerámia-pályán volt szertáros, 
ma is emlékszem. milyen finom 
volt ott a büfében a forró tea, a 
hagymás-zsíros kenyér! a sportot 
mindig szerettem, a spartacus-
nak igazolt kézilabdása voltam.
kislányomnál hamarosan ide 
fog születni az unokám, nagy-
papa leszek! Itt élnek a batátaim 
kőbányán, melyet úgy ismerek, 
mint a tenyerem. várom, hogy 
a télen-nyáron igen baleset-
veszélyes régi 36-os villamos 
sínpárjait – naponta járok arra 
gépkocsival, tehát rendre meg-
tapasztalom – mikor szedik föl.
amerikában úgy tartják, egy 
emberöltő alatt egy ember ti-
zenkétszer költözik. elmondha-
tom, hogy én innen ki sem tet-
tem a lábam. Ha néhány napra 
elmegyek – legyen az a világ 
másik vége –, a szívem mindig 
visszahúz haza, kőbányára.

lejegyezte: BaleczKy i. ilona

szeretem kőbányát

szeliga 
lászló

Csillagos éjszaka
a nyári forróság végét augusztus 
20-ra mondta a meteorológia. 
csak még egy napot az igazi nyár-
ból, hogy nyugodt, szép ünnepünk 
legyen! a délelőtti felemelő, szép 
ünnepség után délutántól késő 
estig szólt a blues kőbányán. a so-

kadalom egyre nőtt, hogy minél többen együtt 
örüljünk a várva várt tűzijátéknak. az enigma ze-
néjére elcsendesedtünk, fényárban úszott fölöt-
tünk az égbolt…

otthon és IttHon

érdekes, nem emlékszem, mikor láttam először élő-
ben tűzijátékot. televízióban is csak fekete-fehér-
ben. a kertünk végében folyó galya-patak kövein 
átugrálva szerettünk kimenni a kikirics-hegyre. mi, 
gyerekek, avarból kis fészkecskéket raktunk a kidu-
dorodó bükkfák gyökerei közé, és mohával béleltük 
ki őket, hogy puhák legyenek, ha beleülünk. néztük 
a csillagos eget. csendben hallgattuk a felnőttek 
anekdotázását, a régi idők történeteit. édesapám 
háborús „meséit” mindig áhítattal hallgattam. 
olyankor örültem, hogy megsebesült a doni ütkö-
zet előtt, mert így születhettem én meg. megrez-

zentünk időn-
ként, mert attól 
tartottunk, az 
ölünkbe poty-
tyannak a hulló-
csillagok. a cso-
daszép aláfestő 
zenét a tücskök 
zenekara, a 
patak vizének 
csobogása szol-
gáltatta. a vilá-
gító szempárok 
vadak közeledé-
sét, a cikázó ne-
onpontok szent-
jánosbogarak 
közelségét je- 
lentették. a fel-

hők mögül előbukkanó hold fényében meg-meg-
csillant a frissen szőtt pókháló, benne lesben a ha-
talmas takács. micsoda idill, de így volt…
most az óhegyen csendben álltunk, és hallgattuk 
a zenét, néztük a pompás színek kavalkádját. a do-
mine tételnél furcsa érzés kerített hatalmába. látni 
véltem azokat a régi fényeket, képeket, hullócsilla-
gokat. Hiszem, hogy mindenkinek vannak olyan 
élményei, emlékei, amelyeket ezek a fények hívtak 
elő. én most újfent gazdagabb lettem. a tűzijáték 
befejeztével a lélektani csendben választottam egy 
csillagot, talán azt, amelyiket akkor rég is láttam.

Baleczky I. katalIn

most az óHegyen csendben 
álltunk, és Hallgattuk 
a zenét, néztük a pompás  
színek kavalkádját

katonait, rétegelt lemezből zárt törzsűt.  
A rákosi gépek egyediek voltak, ugyanaz a 
típus nem ismétlődött. Az új gép eltért az 
előzőtől, annak továbbfejlesztett változata, 
vagy attól teljesen eltérő szerkezetű volt. A 
pénztelenség kikényszerítette a leleményes-
séget, az egyszerű megoldásokat. 

Ezeket a kőbányai madárembereket sem 
vették komolyan, hogyan is tették volna ezt 
a lebegni akaró emberrel! Tudomásul sem 
vették létezését, nem is tudnánk róla, ha a 
Kőbányai Hírlap tudósítója nem jegyzi meg 
érdekességként egy odavetett félmondatában, 
hogy az egyik hangárban olyan géppel kísér-
leteznek, mely egy helyben tud majd lebegni. 
Sajnáljuk, hogy többet nem tudunk ezekről a 
kísérletekről, de bizonyítéknak ennyi is elég 
ahhoz, hogy kijelenthessük, az első helikop-
terrel kísérletezők egyike a földink volt.

VerBaI lajos

C, mint Ceglédi út
1884-ben kapta hivatalosan 

ezt a nevet az a név-
telen utca, mely akkor a balkán ut-
cától tartott a száva utcában lévő 
lecsapolóárokig. az irányjelző el-
nevezés nem véletlen, hiszen ez a 
szakasz a valamikor cegléd irányá-
ba futó út maradványa. bár ebbe az 
irányba ekkor már négy évtizede a 
hazánk harmadik vonalaként meg-
épült gőzvontatású vasút bonyolí-

kiről, mIről kapta? házati raktára, majd ecet- és konzervgyára 
is. a „cegi” és a „celláj” annak az 1911-ben 
épült szociális lakótelepnek volt a gúnyne-
ve, mely 286 egyszobás és szoba-konyhás 
lakást foglalt magába. a hírhedt környéken 
a nehéz körülmények ellenére sok szegény 
ember élt tisztességesen és boldogan.
az új, zágrábi utcai lakótelep megépülé-
sével a ceglédi út két részre szakadt. üllői 
út felé eső szakasza a bihari utca folytatá-
sa lett. így a beékelődött lakótelep miatt a 
ceglédi út újra a balkán utca és somfa köz 
keresztezésétől kezdődik, és a száva utcáig 
tart, mint akkor, amikor 1884-ben hivatalo-
san is nevet kapott.

VerBaI lajos

Őseinkből ebben a tárgykörben sem 
hiányzott a vállalkozó kedv, a he-
likopterfejlesztés történetében is 

fontos részszerepet játszottak a magyarok. 
A szakirodalom megemlíti, hogy Kármán 
Tódor, a megfigyelőket a magasba emelő 
léggömbök kiváltására, légcsavarral ellátott 
gépet tervezett. Kötelekkel rögzített szerke-
zete fel tudott emelkedni, visszaereszkedett, 
de másra nem volt képes. A forgószárnyak fe-
lett volt a megfigyelőkosár két személy és egy 
géppuska részére. A gép 50 m magasba emel-
kedett, de megbillent, leesett és összetört. Az 
első világháború befejezése, a Monarchia és 
a közös hadsereg szétesése miatt a további 
kísérletek megszakadtak. Asbóth Oszkár ha-
sonló kísérleteit is érdemes megemlíteni. 

Semmi sem olvasható viszont arról, hogy 
ezeket a próbálkozásokat megelőzően, már 
az 1910-es években folytak hasonló célú kí-
sérletek kerületünkben. Ekkor ugyanis a 
Fehér és a Keresztúri út között húzódó lovas-
sági gyakorlótéren – az Éles sarok szomszéd-
ságában – repülőtér és hangárváros terült el, 
itt játszódott a magyar repülés őstörténete.

Noha az első magyar gépek Blériot, 
Latham és Wrighték gépének mintájára ké-
szültek, azoktól mégis lényegesen eltértek. 
A kőbányai–rákosi gépszerkesztők közt 
volt mérnök, tanár, festő, mechanikus, 
gyárigazgató, kerékpárkészítő, asztalos, la-
katos, gróf stb. Mindegyik saját tervezésű 

repülő szerkezetet épített önmaga számára, 
elsősorban új típusokkal kísérletezett, se-
gítőik pedig ingyen dolgoztak, csak hogy 
egyszer majd ők is repülhessenek. Sokan és 
sokféle gépet építettek a Rákoson: egyfe-
delűt (monoplánt), kettős fedelűt (biplánt), 
felhúzható kerekes csónakaljút, kétüléses 

totta a forgalmat, de a jövés-menés 
nem szűnt meg, mert az utca két 
oldalán nagy számban terültek el 
a „kőbányai sertésbirodalomhoz” 
tartozó sertésállások. Ide a balkáni 
országokból még ekkor is a ceglédi 
vonalon szállították az állatokat. 
később a sertésszállások helyét ipa-
ri létesítmények és szükséglakások 
váltották fel. többek között itt épült 
fel a Hangya szövetkezet tárháza, ru-

kötelekkel rögzített  
szerkezete fel tudott emel-
kednI, vIsszaereszkedett,  
de másra nem volt képes

leonardo tervrajza

ceglédi út 40/B

asbóth oszkár kísérleti gépe

kőbányai tüzijáték
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szolgáltatás
Bádogos, tetőfedő, Bur-
koló, kőműves, festő 
munkák vállalása, azonnali 
kezdéssel. nyugdíjasoknak 
10% kedvezménnyel. 30 557-
9074, 20 536-0369

kert-, telekrendezés. met-
szés, permetezés, favágás, 
gyepesítés, bozótírtás, kerítés 
építése, javitása. térkövezés- 
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, intézmé-
nyek, társasházak, magánla-
kások teljeskörű napi nagy-
takarítása. szőnyeg-, kárpit-, 
ablaktisztítás. tel.: (06-1) 781-
4021, (06-70) 391-8976, (06-
70) 5472-584.

vIllanyszerelés, hiba-
keresés, villanybojlerek 
vízkőteleníté-se, javítása, cse-
réje 0-24 óráig. 260-7090, (06-
30) 2965-590. rácz mihály

számítógépek javítása, 
helyszínen is, hétvégén is. 
Hardver-, szoftvermunkák ga-
ranciával. demeter attila tel.: 
256-8680, (06-30) 9704-870 

ajtó-aBlak javítás! fa-mű-
anyag nyílászárók szerelése, 
passzítása, bukó-nyíló átala-
kítás, szigetelés, zárcsere, for-
gó ablak szerelése. díjtalan 
felmérés! kiss ernő asztalos 
tel: (06-30) 4474-853

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
eladó lakás X. ker. kőrÖsI 
Csoma úton 53 négyzetmé-
teres 1 emeleti, nagy erké-
lyes, 2 szoba összkomfortos, 
ideális alaprajz, parkra néző 
szobák, olcsó fenntartás.tele-
fon: 06 30 398-4820

kIspesten kIadó, jó közle-
kedéssel, családi házban kü-
lönálló, bútorozott 32 négy-
zetméteres lakrész (szoba, 
konyhasarok, fürdőszoba, 
terasz) hosszútávra, egy-két 
főnek. 35.000.-ft + rezsi. tel: 
06 20 928-8448

eladó Ingatlant keresek 
a X., XIv. vagy XIX. kerületben. 
tel.: 06-30/232-82-40

oktatás

kIspesten őszi-téli angol, 
német tanfolyamok, 4-6 fős, 
39000 ft áfá-val, 40 óra, 10 
hetes. típusai:normál kurzu-
sok, vizsgára való felkészí-
tés, kommunikációs tréning, 
nyelvtani rendszerezés.  
www.chatnyelvstudio.hu 
tel.: 06-70-238-1226 és 282-
60-82 nyelvstudio@gmail.
com

angol-spanyol nyelvok-
tatás, tapasztalt, diplomás 
tanártól. érettségire, nyelv-
vizsgára való felkészítés. Ház-
hoz is megyek. 70 574-1010

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
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06-20-367-7759
Hirdetésfelvétel:

Megjelenik havonta 
45.000 példányban
postaládában terjesztve

InGyEnES, KÖzÉRDEKű
kerületi Magazin

azért, Mert
a kőbányai hírekben?

Miért

hirdessen

szeptember 12. 18.00
A Kóborzengő zeneKAr 
Koncertje 

   (kéthetente csütörtökön-
ként) Helyszín: köszi kő-
café

szeptember 14. 16.00
ÉrtÉKes,  
vAgy csAK divAtos?

   a mai könnyűzene nyomá-
ban. előadó: ferge béla ze-
netanár. Helyszín: kőrösi

szeptember 16. 18.00
bibliA A mAgyAr KÉpzőmű-
vÉszetben

   dr. reisinger jános biblia-
kutató előadása (kéthe-
tente hétfőként). Helyszín: 
kőrösi

PROGRAMHELYSZÍNEINK:  Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KŐRÖSI (Szent László tér 7–14.) Tel.: 260-9959  
 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KÖSZI, KŐ-CAFÉ (Előd u. 1.) Tel.: 260-5041  Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény – Látványtár 

(Halom u. 37/B) Tel.: 261-5569   Újhegyi Közösségi Ház (Újhegyi sétány 16.)  Web: www.korosi.org, e-mail: korosi@korosi.org

Kőrösi csoma sánDor KőBányai Kulturális KözPont
ProGraMajánlója 

szeptember 17. 18.00
embereK − gondoK – 
gondtAlAnoK

   válogatás a kőbányai fo-
tóklub idei anyagából. a 
kiállítás október 4-ig te-
kinthető meg a galéria 
nyitvatartási idejében. 
Helyszín: kőrösi galéria

szeptember 23. 17.00
A hit ereje

   kanizsa józsef író, költő 
jubileumi szerzői estje. a 
szerző beszélgetőtársa 
oszvald györgy fotóripor-
ter, szerkesztő. Helyszín: 
köszi kő-café

szeptember 29. 10.30
Kolompos táncház 

   kézműves kreatív játszó-
házzal. Helyszín: köszi. 

jegyár: elővételben 900 ft 
(2 éves kortól), a rendez-
vény napján 1000 ft

október 2. 15.00
nyugdíjAsoK AKAdÉmiájA

   Ismeretterjesztő program-
sorozat évadnyitó előadá-
sa. (minden héten szerdán-
ként). Helyszín: köszi

október 5. 10.30
Az AlmA együttes  
gyermeKKoncertje

   jegyár: elővételben, kő-
bányai nagycsaládoskár-
tyával 1000 ft, a program 
napján 1400 ft. Helyszín: 
kőrösi

szeptember 21.
A Kulturális ÖrÖKsÉg nApjAi – „vizeK házAi”

   rendezvénysorozat a budapesti víz világtalálkozó kapcsán
   9.00–16.00 szervezett séták a kőbányai pincerendszer 
megtekintésére. (figyelem! előzetes regisztráció szeptem-
ber 9-től a pince@kvzrt.hu e-mail címen.)

   10.00– 12.00 különleges kőbányai időutazás
a program csak jeggyel vehető igénybe. Ingyenes jegyek 
átvétele korlátozott számban: 2013. szeptember 10-től a 
kőrösi-információban (budapest X., szent lászló tér 7–14.).



a helyes megfejtéseket a 1102 budapest, szent lász-
ló tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre 
várjuk szeptember 26-ig. augusztusi számunk szerencsés 
nyertesei:  papp józsef könyvet, soós tamás rajzfilmes 

csomagot, németh renáta úszásoktatást nyertek. a 
nyerteseket telefonon, e-mailben értesítjük. a nyere-
mények átvehetők a szerkesztőségben, előre egyez-
tetett időpontban: 06 20 367-7759. gratulálunk!

Rejtvény
Budapest VIII., Futó utca 

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

ÚJHEGY
BEVÁSÁRLÓUDVAR

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

Delma yoghurt,
vajízû, tégelyes
500 g, 658 Ft/kg

Prémium 
Bécsi virsli

2 x 200 g 
+ ajándék Félix ketchup 

és mustár, 2123 Ft/kg Sága Falni jó! 
Pulykavirsli füstölt ízû
350 g, 1283 Ft/kg

Mia Krémtúró
többféle íz,
90 g, 1211 Ft/kg

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Akció! 2013. szeptember 12–18.   

Mizo kaukázusi kefir
450 g, 398 Ft/kg

Uncle Ben’s mártás
csípôs szecsuáni, édes-savanyú,
édes-savanyú ananásszal,
400 g, 1248 Ft/kg

109
Ft/db

449
Ft/db

399
Ft/db

499
Ft/db

849
Ft/db

179
Ft/db

329
Ft/db

A stressz nem más mint olyan folyamatos feszültség, 
mely a minket érintő negatív ingerekre adott válaszre-
akció a szervezet részéről. 

PrímA Wellness 1103 budapest, gyömrői út 99. telefon: 30/629-4025.  
e-mail: lorinczvera@primawellness.hu. www.primawellness.hu.

úszás
egyesületünk szeretettel vár minden 3-18 év közötti  

gyermeket csoportos és egyéni oktatásra, valamint edzésre 
. szakképzett, gyermek centrikus oktatókkal,  edzőkkel,  

minőségi munkánkkal, igyekszünk minden úszással  
kapcsolatos igényét kielégíteni. 

felnőtteket és iskolai, óvodai csoportokat is várunk!  
részletekért tekIntse meg Honlapunkat: 

www.stIlusse.Hu

vízlaBda 
vízilabda egyesületünk szeretettel vár minden 6-18 év 

közötti fiút és 6-12 éves lányt vízilabdázni, valamint felnőtt 
csapatunkban már vízilabdázásban jártas 18-30 év közötti 

férfiaknak is kínálunk játéklehetőséget.
érdeklődnI leHet: (06 30) 999-5120, (06 30) 372-0311  

sportlIget s.e

korunk népbetegsége:  
a stressz

a tartósan fennálló stressz komoly egészségkárosodást is ered-
ményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenállóképességét,  
károsíthatja immunrendszerünk működési hatékonyságát, 
így kevésbé tudunk védekezni a fertőzésekkel és a külön-
böző baktériumokkal, virusokkal szemben. a viszonylag 
rövid ideig tartó stresszhelyzetekre normális reakciónak 
számít a fokozott készültségi helyzet és a megnövekedett 
adrenalinszint. lényegében 
a stressz, csak akkor jár káros 
következménnyel, ha  folya-
matosan fennáll.  Ilyenkor, a 
következő reakciók jelentkez-
hetnek: szorongás, agresszió, 
fáradékonyság, emésztő-
rendszeri és gyomorpanaszok 
vagy akár depresszió. 
a tünetek javítására, vala-
mint a stressz csökkentésére 
sok féle módszer létezik. segíthet a rendszeres mozgás, a 
megfelelő pihenés és persze a kiegyensúlyozott étrend is. 
a kávé, alkohol és cigaretta csökkentésével is sokat javítha-
tunk stresszes állapotunkon, valamint iktassunk be minden-
napjainkba egy kis relaxációt, vagy meleg fürdőt. (x)

úszás, vízilAbdA




