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A polgármester levele – Új pályán kőbányán

dr. györgy istván rovAtA – kőbánya országgyűlési képviselője, 
főpolgármester-helyettes

tisztelt kőbányai polgárok! kedves olvasók!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Aranycsapatunk tagja, Buzánszky 
Jenő Kőbányán elhangzott szavai 
is erre biztattak a napokban tartott 

Liget Grund pályaavató ünnepségen. Ön-
kormányzatunk az MLSZ támogatásával 
a Szent László Általános Iskola diákjai és 
a sportkedvelő nagyközönség számára új 
műfüves focipályát és sportudvart épített, 
melynek átadását sokan ünnepeltük. A 
Liget Grund igazi színfoltja az Aranycsa-
patot megörökítő óriási falfestmény, mely 
az idén hatvanesztendős dicsőségnek állít 
méltó emléket, az otthonában addig veret-
len angol válogatottal játszott, 6:3-ra meg-
nyert meccs felejthetetlen eredményének. 
Jenő bácsi, lelkesítő gondolatai zárásaként, 
a jelen lévő gyerekekkel együtt kiáltotta, 
hogy „Hajrá, Kőbánya!”.

Kerületünk egyik legforgalmasabb 
pontján is nagy változás történt. Önkor-
mányzatunk úgy döntött, véget vet a Gya-
korló utcai lakótelepen élőket egy évtizede 
sújtó parkolási problémáknak. A lakóte-
lepen élők védelmében októbertől fizető 
parkolási övezetet létesítettünk a Kerepesi 

Október az idősek hónapja

Novemberben indul a 3-as  
villamos pályájának felújítása
Örömteli hírről számolhatok be ebben a hónapban Önöknek, hiszen régóta várt fej-
lesztés kezdődhet meg végre kőbányán. egy éven belül megújul a kőbányát átszelő 
3-as villamos vonala, megszűnhet végre a menetidőt meghosszabbító, az utasok ide-
geit próbára tevő sebességkorlátozás – október első felében ugyanis hozzálátnak a 
vonal átfogó felújításához. 

Elsőként az Örs vezér tere és a Má-
zsa tér közötti szakaszon indul 
a munka, majd 2014 nyarától a 

Mázsa tér és az Ecseri út között folyta-
tódik. A teljes szakasz várhatóan 2014. 

év végére készül el. Teljes pályafelújítás 
valósul meg a Mexikói út térségében és 
az Erzsébet királyné útján, a Fehér úton, 
az Éles saroknál és a Kőrösi Csoma Sán-
dor úton. A Kápolna utcában új vissza-
fordítási lehetőség létesül, a Bihari úton 
a jelenlegi egyvágányú villamospályát 
kétvágányúvá alakítják át. 

A közel 11 milliárd forint értékű be-
ruházás során a pálya és a megállóhe-
lyek is átépülnek, újjáépül az áramellátó 
rendszer, és számos járulékos munkát 
végeznek el. Az összes megállóhelyet 
akadálymentesítik, így a mozgásukban 
korlátozottak, valamint a babakocsit 
toló kisgyermekes anyukák és az idősek 
közlekedése könnyebb lesz. A peronok 
kényelmes és biztonságos megközelíté-
sét új gyalogátkelőhelyek létesítésével, a 

burkolatok felújítására, helyenként a for-
galmi rend megváltoztatására és a környe-
zet rendbetételére is sor került.

Kedves Kőbányai Szépkorúak! Szeretet-
tel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket 
az idősek hónapja alkalmából. Egyúttal 
szeretnék egy „ajándékot” is átnyújtani, 
amely Önökért és Önöknek szól! Önkor-
mányzatunk elnyerte az Idősbarát Önkor-
mányzat elismerő címet, mellyel Balogh 
Zoltán emberierőforrás-miniszter és Pintér 
Sándor belügyminiszter urak önkormány-
zatunk idősekért vállalt cselekvő felelőssé-
gét és idősügyi tevékenységének konkrét 
eredményeit díjazták. Értékes jutalom ez 
sokunk munkájáért, ezúton is köszönöm 
mindenkinek az együttműködést! 

Aktualitásainkról a www.facebook.com/ 
kovacsrobertpolgarmester oldalon is ol-
vashatnak! Szép és örömteli októberi na-
pokat kívánok!

Beköszöntött az október, ezáltal fontos évfordulóhoz is érkeztünk. Három éve annak, hogy az 
Önök bizalmából polgármesterként szolgálhatom szeretett otthonomat, kőbányát. Úgy vélem, 
az elmúlt évek alatt számos komoly eredményt értünk el, melyeknek köszönhetően kerületünk 
nagy lendülettel indult meg a fejlődés útján. Szépen haladunk, és haladnunk is kell tovább!

…a diáksport fellegvárában
A Kőbányai Önkormányzat ez év tavaszán sikerrel pályázott az Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) országos labdarúgópálya-építési programján, aminek eredményeként 
új műfüves focipálya és sportudvar épült a Szent László Általános Iskolában.

FocipályA-átadás...

otthonában addig veretlen angol válogatottal 
játszott, 6:3-ra megnyert meccs felejthetetlen 
eredményének. az eseményen részt vett töb-
bek között kovács róbert, kőbánya polgár-
mestere, radványi gábor alpolgármester, az 
mlsz képviseletében pedig Csiky károly ver-
senyigazgató. radványi gábor nyitóbeszédé-
ben kiemelte: a múlt dicsősége a jövő remény-
ségét jelenti, ugyanis egy sportág sikerében 
fontos szerepet játszik, hogy a jövő generációi 
látnak-e maguk előtt példákat, példaképeket. 
dr. simicskó istván sportért és ifjúságért felelős 
államtitkár is megtisztelte jelenlétével az ün-
nepséget, és többek között a fiatalok jellemét 
is erősítő, egészégre való nevelésre hívta fel a 
figyelmet. buzánszky jenő, a legendás arany-
csapat hátvédje avatta fel végül a most épült 

a Fővárosi Önkormányzat 2010 októ-
bere, illetve a Budapesti közlekedési központ 
létrejötte óta több mint 100 milliárd forint 
értékben kötött támogatási szerződést új 
közlekedésfejlesztési beruházásokra. ezekből 
az új, az elmúlt két évben elnyert európai 
uniós forrásokból és vissza nem térítendő 
támogatásokból épül ki az 1-es villamos új 
szakasza, újul meg az 1-es és 3-as villamos vo-
nala, fejlesztjük a budai villamosközlekedést, 
új villamosokat és trolibuszokat veszünk, 
megvalósítjuk a BuBi projektet, és dolgozunk 

a következő évek újabb fejlesztésein.

átadtuk a liget grund sportpályát, amely 
a kőbányai Önkormányzat és az MlSz 
együttműködésével jött létre

Laky Adolf utcánál, a Szent László téren 
és Kőbánya alsó vasútállomásnál a meg-
állóhelyek teljes átépítésével biztosítjuk, 
a megállókat pedig modern padok, 
utasvárók teszik majd kényelmessé. Az 
energiaellátás korszerűsítésének köszön-
hetően a fékező villamosok energiáját 
hatékonyabban lehet a rendszerbe visz-
szatáplálni.

Bízom benne, hogy a 3-as villamos oly 
régóta várt felújítása valamennyi Kőbá-
nyán élőnek vagy átutazónak kényelme-
sebb közlekedési alternatívát nyújt.

Budapesten elsőként az 3-as és az 1-es villamosvonalak megújuló szakaszain alakítanak ki füves vágányokat. kőbányán 
az ónodi utca és a kápolna utca között automata locsolórendszerrel ellátott fűburkolatot kap a villamospálya, ami nem 
csupán esztétikus, de a por és zaj okozta kellemetlenségeket is enyhíti

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

felavatták a liget grund elnevezésű sportpá-
lyát, a kőbányai Önkormányzat és az mlsz 

beruházásában elkészült új létesítményt. a li-
get grund színfoltja az aranycsapatot megörö-
kítő óriási falfestmény, mely a csapat idén 60 
esztendős dicsőségének állít méltó emléket, az 

focipályát, azzal, hogy ő végezte el a kezdőrú-
gást a nyitómérkőzésen. beszédében kőbányát 
méltatta, mert szerinte országos viszonylatban 
is példátlanul sokat teszünk a sportért. 
az örömben azonban nem mindenki oszto-
zott, a focipálya megépítése ugyanis nem 
kapott teljes támogatottságot a képviselő-
testületben: az mszp politikusai tartózkodtak 
a szavazáson. somlyódy Csaba, az mszp kép-
viselője kérdésünkre elmondta, a szocialista 
frakció azért nem támogatta a focipálya meg-
építését, mert szerintük a beruházás túl költ-
séges volt, valamint nem szolgálja a sportala-
pú hasznosságot. a pályaépítési munkálatok 
25 millió forintba kerültek, melynek 70 száza-
lékát az mlsz, míg 30 százalékát a kőbányai 
Önkormányzat finanszírozta. a közös beruhá-
zás költségvetését a kőbányai Önkormányzat 
további 23 millió forinttal egészítette ki, me-
lyet az új pálya környezetének rendbetéte-
lére fordított. a kőbányai Önkormányzatnak 
köszönhetően az új műfüves pálya mellett új 
futópálya és kerítés épült, a szomszédos álta-
lános iskola tűzfala szigetelést és új vakolatot 
kapott, valamint a sportudvar teljes területét 
füvesítették, és cserjéket ültettek.

út–Fehér út–Gyakorló utca–Hatház utca 
által határolt területen, ahol munkanap-
okon 8 és 18 óra között kell fizetni a par-
kolásért. A helyben élők kivételt élveznek, 
számukra az önkormányzat továbbra is in-
gyenesen biztosítja a parkolási lehetőséget. 
Önkormányzatunk kizárólag saját forrás-
ból megvalósuló, több mint százmillió 
forintos beruházása keretében a díjfizetés 
bevezetése mellett parkolók kiépítésére, 

az új pálya mintegy nyolcszáz diáknak ad 
lehetőséget a rendszeres sportolásra
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Gábor alpolgármester és több képvi-
selő is információval látta el a finan-
szírozási kérdést felvető kollégájukat: 
Kőbányán mintegy nyolcezer iskolás 
napi testnevelését kell biztosítani, s 
ebből a feladatból jelentős részt vesz, 
illetve vehet ki a jégpálya, ahol egyéb-
ként naponta 150 gyermeket teljesen 
ingyen oktatnak a hokiklub szakem-
berei. Ugyancsak a kerületi gyereke-

Kamerák ide vagy oda…

Ellenben elfogadták az új jégpá-
lyabérlet áremeléséről, illetve 
szolgáltatásbővítéséről szóló ja-

vaslatot, így minimális árnövekedés el-
lenében jóval többször lehet korcsolyáz-
ni az új bérlettel.

zSeBeS-JegeS kéRdéSek
A White Sharks Hockey Club, azaz az 
Ihász utcai jégpálya ügye az első prog-
rampontok között szerepelt a képvi-
selők októberi ülésén, s rögtön ki is 
alakult egy kis nézetkülönbség a ma-
tematikai és politikai egyenletek meg-
oldása terén. A szocialista képviselők 
támogatták a jegy-, illetve bérletárak 
minimális, azaz százforintos emelését, 
ám csak abban az esetben, ha a bérle-
tekkel a korábbi tízhez képest kettővel 
többször lehet látogatni a jégpályát. 
Noha a képviselők döntő többsége vé-
gül ezt a – dr. Csicsay Claudius Iván 
által benyújtott – verziót támogatta, 
ám előtte Élő Norbert már azt is föl-
vetette, mi haszna van Kőbányának a 
jégpályából, és miért támogatja egyál-
talán az önkormányzat a pálya fenn-
tartását, miért nem él meg az egyedül. 
A testületi ülésen elnöklő Radványi 

testületi ülés szeptemberben

kőbánya közbiztonsága, pontosabban a felszerelt térfigyelő kamerarend-
szer hatékonysága volt a legutóbbi testületi ülés központi kérdése. a vita 
vége az lett, hogy a képviselők nem fogadták el a kerületi rendőrkapitány 
beszámolóját sem. 

azonnali kérdés, azonnali válasz
a képviselő-testület legutóbbi ülése előtt dr. Csicsay Claudius iván szocialista kép-
viselő élt az azonnali kérdés, azonnali válasz jogával, és a kőbányai Önkormányzat 

kintlevőségére vonatkozóan tett fel kérdést a helyhatóság vezetői-
nek. a képviselő elmondta: néhány hónappal ezelőtt az egyik bank 
lehetőséget adott arra, hogy egy meghatározott összeg befizetése 
ellenében kezeli az államnak az önkormányzattal szembeni tarto-
zását. ám a belügyminisztertől nemrég kapott levél szerint ez a 
tranzakció szabálytalan, ezért kérik az önkormányzatot, ne éljen a 
bank nyújtotta lehetőséggel. a kérdés: most mi a helyzet? a választ 
a jegyzőtől kapta meg a képviselő. dr. szabó krisztián elmondta, 
hogy az államháztartási törvény korábban valóban lehetővé tette 
ezt a megbízást, ám a törvény vonatkozó részét módosítják, mert 

az állam szándéka nem az volt, hogy ilyen megbízások jöjjenek létre. a módosítást 
az ügyben szereplő pénzintézet is tudomásul vette, így mindkét fél elállt az ügylettől, 
amely rövid távon 60 milliós bevételt jelentett volna az önkormányzatnak. 

dr. Csicsay 
Claudius iván 
(MSzP) 

vélemény

ket illetve oktatást érintő döntés, hogy 
a testület 25 millió forintos támoga-
tást szavazott meg a Tankerületnek, 
amelyet a színvonalas oktatás fenntar-
tására költhetnek.

egy Játék iS Játék 
A képviselők ezt követően némi mó-
dosítással elfogadták Tóth Balázs 
ugyancsak a kőbányai gyermekek éle-
tét megszépítő indítványát, amely két, 
óvodákban és önkormányzati rendez-
vényeken is használható mobil játszó-
eszköz beszerzését javasolta – ha már 
idén csökkent a játszótér-felújításra for-
dítható pénzeszköz. A takarékos testü-

ön miről írna?
miért nem Újítják fel az Újhegyi sétányt?
annak ellenére, hogy régi kőbányai 
lakos vagyok, csak alig néhány éve 
élek az Újhegyi sétány közelében. a 
természet közelsége és több jó isme-
rős, a baráti társaság miatt költöztünk 
ide a párommal – bízva abban, hogy 
a többi után a kerületnek majd ez a 
része is megfiatalodik. az ismerősök, 
szomszédok ugyan mondták, hogy 
sok éve nem látták itt a fejlesztésnek 
apró jelét sem, de mi optimisták va-
gyunk. többször szóba került, hogy 
rendezik a parkok állapotát, hogy 
kicserélik a sétányt szegélyező, aka-
dályfutóknak épített kőfalat, és hogy 
az egész sétányt rendbe hozzák, mert 
így még a fiataloknak sem jó érzés rá-
menni, nemhogy a magunkfajta bot-
ladozó öregeknek. a környék tele van 
kutyapiszokkal, a dísznövények elhe-
lyezése és állapota is esetleges, olyan 
gazdátlan az egész. 

Erdélyi Károly 

UtánaJáRtUnk
az Újhegyi lakótelep, az elmúlt három 
év kivételével, valóban nem kapta 
meg azt a figyelmet, amit megérde-

mel. köztereink elhanyagoltak, köz-
intézményeink leromlott állapotban 
voltak. az elmúlt években ugyanak-
kor számos döntést meghoztunk la-
kókörnyezetünk megújítása érdeké-
ben, és az eredmény kézzelfogható. 
a legfontosabb intézkedések között 
említhető az Újhegyi művelődési 
ház, a körzeti megbízotti iroda át-
adása, a mély-tó és környéke teljes 
felújítása és a lakótelepi rendelőinté-
zet új arculata. a panelházak közötti 
lépcsők, gyalogosutak is megújultak, 
kibővítettük a közvilágítást, valamint 
gyalogátkelőhelyeket hoztunk létre. 
a fejlesztések sora azonban koránt-
sem zárult le, ugyanis az önkormány-
zat a napokban nyert a főváros által 
korábban kiírt tér köz elnevezésű 
pályázaton 516 millió forintot az Új-
hegyi sétány átfogó megújítására. 
így jó hírrel szolgálhatok minden új-
hegyinek: a lakótelep főutcája hama-
rosan teljes egészében kicserélődik. 
a fejlesztés részleteiről a következő 
számunkban olvashatnak. 

MácsiK András, A KörzEt KépvisElőjE

Ahol fény, ott biztonság
a városrészi fórumon jelezték a lakók, 
de több panaszos levél is érkezett a 
polgármesterhez a váltó utcai játszó-
téren megjelenő rendbontókról, han-
goskodókról, akik számtalan esetben 
fogyasztottak alkoholt, olykor kábító-
szert is a területen, sokszor a kiskorú-
akat veszélyeztetve ezzel. a helyzetet 
nehezítette, hogy a területen nem volt 
közvilágítás, így sötétedés után még 
veszélyesebbé vált. a lakók bizton-
ságérzetének növelése érdekében a 
játszótérre a kőbányai Önkormányzat 
három új köztéri lámpát telepíttetett, 
amelyet a budapesti dísz- és közvilá-
gítási kft. üzemeltet. ennek köszönhe-

megoldottuk!

több mint 500 millió forintból szépül meg az Újhegyi sétány

tően a terület éjszaka ki lesz világítva, 
ami remélhetőleg elriasztja a rendza-
varókat.

let megszavazta a beszerzést, ám most csak 
egy univerzális játszóeszközt vesznek, s ha 
beválik, és valóban jól használható, akkor 
később döntenek újabb beszerzéséről. 

OPtiMáliS OPtikát!
Noha korábban jelentős nézetkülönbség 
volt a többségi és az ellenzéki képviselők 
között a térfigyelő kamerák hatékonyságá-
val kapcsolatban, az utolsó testületi ülésen 
egységes volt a kép: dr. Gyetvai Tibor ke-
rületi rendőrkapitánynak a kamerarend-
szer első féléves működtetéséről adott je-
lentését senki sem fogadta el. Több kínos 
kérdés is elhangzott arról, hogy a jelentés 
miért ilyen kevés ügyet tartalmaz, illetve 
miért olyan furcsán – néhány napra kon-
centráltan – oszlik meg az ügyek jelentős 
része, mintha más napokon nem is történt 
volna bűncselekmény Kőbánya köztere-
in. Weeber Tibor alpolgármester szerint 
valami nem stimmel az ügyben, mert a 
kapitány által adott jelentés szinte alig tar-
talmaz konkrét ügyeket; úgy vélte, vagy a 
figyelőszolgálat munkájával vannak gon-
dok, vagy a jelentésből hiányoznak lénye-
ges elemek. Farkas Gábor az észlelés és az 
intézkedés között eltelt idő hosszát, vagyis 
lassúságát kifogásolta, míg Tóth Balázs 
arra vonatkozóan is adatokat kért, hogy 
egyáltalán mennyi hasznát veszik en-
nek a rendszernek, vagyis ahol működik, 
mennyivel hatékonyabb a bűnüldözés, 
mint a be nem kamerázott területeken.  
Dr. Csicsay Claudius Iván pedig nemcsak 
a mostani jelentés ismétlését kérte, hanem 
úgy vélte, a korábban elmaradt 2012-es 
beszámolót is érdemes lenne „visszahozni” 
a testület elé. Élő Norbert fölvetette, le-
het, hogy nem is a figyelők végzik rosszul 
a feladatukat, csak egyszerűen nem elég 
hatékony ez a módszer…

a képviselők – a kapitányi értékeléssel szemben – elfogadták a mezőőrök beszámolóját. a szolgálat munka-
társai különösen a kábelégetők és illegális hulladék lerakók visszaszorításában segítettek sokat
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Gyermekszállítási  
kedvezmény
Bár a területen október elsejétől fizetni 
kell a parkolásért, ez alól részleges men-
tességet kapnak azok a Kőbányán lakó-
hellyel rendelkező szülők, akik gyerme-
küket a parkolási övezetben található 
iskolába, illetve óvodába viszik – mond-
ta el lapunknak dr. Pap Sándor. Az érin-
tett szülők szerint az intézkedés meg-
könnyíti a mindennapokat.

pArkolási rendszer

Bevételnövelő intézkedés

Megjött a fizetés?...
Havonta nyolc-tízmillió forintos bevételnövekedést hozott az új önkormányzati 
bérlakás-koncepció. a lakásbérlők egy része inkább fizet, mint költözik…

Ahogyan arról 
korábban be-
s z á mol t u n k , 

az önkormányzat új 
lakáskoncepciót alko-
tott. Ez pedig – mint 
megtudtuk – alig pár 
hónap alatt már pénz-
ben kifejezhető ered-
ményt hozott. A lakás-

állomány feltérképezése 
azért nagy szó, mert az 
előző vezetés idején szin-
te még azt sem lehetett 
pontosan tudni, hány 
ingatlan van a kerület 
tulajdonában. A vaskos, 

impozáns kötetet megtöltő koncepció 
nem utolsósorban az önkormányzat va-

gyonának megóvását szolgálja. Sokan 
szót emelnek a kilakoltatás ellen, ami 
emberiességi okokból érthető is, ugyan-
akkor nem elhanyagolható szempont, 
hogy a rendszeresen nem fizetők anyagi 
kárt okoznak az önkormányzatnak. És 
sajnos sokan annak ellenére nem fizet-
nek, hogy megtehetnék. A statisztikai 
adatok arra engednek következtetni, 
hogy utóbbiak népes csoportját meg-
győzte a kezdeményezés arról: érdemes 
rendezniük a tartozásukat. 

– Korábban az önkormányzati bérla-
kásban élőknek alig több mint kéthar-
mada fizetett rendszeresen rezsit, illetve 
bérleti díjat, most pedig a lakhatásért 
fizetendő összegek megközelítőleg 86 
százaléka befolyik az önkormányzat 
kasszájába – ezzel az örömhírrel szol-

gált dr. Pap Sándor alpolgármester, aki szakértő 
csapatával piaci megközelítésű hasznosítási ter-
vet is kidolgozott az év elején. A szinte minden 
kőbányai képviselő által minőségi munkának 
tartott anyag vélhetően a fővárosban is egyedül-
álló, hiszen más kerületekben egy-egy vitás eset-
ben gyakran hallható, hogy „az önkormányzat 
azt sem tudja, mije van”. A Kőbányai Önkor-
mányzat azt már tudja, hogy mekkora és milyen 
minőségű lakásállománnyal rendelkezik, és az is 
körvonalazódik, hogy ezek közül melyeket ér-
demes értékesíteni, és melyeket kell megtartani 
mindenképpen. 

– Az új bérlakás-koncepcióban azt is kifejtet-
tük, hogy – kellő szociális érzékenység mellett 
– a notórius nem fizetőkre szomorú jövő vár. A 
városvezetés álláspontja szerint ugyanis az nem 
tartható, hogy a kőbányai embereket évente sok 
százmillió forinttal „büntessük” az „ingyen la-
kók” miatt. A helyettük kifizetett bérleti díjat 
nemesebb célra is fel tudnánk használni, olyan 
fejlesztésekre például, amelyek előnyét vala-
mennyi kőbányai élvezheti – mondta dr. Pap 
Sándor, aki azt is hangsúlyozta: természetesen 
külön figyelmet kell fordítani a nehéz anya-
gi helyzetben lévőkre. Aki átmeneti pénzügyi 
gondokkal küzd, ne halmozzon fel többhavi 
tartozást, hanem minél előbb jelentkezzen az 
önkormányzatnál, hogy még idejében lehessen 
orvosolni a problémát – idézte alpolgármester-
társa, Weeber Tibor több helyen hangoztatott 
tanácsait. 

A lakáskoncepció a vártnál nagyobb sikert 
hozott: azt, hogy a fizetési hajlandóság ekkora 
mértékben megemelkedik, nem is remélte a vá-
rosvezetés, a költségvetésben is csak óvatos, 70 
százalékos bevételi arányt terveztek, amelyet már 
most sikerült túlszárnyalni. Mindemellett a kő-
bányai bérlakás-koncepció, úgy tűnik, nem ma-
rad magára: Kovács Róbert irányításával az ön-
kormányzat tulajdonába tartozó üzlethelyiségek 
felmérését, illetve hasznosítási tervét is elkészítik 
az év végéig. Az előnyök között dr. Pap Sándor 
a jobb kihasználtságot, a reálisabb díjszabást és a 
jelentősebb bérletidíj-bevételt említette.

Bődy iStVán 
a szülői munkaközösség 
elnökeként maximálisan 
támogatom a kezdemé-
nyezést, hiszen csak a 
kertvárosban több mint 
50 olyan család él, akiknek 
gyermeke a gépmadár óvo-

dába jár. a több mint 30 perces díjmentes 
parkolási időkeret két szempontból is jó: 
megmarad a lehetőség az óvónőkkel a napi 
konzultációra, illetve a téli öltözködésekre 

is elegendő idő jut majd.

MegyeRy JUdit 
a kisgyerekemet autóval 
viszem az óvodába, ezért 
örülök, hogy nem kell 
esőben, hóban az órához 
szaladgálnom az aprópénz-
zel. Csak beugrunk az oviba, 
és már megyünk is dolgunk-

ra, így hamar át tudjuk adni a parkolóhelyet 
egy másik érkező szülőnek. 

korábbi számunkban beszámoltunk 
arról, hogy fizetőparkolási övezetet 

alakított ki az önkormányzat a gyakorló 
utca környékén. ezzel kapcsolatban több 
gyermekes szülő azzal a kéréssel kereste 
meg dr. pap sándor alpolgármestert, 
hogy kapjanak mentességet a parkolási 
díj fizetése alól azok, akik a gépmadár 
Óvodába és a fecskefészek bölcsődébe 
viszik reggel a gyermekeiket. jó hír, hogy 
a szeptemberi képviselő-testületi ülésen 
elfogadták azt a javaslatot, mely szerint 

a gyer-
m e k ü k e t 
bölcsődé-
be vagy 
ó v o d á b a 
vivő szü-
lők reggel 
és délután 
30-30 per-

cig ingyenesen parkolhatnak. a „gyer-
mekszállítási kedvezményre” jogosító 
kártya igényelhető a kőbányai vagyon-
kezelő zrt. gépmadár utca 2–8. szám 
alatti parkolásüzemeltetési irodáján, 
munkanapokon 9–17 óra között.

Felajánlott díj az óvodások részére
követendő példa 

A Kőbánya Kiváló Vállalkozása cím idei nyertese, a Mikropakk Kft. követen-
dő példa lehet mindannyiunk számára: a kőbányai székhelyű cég felajánlot-
ta a Gesztenye Óvoda felújítására a címmel járó pénzjutalmat. Az átruházott 
jutalomból nemcsak új játékokat vásárolnak, hanem az óvoda udvara is meg-
szépülhet – tudtuk meg Radványi Gábor alpolgármestertől.

példaértékűnek mondható az a gesztus, 
melyet a mikropakk kft., azaz a kőbánya 
kiváló vállalkozása cím idei birtokosa 
tett. fazekas gáborné, a mikropakk kom-
munikációs vezetője lapunknak elmond-
ta: a cég vezetősége tisztában van azzal, 
hogy sok olyan feladat adódik a kerü-
letben, amelyet az önkormányzatnak 

összegből – amelyhez a kőbányai Önkormányzat 
is hozzájárul – két hintát, valamint puha burkola-
tot készítenek a kőbányai kerületgondnoksági és 
településüzemeltetési nonprofit kft. együttmű-
ködésével.

Társadalmi munkát  
végeztek az árkádosok

Az önkéntesség jegyében

Autómentes nap

Több mint 700 ezer forintból szépült meg a Csodapók Óvoda és a 
Napsugár Bölcsőde az Árkád bevásárlóközpont önkéntes munka-
társai jóvoltából.

Pumpapálya a fiataloknak

Óriási támogatást kapott a Csoda-
pók Óvoda azzal, hogy az árkád 
bevásárlóközpontot üzemeltető 

eCe projektmenedzsment kft. 
munkatársai újrafestették kerí-
tést – mondta el lapunknak Cseh 
sándorné, az intézmény vezetője. 
a több mint negyvenfős csapat a 
Csodapók Óvoda és a napsugár 
bölcsőde területén végzett társa-
dalmi munkát, melynek köszön-
hetően az óvodában az udvari 
pavilont, a faházat festették újra, 
a bölcsődében pedig a kerítés, 
valamint a kiságyak, székek, asz-
talok kaptak új formát. a munkák 
mellett minden eszközt, így pél-
dául a festéket, védőruhát és a 
kesztyűket is a bevásárlóközpon-
tot üzemeltető cég finanszírozta, 
ami több mint 700 ezer forintos 
támogatást jelentett. az intézmé-
nyeknek ezenkívül zöld növénye-
ket is felajánlott a cég. 

a több mint 40 önkéntes kerí-
tést, kiságyat, széket, asztalokat 
festett le

dr. Pap Sán-
dor szerint a 
notórius nem 
fizetők rájöt-
tek, változtat-
niuk kell

a gesztenye óvoda példaértékű összefogásnak 
köszönhetően kap két hintát

az autómentes naphoz csatlakoz-
va szeptember 20-án kőbányán is 
több száz iskolás vett részt a köz-
lekedésbiztonsági programokon, 
ahol radványi gábor alpolgármes-
ter köszöntötte a kÖszi előtt gyüle-
kező bringásokat. a sportligetben 
rendezett ügyességi programok le-
bonyolításában a ktC versenyzői és 
vezetői is segítettek. eisenkrammer 
károly és csapata egyébként – élve 
az önkormányzat adta lehetőség-

a kőbányai 
lakás-
koncepció 
egyedülálló a 
fővárosban

gel – megépítette a korábban a 
polgármester által is megálmodott, 
a biztonságosabb kerékpározást is 
segítő pumpapályát, amelyen az 
ügyesebbek akár tekerés nélkül, a 
súlypont áthelyezésével is tudnak 
haladni. megfelelő felügyelettel 
az autómentes napot követően is 
minden kőbányai kerékpáros ké-
pezheti magát a pályán, hogy aztán 
magabiztosabban kerekezhessen a 
forgalomban.

nem áll módjában finanszírozni, ezért a 
helyi iskolakezdés támogatására, pon-
tosabban egy rászoruló önkormányzati 
intézmény felújítására ajánlották fel a 
300 ezer forintos összeget. radványi gá-
bor alpolármester lapunknak elmondta: 
a választás végül a gesztenye Óvodára 
esett, ahová 90 gyerek jár. a felajánlott 

Új lehetőséggel gazdagodtak a kőbányai bringások: a Kőbányai 
Önkormányzat támogatásával és a Kőbányai Torna Club tagjainak 
lelkiismeretes munkájával a környék első pumpapályáját építették 
meg, amelyet az Autómentes napon adtak át a Sportligetben. 
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Minden  
kőbányaira 
számítok!

az elmÚlt három év

Három év telt el az önkormányzati választások óta. ennyi 
idő munkáját nagyon nehéz még a teljesség igénye nélkül 
is összefoglalni. a legfontosabb eredményekről, tapaszta-
latokról kovács Róbert polgármestert kérdeztük.

A politikusi Facebook-oldalán található egy bejegyzés: „Kő-
bánya az utóbbi időben sokat fejlődött, szépült. Rengeteg 
izgalmas program, újdonság színesíti a helyiek és az ide-
látogatók szabadidejét.” A három év munkájának ez a 

sommás összegzése minden városvezetőt jó érzéssel töltene el.
– Valóban jó érzés ilyen biztató visszajelzést olvasni. Ma nem 

ez a hang a jellemző a közéletben, politikában. Polgármesteri 
munkám alapjának, a fejlődés feltételének tekintem a konszen-
zuskereső, együttműködésre építő vezetést. Ez a bejegyzés is azt 
erősíti bennem, hogy jó úton járunk. A választók a rendszer-
változás óta először 2010-ben bízták meg Kőbányán a Fidesz 
képviselőit a város ügyeinek intézésével. A minősített többség 
ellenére hosszú távon ható ügyekben mindig konszenzusra 
törekszem. Az érdeklődők ezt nyomon is követhetik, hiszen 
a helyi nyilvánosságnak és az átlátható működésnek minden 
feltételét megteremtettük.

– Sikerült-e azt az együttműködést kialakítani a fővárossal, a kor-
mánnyal, amit a választások előtt a sikeres munka feltételeként 
fogalmazott meg?

– Példaértékűnek tartom az együttműködésünket, s ez az 
eredményekben is visszatükröződik. Dr. György István fő-
polgármester-helyettessel, Kőbánya országgyűlési képviselőjé-
vel napi munkakapcsolatban vagyunk. Ebben a három évben 
többször egyeztettünk a főváros és Kőbánya működésében 
érintett cégek vezetőivel, mint a megelőző húsz évben. Látvá-
nyos közös sikerünk az Új köztemető előtti, építészeti nívódí-
jas új körforgalom, de említhetem az Újhegyi út, Gergely utca 
és Jászberényi út rendbehozatalát, vagy a Kőrösiben működő 
könyvtár közel 50 millió forintos felújítását.

– Kormányzati szereplőkkel is sikerült együttműködést kialakítani?

– Igen. Dr. György Istvánnak ebben szintén kiemelkedő a 
szerepe, de Révész Máriusz is sikeresen támogatja ezt ország-
gyűlési képviselőként. Példa erre a MÁV-telepi lakások ügye. 
A havi szintű egyeztetések 2014-re elvezethetnek a húsz éve 

húzódó probléma megnyugtató megol-
dásáig.

– Komoly beruházásokra került sor az 
elmúlt három évben. Hogyan tudta ezt 
finanszírozni az önkormányzat?

– A választók már 2006-ban, a siker-
telen MSZP-s „Andó-korszakot” köve-
tően egyenlő számú képviselőt juttattak 
a testületbe a Fidesz és az MSZP részé-
ről. A mérleg nyelvét az azóta megszűnt, 
2008-ig a mi költségvetési politikánkat 
támogató SZDSZ jelentette. Abban az 
időszakban sikerült megállítanunk az 
esztelen hitelfelvételt, ésszerűsítettük a 
kerület gazdálkodását, és megteremtet-
tük a lehetőségét, hogy az adóbevételből 
a napi működés mellett fejlesztéseket is 
finanszírozhassunk. Saját forrásainkat 
sikeresen egészítjük ki pályázati támo-
gatásokkal, és a kormány intézkedése 
nyomán társasági adóból is jelentős for-
rás áramlott Kőbányára, sportcélú fej-
lesztésekre. Ma stabil a költségvetésünk, 
és jelentős összegű a megtakarításunk.

– A rendelkezésre álló terjedelem nem te-
szi lehetővé, hogy minden beruházásról 
részletesen írjunk. Kiemelne néhányat?

– Nehéz lenne válogatni, rangsorolni, 
hiszen minden beruházásunk szükség-
szerű volt, és fontos. Bölcsőde-, óvo-
da- és iskolaépületeket újítottunk fel, 
korszerűsítettünk milliárdos értékben. 
Közel 250 millió forintból korszerűsítet-
tük az orvosi rendelőket, szinte minden 
óvodánkban építettünk műfüves Ovi-
Foci-pályát, korszerű jégpályát létesítet-
tünk az Ihász utcában. Épül a Kada ut-
cai tornacsarnok, és a napokban avattuk 
fel a Liget Grundot. Még nagyon hosszú 
a sor...

– Komoly fejlesztés zajlik a Pongrác-tele-
pen és a Gyakorló utcában is. Hol tarta-
nak?

– A Pongrác-telepen közel 1 milliárdos 
pályázati támogatással korszerűsítjük a 
lakóépületeket, és indul a parkolóépítés. 
A Gyakorló utcában közel 100 millió 
forintos fejlesztéssel és a fizetőparkolás 
bevezetésével szüntettük meg az ott élők 
évtizedes parkolási gondját. 

– A Pongrác-telepen térfigyelő kamerákat 
is telepítenek majd. Mi a tapasztalat, ezek 
az eszközök segítenek a közbiztonság nö-
velésében?

– A közbiztonság megteremtése és 
megóvása nem az önkormányzat, ha-
nem a rendőrség feladata. Mi ehhez 
több százmillió forintos támogatást 
biztosítunk, például a térfigyelő rend-
szeren keresztül. Az Újhegyi, Gyakorló 

utcai, Bihari út menti lakótelepek után a 
Pongrác-telep a következő, ahol ezek az 
eszközök meg fognak jelenni. Meg kell 
jegyeznem, hogy a képviselő-testület – a 
lakossághoz hasonlóan – nem elégedett 
a közbiztonság terén tett rendőrségi in-
tézkedésekkel.

– Korábban a közmeghallgatásokon slá-
gertéma volt a környezet, a köztisztaság 
állapotának kritikája. Ma inkább a dicsé-
ret a jellemző. Hogyan sikerült ezt elérni?

– A Kőkert Kft. öt éve alakult. A ke-
rületgondnokságot ellátó cég egyre kor-
szerűbb eszközparkkal, jó vállalati kul-

túrával és egyre színvonalasabban látja el 
feladatát. A munka jelentős részét azok 
a közcélú foglalkoztatottak végzik, akik 
a munkaerőpiacon nem jutnak lehető-
séghez. Tevékenységüket díjak is igazol-
ják, a Virágos Magyarország mozgalom-
ban kettőt is kaptunk az elmúlt három 
évben. Különösen büszkék vagyunk a 
Kőrösi sétány elismerésére.

– Említette a szociális ellátórendszert. 
Milyen változások történtek az elmúlt 
években?

– Bevezettük a gyógyászatisegéd-
eszköz-támogatást, átalakítottuk az át-
meneti támogatások rendszerét, ma már 
tűzifát is lehet igényelni a közterülete-
ken kivágott száraz fákból. Egyedülálló 
a kőbányai nagycsaládoskártya, és ala-
pítottunk egy általános és középiskolás-
ok számára elérhető helyi ösztöndíjat is. 
A szinte egyedülálló kőbányai LÉLEK 
programmal valós megoldást kínálunk 
az együttműködésre kész hajléktalanok-
nak, munkát, jövedelmet és lakhatást 
biztosítunk számukra.

– Kőbánya megkapta az Idősbarát Ön-
kormányzat címet 2013-ban. Mivel érde-
melték ki?

– A kőbányai nyugdíjas-politika min-
den elemét lehetetlen lenne felsorolni. 
Magas színvonalon működtetjük az 
időskorúakat ellátó intézményrendsze-
rünket, számos sikeres programot in-
dítottunk az elmúlt években. Nagyon 
kedvezményesen pihenhetnek a nyugdí-

jasok az önkormányzat üdülőiben, szá-
zak jártak ingyenes számítógépes tanfo-
lyamra, megteremtettük az időskorúak 
sportolásának feltételeit. A címet az ön-
kormányzat kapta, az érdem azonban 
az ellátásban dolgozóké és az igen aktív 
nyugdíjas korosztályé.

– Nem beszéltünk még egészségügyről, 
sportról.

– Szorosan összefügg a két terület. 
A kőbányaiak egészségmutatói a fővá-
rosi átlagnál kedvezőtlenebbek. Ezért 
nagyon fontos, hogy az önkormányzat 
feladatát jelentő gyermek-, házi- és fog-
orvosi ellátást magas színvonalon szer-
vezzük. Komoly támogatásban részesít-
jük az orvosokat a rendelők közüzemi 
költségeinek kifizetésével, az eszközpark 
korszerűsítésével. Idén fogorvosi széke-
ket fogunk vásárolni 10 millió forintért, 
közel 30 millió forintért minden 13 
éves gyermeknek biztosítjuk a dagana-
tok megelőzése végett a HPV-oltást. A 
prevenció, az egészséges életmód fontos 
eleme a sport. Kőbánya jól strukturált 
rendszerben, az óvodássporttól az él-
sportig biztosítja a támogatást. Egye-
dülálló, hogy négy tanuszodát, több 
sporttelepet működtetünk. A Kőbánya 
SC-ben úszó Cseh Lacit reményeim 
szerint sokan fogják követni úszásban, 
sakkban, vívásban, kerekpározásban, 
hogy csak néhány Kőbányán űzhető 
sportágat említsek.

– Felpezsdült a kulturális élet is Kőbá-
nyán, színes programok váltják egymást 
hétről hétre. Terveznek-e még további új-
donságokat?

– Komoly célunk a Kőbányáról ko-
rábban kialakult negatív kép megváltoz-
tatása. A programok sokasága, Kőbánya 
sokszínűségének bemutatása gazdagab-
bá teszi a kerületieket, jó hírünket vi-
szi. Idei újdonság volt a bluesfesztivál, a 
szüreti felvonulás, az újhegyi tóünnep, 
több tízezren látogattak el a halma-
jálisra is. Az interjú elején idézett egy 
Facebook-bejegyzést, azonban az foly-
tatódik: „Egy dolgot viszont hiányolok. 
Azaz inkább úgy érzem, hogy Kőbánya 
méltatlanul hanyagolja a hagyomány 
egy igen nemes szeletét. SÖRFESZTI-
VÁL!” A bejegyzés írója nincs egyedül, 
többen felvetették már az ötletet. Meg 
fogjuk szervezni! Minden rendezvény, 
közösen megélt élmény építi a kőbányai 
identitást, a helyi kötődést. Ennek meg-
léte, a közös felelősségvállalás, a helyi 
kisközösségek erősítése, a tenni akarás 
elengedhetetlen feltétele otthonunk to-
vábbi fejlődésének. Minden kőbányaira 
számítok!

„polgármesteri munkám alapjának,  
a fejlődés feltételének tekintem  
a konszenzuskereső, együttműkÖdésre 
építő vezetést.”

„kőbánya az utÓbbi 
időben sokat fejlő-

dÖtt, szépült. rengeteg 
izgalmas program, Új-
donság színesíti a helyiek 
és az idelátogatÓk  
szabadidejét.”
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nek, sőt, több ellenzéki módosító javaslatot is 
elfogadnak a testületi üléseken. más kérdés, 
hogy az utolsó évben egyre kevesebb fontos 
kérdés kerül napirendre, egyre több az egy-
hangú szavazás, nagyon sok kérdésről nincs 
információnk, ami azt bizonyítja, hogy a lé-
nyeges döntések a háttérben történnek… 
ami a részleteket illeti: az oktatással kapcso-
latos fejlesztések jók, de azok eddig is voltak. 
az egészségügyi ellátás viszont kezd nagyon 
rossz irányba fordulni, az egészségügyi szolgá-
lat megszüntetésének, illetve a bárkával össze-
vonásának következményei beláthatatlanok. a 
közbiztonság területén tett lépések is felemá-
sak: vannak törekvések, ám ennél több kellene.  
a közterületi kamerák ügyét támogatom, de ke-
vés az, ha felszereljük, valóban használni is kelle-
ne őket, jobban, mint ahogy az utolsó kapitányi 
jelentésben olvasható… nem a statisztikákban 
megjelenő közbiztonság a fontos, hanem az itt 
lakó emberek biztonságérzete, és ezt csak erős, 
sok ügyet felderítő rendőrséggel és ütőképes 
közterület-felügyelettel lehet javítani.”

RadVányi gáBOR – FideSz
„a választók bizalmából a fidesz képviselői 
vannak többségben a testületben, ez a zálo-
ga a hatékony, gyors, és jó értelemben vett 
ütőképes munkának. legnagyobb eredmény-
nek a kerületünk és a fővárosi Önkormányzat 
között, valamint parlamenti képviselőink (dr. 
györgy istván, révész máriusz, kucsák lász-
ló) és kerületi frakció között kialakult szoros 
együttműködést tartom, amely számos fej-
lesztést hozott. ezek közül legbüszkébb az Új 
köztemető előtti körforgalomra vagyok, ame-
lyet a demszky-éra húsz éve alatt a szocialis-
ta–liberális politikusok nem tudtak vagy nem 
akartak megoldani. nekünk ez másfél év alatt 
sikerült, a beruházás nívódíjat is kapott. 
büszke vagyok sportberuházásaink (jégpálya, 
kosárlabdacsarnok, 12 ovi-foci-pálya, liget 
grund) mellett arra is, hogy kétszer elnyertük 
a »kerékpárosbarát település« címet.
támogatott egyesületeink, sportolóink or-
szágos és nemzetközi szinten is csodás ered-
ményeket érnek el. belvárosi zöldövezeteink 
megújulása, környezetszépítő programjaink 
szintén jó érzéssel töltenek el.
pályázati lehetőségeinket is sikerült jól kihasz-
nálni: három év alatt kétmilliárd forintot megha-
ladó támogatást hoztunk kőbányára! a gyakor-
ló utca és környékének parkolási problémáira a 
megoldást új parkolók és a fizetős zóna kialakí-
tásával találtuk meg. a mázsa tér rendezetlensé-
ge viszont elszomorít: a terület magántulajdon, 
ezért arra nem tudunk hatást gyakorolni.
»velünk jobb lesz« – hirdettük kampányunk-
ban. vállalásaink teljesítésével nem állunk 
rosszul, és bízom benne, hogy önkormány-
zati munkánk értékelésekor a legtöbben úgy 
érzik: velünk jobb lett.”

dR. CSiCSay ClaUdiUS iVán – MSzP
„a kőbányai hírekben már mondtam egyszer 
egy interjúban, hogy az itteni többség, vagyis 
a fideszesek angyalok a nagypárthoz, illetve 
a többi önkormányzati többséghez képest. 
udvariasnak mondhatók, nem személyesked-

Ahogy a frakcióvezetők 
látják

Az elmúlt három év

Új összefogások, új beruházások, új utcaképek, új lakásbérleti feltételrendszer, hagyomá-
nyokat őrző, nívós oktatási rendszer, régi kőbányai szív és akarat – csak néhány részlet a 
megújuló kőbánya életéből. a választások óta eltelt három évet értékelték a képviselők. ebben kéne nagyobbat lépni. a ka-

meratelepítést korábban támogatta 
a többség – most kiderült, hogy az 
eredmény elmarad a várttól. én úgy 
látom, a kőbányán gyülekező haj-
léktalanok és a főleg keletről érkező 
illegális kereskedők, kábítószer-előál-
lítók és -árusok okozhatnak veszélyt, 
amit mi úgy próbálunk kezelni, hogy 
városőrséget szervezünk Újhegyen. 
nem kérünk támogatást az önkor-
mányzattól, nem várunk senkire, 
megoldjuk magunk – figyelembe 
véve a törvényes kereteket.” 

élő nORBeRt  
– deMOkRatikUS  kOalíCió 

éRtékelJe Ön iS!
fontosnak tartjuk, hogy megismerhessük 
az Ön véleményét is! kérjük, segítse mun-
kánkat a lenti kérdések megválaszolásával 
annak érdekében, hogy kőbányát mindany-
nyiunk megelégedésére még élhetőbbé, 
szerethetőbbé tegyük! válaszait elküldheti a 
kovács róbert polgármester 1102 budapest, 
szent lászló tér 29. postacímre, bedobhatja 
polgármesteri hivatal aulájában elhelyezett 
gyűjtőládába. 
köszönjük segítő együttműködését!

Üdvözlettel:  
Kovács Róbert polgármester

Ön mennyire elégedett a kőbányai Önkor-
mányzat elmúlt három éves munkájával?

nagyon elégedett
elégedett
nem elégedett

Mit tart az elmúlt három év öt legjelentő-
sebb eredményének kőbányán?

Megítélése szerint mi az öt legégetőbb, mi-
előbbi megoldásra váró probléma kőbányán?

Radványi gábor

dr. Csicsay Claudius iván

élő norbert

Farkas gábor

FaRkaS gáBOR – JOBBik
„én ugyan csak a közelmúltban kerültem a 
képviselő-testületbe, de több mint 30 éve itt 
lakom Újhegyen, és látom a dolgok jó és rossz 
oldalát is. az mindenképpen örvendetes, hogy 
a kerület sokkal szebb, tisztább, élhetőbb lett 
az elmúlt három évben – úgy gondolom, leg-
főképpen a kőkert áldásos tevékenységének 
köszönhetően. a fejlesztések mennyisége is 
rendben lenne, mert valóban látványosan 
megújul kőbánya, de ezzel kapcsolatban zavar, 
hogy lépten-nyomon a »készíttetők« reklámja-
iba botlok. tudom, hogy kell a politikai reklám, 
de mindennek megvan a helye. most például 
felújították az Újhegyi lakótelepen a lépcsőket, 
aminek a minősége hagy maga után kívánni-
valót, ennek ellenére tele van ez is jelzőtáb-
lákkal, hogy kinek, minek köszönhetjük… ez 
persze részletkérdés az én vesszőparipámhoz, 
a közbiztonság állapotához képest. szerintem 

és beruházásokat terveztek, ab-
ból sem valósult meg még sem-
mi. és most hasonló cipőben jár a 
térfigyelő kamerák ügye is. nagy 
erővel fejlesztették és fejlesztik, 
rengeteget költenek rá, de nincs 
visszacsatolás. a polgárőrség nem 
volt még felkészülve, hogy ennyi 
ügyet kell nekik kezelni, amikor 
több lesz a térfigyelő kamera… és 
lehetne folytatni a sort. most pél-
dául ez utóbbival sem kéne sokat 
tenni, csak a bekamerázással pár-
huzamosan létre kellene hozni egy 
gyorsreagálású egységet, amely 
valóban segít a lakóknak. ilyesmik-
re gondolok…”

tótH BalázS – lMP
„a vagyonkezelésben járatos em-
berként az a véleményem, hogy az 
elmúlt évek alatt az önkormányzat 
jó gazdája volt a kerületnek. a veze-
tők valóban sokat tettek a stabilabb 
pénzügyi helyzet megteremtéséért, 
és a korábbi évekhez képest most 
sokkal nyugodtabban tekinthetünk 
a jövő elé. megjelenésében is so-
kat javult kőbánya, nagyon sok in-
tézményi felújítást lehet az elmúlt 
évekhez írni. 
más kérdés, hogy a közbeszerzések 
– szerintem – nem elég nyilvánosak, 
még most is túl sok a zárt, meghí-
vásos pályázat, ami indokolatlan, 
átláthatatlan helyzetet teremt, és 
nem feltétlenül kedvez az igazi ver-
senyeztetésnek. hasonlóan prob-
lémás, hogy a képviselők nagyon 
sokszor igen későn kapják meg a 
szakmai anyagokat, így nem tudnak 
felkészülni, felelősen dönteni. 
amiben én változást várok az el-
következő időben, hogy az önkor-
mányzat többet foglalkozzon a 
foglalkoztatással, illetve állásterem-

téssel – a kőkerten belül, és azon 
kívül is. a közbiztonság helyzete 
szintén nagyon fontos, ám eddig az 
önkormányzat főleg segítője volt a 
rendőri szerveknek, keveset kritizált. 
ennek változni kell, és ki kellene ven-
ni a rendőrség hatásköréből a közte-
rületi kamerarendszer felügyeletét, 
valamint ténylegesen meg kellene 
erősíteni a közterület-felügyeletet, 
hogy a rendőrökkel közösen végre 
úrrá tudjanak lenni a bajokon.”

„a kerület jelenlegi vezetői működ-
tetik a kerületet, de szerintem kevés 
a fejlesztés, és hiányoznak az ötle-
tek. nekem úgy tűnik, viszik tovább 
az ügyeket, de semmi nem jobb és 
nem rosszabb, mint volt korábban. 
több felesleges dologra költenek, 
nem jók a hangsúlyok. itt van példá-
ul a jégpálya, ami szerintem sokba 
kerül, és nem kellene támogatni a 
működését. az általuk megkapott 
támogatást én inkább a panelprog-
ramra fordítanám, vagy az idősek 
megsegítésére. több pénzzel kel-
lene támogatni az új ötleteket, akár 
egy új városközpont fejlesztését; 
vagy például a mázsa tér rekonstruk-
cióját is a helyére kéne végre tenni. 
szóval nekem az a bajom a jelen-
legi vezetéssel, hogy sok dolog 
van, ami elkezdődik, de nem látom 
benne a koncepciót… ott van a 
pongrác-telep, amelynek a felújí-
tása – úgy tudom – még az előző 
vezetés alatt elkezdődött, most 
talán befejeződik, reméljük – de 
mi lesz azután? vagy említhetném 
a pincerendszert, amelybe már 
korábban kulturális programokat 

tóth Balázs
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Megszépült az újhegyi 
Mély-tó környezete
a nyáron megújult kőbánya egyik különleges pontja, az újhegyi Mély-tó. ennek kö-
szönhetően nemcsak a környezet, hanem a régóta elhanyagolt téglamúzeum is új 
arculatot öltött. a környéken élőket ünnepi programokkal várták szeptember utol-
só vasárnapján.

új ArculAt és tÓünnep
a Mély-tó és megújult környezete a pihenni vágyók és a horgászok számára egyaránt örömet jelent

Szüreti mulatság 
Az idei szeptemBer a színes programok jegyében telt

Diákok  
a Tiszta  
Kőbányáért

Sikeres közszolgálati nap

a Cikk egyesület a kőkert kft., a 
kőbányai iskolák, a kőbányai diák-
tanács és további civil szervezetek 
közreműködésével, a takarítási vi-
lágnaphoz kötődően, szeptember 
harmadik hetében tisztasági, azaz 
hulladékgyűjtési akciót szervezett 
kőbánya közterületein, az iskolák 
udvarain, illetve környezetében. a 
mintegy 300 ezer forintos önkor-
mányzati támogatással létrejött 
akciónak ugyan a hulladékmente-
sítés és a környezettudatos gon-
dolkodás erősítése, valamint a tu-
lajdonosi szemlélet kialakítása volt 
a fő célja, ám közben – a kőbányai 
általános iskolák részére szervezett 
papírgyűjtő versenyen – nyolc is-
kola diákjai több mint 72 tonna 
papírt gyűjtöttek össze (tavaly 
66 tonnát), és a versenyt ismét a 
kertvárosi általános iskola nyerte. 
a győztes iskolát 120, a második 
helyezettet 80, a harmadikat pedig 
40 ezer forint jutalomban részesí-

tik a kőbányai Önkormányzat által 
biztosított pénzügyi támogatás-
ból. emellett az összegyűjtött pa-
pírért 19 forintot fizettek kilónként, 
ezt az iskolai közösségek szabadon 
használhatják fel. 
a szeptember 20-i szemétgyűj-
tési és iskolaszépítési akcióban 
mintegy 900 tanuló vett részt, a 
fiatalok összesen mintegy 45 köb-
méter szemetet gyűjtöttek össze 
kőbánya közterületeiről és az isko-
lák környékéről. (az akcióban részt 
vevő iskolák: bem, fekete, harmat, 
janikovszky, kertvárosi, keresztury, 
szent lászló, zrínyi.)

több mint hétszáz kőbányáért dolgozó 
tölthetett ismét egy fergeteges napot 
könnyed és vidám programok közepette 
a második kőbányai közszolgálati na-
pon. a kovács róbert polgármester által 
életre hívott vidám napra a bölcsődék, 

tudAtformálás

köz-szolgálat

Aki a napokban az újhegyi Mély-tó 
környékén sétált, örömmel tapasz-
talhatta, hogy teljesen megújult a 

környezet. A környékbeliek ezután például a 
tiszta, rendezett padokon pihenhetnek meg. 
A felújítás az összefogás jegyében telt, mely-
ben a Kőbányai Önkormányzat, a kerületi 
zöldfelületek gondozásával és karbantartásá-
val megbízott Kőkert Kft., a Kőbányai Va-
gyonkezelő Zrt., a horgászegyesület, a Kő-
bányai Helytörténeti Gyűjtemény, valamint 
a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet vett 
részt. A munkálatok során elvégezték a tavi 
és a tóparti növényzet rendezését, új arculatot 
kapott a Téglamúzeum, a felújított színpadra 
és a teraszra ülőkéket helyeztek, valamint új 
lépcsőt is építettek a könnyebb megközelítés 
érdekében. Élőbbé teszi a Mély-tó minden-
napjait, hogy a haltelepítésnek köszönhetően 
folyamatosan lehet horgászni, horgászverse-
nyeket rendeznek, valamint horgászszakkört 
is indítanak az iskolásoknak. 

Szeptember utolsó hétvégéjén egyébként a 

kormány által több mint 900 millió forinttal 
támogatott „Itthon vagy! – Magyarország, 
szeretlek!” rendezvényhez 1300 település 
csatlakozott, köztük Kőbánya is, ennek 
keretében egész napos programmal várták 
a tónál a látogatókat. (A másik helyszín a 
Csősztorony volt, a Szüreti mulatságról a 13. 
oldalon láthatnak képeket.) A Tóünnepen a 
Kőbányai Zenestúdió növendékei, valamint 
a Tutta Forza zenekar fiataljai varázsolták el 
a közönséget. 

az óvodák, az iskolák, az önkormányzati 
fenntartású cégek, az egészségügyi szol-
gálat, valamint a polgármesteri hivatal 
munkatársai kaptak meghívást, vagyis 
azok, akik kőbányáért dolgoznak. a jó 
hangulatról a polgármesteri kabinet, a 

a takarítást több helyen virágültetés 
követte – megint szebb lett kőbánya

kötélhúzásban is összemérhették tudásu-
kat a közszolgák

a tóünnep esti záróeseményén kovács Róbert 
polgármester gyújtotta meg a máglyát

Szüreti mulatságot tartottak a Csősztoronynál az „itthon vagy – Magyarország, szeret-
lek” programsorozat keretében. az érdeklődök többek között gyermekprogramokon, 
szüreti felvonuláson, valamint ünnepélyes szőlőültetésen vehettek részt

a pincészetek bemutatkozása keretében több bortermelő idei kínálatát kóstolhatták 
meg a vendégek

a szemezés szőlőpréselés, és mustkósto-
lás titkaiba is betekintést nyerhettek a 
kíváncsiak

kőbányai sportközpont és a kőrösi 
Csoma sándor kulturális központ, a 
zenéről pedig az önkormányzat mun-
katársaiból álló p.kabi.net együttes 
gondoskodott. a rendezvényen a 
résztvevők közös bemelegítés után 
kőbánya feliratot formáltak. a 25 csa-
pat az elmúlt évhez hasonlóan idén is 
mókás feladatokban: kötélhúzásban, 
dinnyepakolásban, gumicsizmában 

való úszásban mérhette össze tudását. 
a verseny végén a „kőbánya legügye-
sebb szervezete” elismerést a jegyzői 
iroda kapta. kötélhúzásban az egye-
sített bölcsődék csapata bizonyult a 
legjobbnak, „a legaktívabb csapat” el-
ismerést pedig a Csupa Csoda Óvoda 
munkatársai érdemelték ki, akik egy 
hétvégi balatonalmádi pihenést nyer-
tek az önkormányzat üdülőjében.
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Most jó nyugdíjasnak lenni
A Kőbányai Önkormányzat idősbarát – ezt nemcsak a szaktárcától kapott elismerés bizonyí-
totta, hanem az idősügyi tanács tagjai is, akik szeptember végén tartották ülésüket.

idősügyi  tanáCs 

a megbeszélés előtt kovács róbert polgármes-
ter bemutatta a kőbányai idősügyi tanács 

tagjainak azt a díszes elismerő táblát és okleve-
let, amelyet a belügyminisztérium és a nemzeti 
erőforrás minisztérium ítélt oda kőbányának. az 
elismerést a kerület polgármesterének a szép-
korúak testi és lelki egészségének megőrzésére 
irányuló kezdeményezései, valamint az idősek 
társasági és kulturális életének színesítése érde-
kében tett lépések alapozták meg.

Rendkívül jó hangulatban telik a nyárutón a pihenés a kőbányai szépkorúaknak, akik az ön-
kormányzat jóvoltából pihenhetnek egy hetet az önkormányzat balatonalmádi és balatonlellei 
üdülőjében. az időseket Szabóné gerzson Sarolta (képünkön balra lent), az önkormányzat 
népjóléti bizottságának elnöke is meglátogatta.

szépkorúAk programja

Ahogy előző számunkban megírtuk, a város-
vezetés idén is 4 millió forinttal támogatja 
az idősek pihenését, ennek köszönhetően 

ebben az évben 111 idős kőbányai lakos tölthet 
egy feledhetetlen hetet a Balaton partján. Közü-
lük többen először csatlakoztak a kezdeményezés-
hez, és többen vannak olyanok is, akik életükben 
először járnak a magyar tengernél. Egy házaspár 
arról számolt be, hogy a ragyogó környezet va-
lódi kikapcsolódást nyújt nekik. Örülnek, hogy 
rendezett, tiszta helyen tölthetnek el egy hetet. 

ennek része volt többek között a kőbányai nyug-
díjasok önkormányzati támogatású, kedvezmé-
nyes balatoni nyaraltatása, amelyből idén kilenc-
ven szépkorú vette ki a részét.
ugyancsak az idősek életét segíti a számítógé-
pes, illetve internettanfolyam, amelynek már 
szervezik a következő szemeszterét.
Weeber tibor alpolgármester arra kérte az ak-
tív kőbányai nyugdíjasokat, hogy októberben, 
a nyugdíjasok hónapjában és később is minél 
több szépkorút invitáljanak a rendezvényekre.

az alapsportágak összetett 
versenyének győztese idén 
a Szent lászló dSe

napi nézettséget döntött meg az esemény

Előzzük meg a 
méhnyakrákot! A be-
tegség elleni védőol-
tás nemcsak a lányok-
nak, hanem a fiúknak 
is ajánlott! 

a kőbányai Önkor-
mányzat humán 

papillomavírus (hpv) 
elleni védőoltási prog-
ramjai a 2013/14-es tan-
évben is folytatódnak! 
nagyon fontos, hogy 
– mint azt dr. fejér tibor 
(képünkön) házi orvos-
tól, önkormányzati kép-
viselőtől megtudtuk – 
ez az oltás nem csupán 
a méhnyakrákot okozó 
vírus elleni hatásos, ha-
nem a végbéldaganatok 
90 százalékát, valamint 
a száj- és garatüregi 
daganatok több mint 80 
százalékát okozó vírusok 
ellen is véd. az oltási 
igényt meghosszabbí-

tott 
határ-
idővel 
októ-
ber 20-
ig kell 
jelezni. 
to-
vábbi 
infor-

mációt a polgármesteri 
hivatalban lehet kérni 
ügyfélfogadási időben a 
földszint 26-os szobá-
ban, vagy telefonon 
a (06-1) 433-8355-ös 
számon, vagy lehet tájé-
kozódni a www.kobanya.
hu weboldalon is.
a kőbányán állandó 
lakhellyel rendelkező, 
2000-ben született 
lányok és fiúk számára 
a hpv elleni védőoltás a 
kőbányai Önkormány-
zat támogatásának 
köszönhetően a ked-
vezmény nélküli 90 000 
forintos gyógyszertári 
ár helyett 5000 forint 
ellenében, rendszeres 
gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülők 
számára térítésmente-
sen igényelhető!

oltsuk be!

HPV!

Egy másik néni korábban már üdült a Kőbányai 
Önkormányzat jóvoltából, és akkor is nagyon jól 
érezte magát, még az unokái is meglátogatták. 
Az üdülés alatt a jókedvről a Bárka munkatársai 
gondoskodnak, akik lapunknak elmondták, hogy 
fürödni ugyan már nem lehet a Balatonban, de a 
színes programoknak köszönhetően mindenki jól 
érzi magát. Kirándulnak, sakkoznak, kártyáznak, 
vagy épp mesenapot tartanak Janikovszky Éva 
műveiből, de nem maradt el a bulinap sem, örök-
zöld slágerekkel. 

Szilágyi liliána 200 méteres 
pillangóúszásban, valamint 
mellúszásban szerzett 
ezüstöt, Horváth dávid 
200 méteres mellúszásban 
remekelt

az idei üdülést 
is több millió 
forinttal 
támogatta a 
kőbányai  
Önkormányzat

Parádés úszás a junior-vb-n

Negyedik  
diákolimpia

Nemzetközi győzelem

Sportágválasztás  
iskolakezdéskor 

Három ezüstérmet hozhattak haza a Kőbánya SC úszószakosztályának sportolói a dubaji 
junior-világbajnokságról. A pihenés azonban még várat magára, a fiatalok ugyanis gőz-
erővel készülnek az ifjúsági Eb-re és olimpiára.  

Idén 6 korcsoportban, 
22 sportágban, csak-
nem 3500 általános is-
kolás részvételével ren-
dezték meg a diákolim-
piai versenyeket. 

az ünnepélyes eredmény-
hirdetést nagy várako-

zás előzte meg a magyar 
gyula kertészeti szakképző 
iskolában, ahol az iskolai csa-
patok tanáraikkal, edzőikkel 
jelentek meg. a diákolimpia 
díjátadóján többek között 
révész máriusz, a kulturális, 
oktatási és sport bizottság 
elnöke (képünkön) mellett 
neves sportolók, köztük 
nébald györgy olimpiai 
bajnok kardvívó, a ksC sike-
res úszói, valamint osváth 
richard kerekes székes 
paralimpikon is részt vett. a 
serlegeket és az okleveleket 
négy sportágban (úszás, 
atlétika, torna, labdajáték) 
osztották ki. ezenkívül 
díjazták az aktív tevékenysé-
get, valamint a részvételt és 
szervezést is. 
A 2012–13. évi kőbányai diák-
olimpia győztesei:
atlétika: szent lászló dse; 
torna: Újhegy-sibrik dse; 
úszás: montensí dse; labda-
játékok: szent lászló dse és 
kertvárosi általános iskola.
a legnagyobb arányú 
versenyeztetés győztese a 
kertvárosi általános iskola.
A legtöbb versenyt rendezte: 
Újhegy-sibrik dse.
Alapsportágak összetett 
versenye: 1. szent lászló dse; 
2. montensí dse; 3. Újhegy-
sibrik dse; 4. kertvárosi 
általános iskola; 5. harmat 
dse; 6. start dse és túri dse.
kőbányai sulisakk kupa: 1. 
főnix dse; 2. Újhegy-sibrik 
dse; 3. start dse.

Kőbányai sikerrel fejeződött be a szeptem-
ber elején a Zrínyi Miklós Gimnázium torna-
termében megrendezett VII. Darázs Kupa. 

a hazai csapat mellett a másik magyar részt-
vevő a beaC volt, szlovákiát pedig a nyitrai 

bkm nitra, illetve a lévai bk levice képviselte. 
a háromnapos, immár hagyományos verseny 
utolsó napján a jelenlévők egyperces néma 
felállással emlékeztek füzy ákosra, a győriek 

hajdani vezetőedző-
jére és tapodi pé-
ter klubigazgatóra, 
akik szeptember 
7-én autóbusz-bal-
eset következtében 
életüket veszették. 
a verseny záróese-
ményén felsorakoz-
tak a csapatok, és 
kihirdették a győz-
teseket, valamint 
az egyéni teljesít-
ményt is díjazták a 
csapatokon belül.  
a torna végeredmé-

nye: az első helyezett a zsíros tibor kosárlabda 
akadémia kőbánya lett, a második a bkm nitra. 
a harmadik helyen a bk levice végzett, a sort 
pedig a beaC Újbuda akadémia zárta. a csapa-
tok legjobbjai: farkas eszter a darazsak csapatá-
ból, az újbudai beaC-ból esztári tímea, a nyitrai 
csapatból rebeka mikulasikova, a lévaiból pedig 
viktoria havranova. a díjakat radványi gábor, 
kőbánya alpolgármestere adta át. a mérkőzést 
követően a kőbányai sportolókat kedves meg-
lepetés érte: egyik játékosuk édesanyja saját sü-
tésű tortával lepte meg őket.

Látogatottsági csúcsot döntött idén a Nagy 
Sportágválasztó, a kétnapos rendezvényen 
ugyanis több mint 100 oktatási intézményből 
csaknem 10 ezer gyerek vett részt. A diákok 
több mint 90 sportág közül választhattak. 

a tanévkezdés első napjaiban immár 13. alka-
lommal tartották meg a nagy sportágvá-

lasztót a merkapt sportközpontban szeptem-
ber közepén. a rendezvényt radványi gábor, 
kőbánya alpolgármestere nyitotta meg, de 
megjelent kozmann györgy, erdei zsolt, vajda 
attila is. az időjárás az első nap igencsak kedve-
zett az iskolásoknak, akik több mint 90 sportág 
közül választhattak. a rendezvény első napján 
a látogatók szávay ágnessel, Csabai edvinnel, 
rippel ferenccel és rippel viktorral találkoz-
hattak. népszerű volt a kajak-kenu, a sárkány-
hajó, a sípálya és a mászófal, de az érdeklődők a 
küzdősportok és a labdajátékok sokaságával is 
megismerkedhettek. a második napon viszont 
az esős idő távol tartotta a látogatók nagy ré-
szét a szabadtéri rendezvénytől. a gyerekeket 
azonban egyáltalán nem zavarta az eső, ugyan-
olyan lelkesen próbálgatták ki a sportágakat, 
mintha hétágra sütne a nap. több szülő is meg-
jegyezte: „most legalább nincs tömeg, nem kell 
sorban állni, minden sportághoz odaférünk!” 

sport Úszás 

sport elismerések

sport kosárlabda

sport ami tÖrtént

Önkormányzati támogatással 
a Balatonnál

az egész éves kemény felkészü-
lés és a hozzá párosuló tehetség 

meghozta gyümölcsét – mondta 
lapunknak turi györgy mesteredző 
az augusztus dubaji világbajnok-
ság eredményeiről. horváth dávid 
200 méteres mellúszásban szerzett 
ezüstérmet, míg szilágyi liliána 200 
méteres pillangóúszásban, valamint 
mellúszásban is bezsebelte az ezüs-
töt. turi györgy szerint a heti 10 edzés 
mellett legalább olyan fontos a pszi-
chés felkészültség is, különösen a fi-
atal versenyzőknél, hiszen jóval érzé-
kenyebbek, mint a felnőtt sportolók. 
horváth dávid, mint mondta, egyál-

talán nem számított arra, hogy érmes 
lesz, de az eredmény nagy lökést ad 
neki a folytatáshoz. szilágyi liliána fel-
készülését nagyapja, gyarmati dezső 
sajnálatos halála beárnyékolta ugyan, 
de egyben motiválta is: megfogadta, 
hogy a legendás vízlabdázó emléké-
re mindenképp dobogós helyen fog 
végezni. a fiatal sportoló hozzátette: 
tudja, ha az utolsó perceket sikerül 
„meghúzni”, akár az aranyérem is meg-
lehetett volna, de talán majd jövőre. 
ennek ellenére büszkék lehetünk te-
hetséges versenyzőinkre, akik ősztől az 
ifjúsági európa-bajnokságra, valamint 
az ifjúsági olimpiára készülnek fel.

Farkas eszter vehette át 
a kőbánya legjobbjának 
járó elismerést Radványi 
gábor alpolgármestertől
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kőbánya központjában 
jövő tavasszal új szobor 
köszönti az embereket: 
az önkormányzat a szent 
lászló plébániatemplom, a 
szent lászló gimnáziumot 
és a polgármesteri hivatal 
épületét is tervező lechner 
Ödön építésznek állít em-
léket. ezzel egy időben a 
környezet is megszépül: fű-
vel borított lépcsősor vezet 
majd fel az alig több mint 
két méter magas, bronzból 
készült alkotáshoz. a szo-
bornak a nemzeti kulturá-
lis alap által is támogatott 
elkészítésére a kőbányai 
zsemlye ildikó szobrász-
művész kapott megbízást 
a képviselő-testület dönté-
se alapján. a készülő mű-
ről andor anikó tájépítész, 
a moholy-nagy művészeti 
egyetem tanára, a művé-
szeti zsűri egyik tagja nagy 
örömmel beszélt, mond-
ván, az építész halálának 
jövő évi centenáriuma al-
kalmából az iparművészeti 
múzeum lechner-évvel 
készül, és ehhez a program-
hoz nagyszerűen illeszkedik 
a kőbányai Önkormányzat 
kezdeményezése. 

tiszteletadás
Szobor  
Kőbánya  
formálójának

Javítandó ruhák műhelye
kisvállalkozások

„ferikém! átvarrná ezen a bőrkabáton a gom-
bokat?” – toppan be egy hölgy az Ónodi köz-
ben lévő szabászatba. kisvártatva a karjára 
helyezett frissen vasalt, javított ruhákkal sietve 
távozik. szalai ferenc szabómester 1956 febru-
árjától, 4 hónapos korától él kőbányán. miután 
1974-ben a Wesselényi utcai szakmunkáskép-
zőben szabászszakvizsgát tett, a tanítómester 
apa és fia együtt dolgoztak. 1966-tól egyéni 
vállalkozó, azóta egyedül vezeti az üzletet. hat-
hét éve már nem készül a műhelyben új öl-
töny, felöltő, mert ahhoz segítség kellene; igaz, 
igény sincs rá. fia nem örökölte a szabás-varrás 
szeretetét, más pályát választott. az évtizedek 
óta visszajáró vendégek és az újonnan érke-
zők kisebb átalakításokkal, javításokkal bízzák 
meg a mester urat. berendezett szabóműhelyt 
örökölt az édesapjától, aki 1959-ben nyitotta 
meg az apró üzletet. az édesapa fényképe és 
a mesterlevél mellett számos oklevél tanúsítja, 

Büszkeségeink

a jelen tanulói valamiben nagyon jól teljesítettek, a kőbányai Önkormányzat pedig ezért 
az oktatásra, rájuk sokat áldoz és költ – mondta kovács Róbert polgármester a díszdiplo-
mások és a kőbánya számít Rád szociális ösztöndíj nyerteseinek ünneplésén. 

Közös rendezvényen köszöntötte a Kő-
bányai Önkormányzat a díszdiplomás 
pedagógusokat és a Kőbánya számít 

Rád szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat 
nyerteseit. Kovács Róbert polgármester kö-
szöntőbeszédében kiemelte: nem véletlen a 
közös ünneplés, hiszen azt szeretnék, ha az 
idősek és a fiatalok között ez az esemény is 

Szalai Ferenc szabómester 1966 óta vezeti az 
üzletet

kulisszatitkok: készül a 
lechner-szobor

hogy a könnyűipar kiváló dol-
gozója, valamint a 25 éves kis-
ipari munkájáért a kiosz-tól 
kapott ezüstgyűrű tulajdono-
sa dolgozott itt. a barátságos 
üzletben a singer varrógépek 
munkára készen állnak. a régi 
villanyvasalók, szabászollók, 
tűpárnák, a sok-sok munka-
eszköz sajátos hangulatot 
áraszt. a próbababán egy új-
rabélelt fekete zakó várja gaz-
dáját. a padlótól a mennyeze-
tig érő közel 200 éves ónémet 
tükör az üzlet dísze. 
kőbányán valamikor 13 sza-
bászműhely volt, mára csak 
néhány maradt. szalai úr sze-
rényen jegyzi meg: „igyek-
szem jól dolgozni.” bizonyára 
ez is, a munka szeretete is 
oka, hogy az Ónodi közben 
lévő üzlet vár bennünket, 
várja a javítandó ruhákat.

BAlEczKy i. KAtAlin

Díszdiplomások  
– jó tanulók

aRanydiPlOMát kaPOtt (50 éve vette át diplomá-
ját): Rutainé kazár enikő 

gyéMántdiPlOMát kaPOtt (60 éve vette át diplomá-
ját): deák dénesné, kovács antalné, Szász Róbert 
károlyné, tóth Sándorné, tuka Józsefné

VaSdiPlOMát kaPOtt (65 éve vette át diplomáját): 
Hontkirályi Csabáné, kálóczy endre zoltánné, 

latosinszky györgyné 

általánOS iSkOláSOk
Bajkai Boglárka edina, Bóka Márk gábor, gu-

lyás gergő, gulyás Petra zsófia, kis-Horváth 
katalin anna, kovács krisztián attila, lévay 
leona, Orbán Mihály, Orbán Odett, Pető 
dzsenifer, Pham Huyhoang Martin, Pham 
thanman daniella, Rácz Jonatán, Rédei 
Vivien, Sáfrány ágnes Margit, Sándor zsófia 
nóra, Selmeci lászló, Semmelweis dániel, 
Szinovál istván, tamási istván, tóth terézia, 
Unger alíz Júlia, Unger Judit adél

kÖzéPiSkOlai diákOk
alexa dávid, Buzás tünde, dankó éva, Farkas 

Veronika Sára, gréger norbert, illés attila 
györgy, kakel Bahar, Máté Richárd, Medve 
Renáta Virginia, Molnár istván dávid, Orbán 
lucia, Orbán Veronika, Pham thanhbinh 
Cintia, Scheneider kinga, Szabó Cintia 
Brigitta, Ujhelyi nikolett

gRatUlálUnk!

lengyel katolikusok 
elismerését adták át

Wincent danek-emlékérmet adományozott 
a magyarországi lengyel katolikusok szent 
adalbert egyesülete dr. györgy istvánnak, kő-
bánya országgyűlési képviselőjének, elismer-
ve azt a támogatást, amivel a politikus 1990 
és 2002 között kőbánya polgármestereként 
segítette a kőbányai lengyel közösséget. az 
eseményen verbai lajos kőbánya korábbi pol-
gármestere is elismerést kapott. az egyesület 
fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték a 
zsúfolásig megtelt lengyel templomban tar-
tott ünnepélyes szentmisén, majd a lengyel 
házban rendezett ünnepi előadáson. az ün-
nepségen az egyesülettel kapcsolatos munká-
ért és érdemekért Wincent danek-emlékérmet 
és -emléklapot kaptak a közösség segítői. 

nagy házavatás  
az árkádban 
a 2011 októberében kezdődött bővítés, illet-
ve a felújítás – az árkád 2. telkével együtt – 80 
millió euróba került. ebből az építés 45 millió 
eurót tett ki. dr. györgy istván főpolgármester-
helyettes, kőbánya országgyűlési képviselője 
megköszönte az árkád vezetőségének a szo-
ros együttműködést, melynek köszönhetően 
budapest egyik legszínvonalasabb bevásárló-
központja jöhetett létre. ennek az együttmű-
ködésnek eredménye, hogy a gyakorló köz és 
a gépmadár utca mentén 50 darab új parkoló 
létesült, illetve jelentős összegű támogatást 
kapott az új parkolási rendszer. ezenkívül ke-
rékpárút készült az éles saroktól a füredi ut-
cáig, valamint köztéri kamerákat helyeztek el 
az árkád körül a kerületi térfigyelő rendszer 
kiegészítése céljából.

főhajtás  
az '56-os hősÖk előtt
„mártírjaink emléke örök” – emléktábla-avatás-
ra és koszorúzási ünnepségre hívja meg Önt 
budapest főváros X. kerület kőbányai Önkor-
mányzata november 4-én a pongrác-telepi hő-
sök tiszteletére. helyszín a pongrác közösségi 
ház (gyöngyike u. 4.). emlékezőbeszédet mond 
kovács róbert, kőbánya polgármestere.

rövidhírek

hidat képezhetne. Idén kilenc peda-
gógus vehette át díszdiplomáját, és 
39 diák kapott emléklapot. A fiata-
loknak meghirdetett pályázat nem 
a tanulmányi versenyek legjobbjait 
díjazza, hanem azokat a diákokat, 
akik javították vagy megtartották 
tanulmányi átlagukat – ezt már Ré-
vész Máriusz, a kulturális, oktatási 
és sportbizottság elnöke hangsúlyoz-
ta az ünnepi díjátadón. A Kőbányai 
Önkormányzat 2011 óta támogatja 
azokat a nehéz körülmények között 
élő általános és középiskolai diáko-
kat, akik szociális helyzetük ellenére 
folyamatosan jól teljesítenek. Az ál-
talános iskolások havi 5000 forint, 
a középfokú intézményben tanulók 
pedig 10 000 forint ösztöndíjat kap-
nak öt hónapon keresztül.

kilenc pedagógus vehette át díszdiplomáját, és 39 diák kapott emléklapot

a kőbánya számít Rád szociá-
lis ösztöndíjpályázattal azo-
kat a diákokat díjazták, akik 
javították vagy megtartották 
tanulmányi átlagukat

autÓsok, figyelem!
November 7-től 9-ig láthatják az 
Autotechnika kiállítást a Hungexpo 
vásárvárosban. 

az idei autós 
seregszemle is-
mét egy helyen, 
azonos idő-
pontban hozza 
össze a gépjár-

műfenntartó és autó-háttéripari szak-
ma jelenlegi és jövőbeli szereplőit. az 
auto-diga kiállítások hagyományait 
megőrizve pedig magyarország idei 
autójavító és -fenntartó fórumán a piac 
meghatározó és feltörekvő résztvevői 
mutatják meg, hogy mire képesek ma, 
valamint hogy merre tart a garázsipar, 
a szerviztechnika, az alkatrészgyártás 
és a jövő szakembereit képező hazai 
oktatási intézményrendszer. 

hungeXpo
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Gyöngyszem a  
betonrengetegben

helytörténet – a mély-tÓ histÓriája

a főváros és elődvárosai építkezéseinek szükségletét fedező téglákat 
két fő helyen, óbudán és kőbányán gyártották. a kőbányai téglaké-
szítés legelső jelölése a XViii. század végén jelenik meg a térképeken. 
kezdetben még csak a kőfejtés során kitermelt – és mint értéktelent 
félretéve felhalmozott – agyagot dolgozták fel a téglavetők. a kőbá-
nyai téglavető családokból két híres építész került ki: Feszl Frigyes és 
lechner Ödön. ezen a területen a XiX. század első felében – az ország-
ban az elsők között – megjelentek már a téglagyárak is. az első a 
drasche, a legnagyobb a kőszénbánya és téglagyár társulat Pesten 
volt. Mai ismereteink szerint az óhegyen 13, a téglagyárdűlőben 16, 
az óhegy alján 6, az Újhegyen kilenc téglaipari kis- és nagyüzem 
működött. 

életem a 
grund volt

édesapám az 
mtk középpá-
lyása volt, tőle 
örököltük a sport 
szeretetét. kő-
bányán született 
a nagyapám, az 
édesapám és én 
is. az augusztán 
éltünk, ott voltam 
kisgyerek. mikor 

felszámolták, családunk a száza-
dos úti lakótelepre költözött. az 
életem – miként oly sok kőbányai 
kissrácnak – az utca, a grund volt. 
már 10 éves koromban igazolt 
focista, középcsatár voltam. az 
első edzőm mérei vili bácsi volt. 
az edzőcipőmet édesanyámtól 
kaptam, még éjszaka is abban 
akartam aludni! nekünk, kis 
„mezítlábas” focistáknak a min-
denünk, az életünk volt a foci. 
édesapám az mtk középpályása 
volt, tőle örököltük három fiú-
testvéremmel a sport szeretetét. 
később, 1965-ben varga zoltán 
barátom átcsábított az mtk-ból 
a fradiba, de ott mint középpá-
lyás már ott volt albert flórián, 
így visszamentem. később csa-
ládot alapítottam; két fiam és 
kislányom, hét lányunokám az 
emberré nevelő sportot nem-
csak szeretik, de űzik is! az aktív 
sportolás után takarító kisiparos 
lettem. a búcsúmeccsemen, me-
lyet Csernefalvy lászló és kuti 
sándor vezetett, én rúgtam a sü-
tőipar két gólját a szegedi vse-
nek. büszkeséggel tölt el, hogy 
mindhárom gyermekemnek át-
adhattam a munka szeretetét.
hogy mi maradt mára a fociból? 
a tipp-mixelés. a kőbányai me-
zítlábasokból öregfiúk lettek. 
jani barátomnál a totózóban 
gyakran emlegetjük régi cim-
boráinkat, akik már nincsenek 
velünk. mondják, magyaror-
szágon mindenki ért a focihoz. 
nos, olykor mi is megmutat-
nánk, hogyan kell háromszor 
egymáshoz passzolni a labdát. 
ma is sportolok, hetente három-
szor 5 km-t futok a népligetben. 
sokat gyalogolok. Örömmel 
tölt el, hogy kőbányán számos 
szakosztály működik, és hogy 
minden korosztály találhat ked-
vére való sportolási lehetősé-
get. ezért is szeretlek, kőbánya!

lEjEgyEztE: BAlEczKy i. KAtAlin

szeretem kőbányát

Szalai 
Ferenc

Kőbányai  
örökségünk
Kőbánya táplálja a budai és a pesti élet böl-
csőit – gondolták volna? A Kulturális Örök-
ség Napjai alkalmával a kerületben megnyi-
tott műemlék épületeket és a helytörténeti 
gyűjteményt is végiglátogatva sokan meg-
tudhatták ezeket a tényeket. 

nyitott kapuk

az idén ismét megnyitott ihász utcai, hajdan 
olasz mesterek által épített gyönyörű víz-

tárazó például a budaiak vízellátását szolgálja, 
hiszen a körülbelül hasonló magasságában el-
helyezkedő kőbányai építmény a gellért-hegyi 
tározó ellennyomó medencéjeként működik a 
mai napig. a városligeti-tavat pedig egykoron 
ugyancsak kőbánya területéről fakadó forrás 
táplálta: az egyszerűen csak kő-érnek hívott kis 
patak, amelyet kiszárított az idő és az urbanizá-
ció – ez utóbbi a kerület történetét bemutató 
verbai lajos vezetésével szinte egész nap tartó 
időutazáson derült ki. 
a kulturális Örökség napjai alkalmából szep-
tember harmadik hétvégéjén országszerte 
több száz olyan épületet nyitottak meg az ér-
deklődők előtt, amelyek az év folyamán nem 
vagy csak részlegesen látogathatók. kőbányán 
– az említetteken kívül – a Conti-kápolnába és a 
szent lászló-templomba is bebocsátást nyertek 
az érdeklődő kultúrzarándokok. 

A tavakat a környező üzemek megpróbál-
ták hasznosítani. A terület rendezése során 
ezt a lakótelephez legközelebb esőt – igen je-
lentős közösségi munkával – parkosították, a 
többit feltöltötték, betemették. A tóba halakat 
telepítve horgászhelyeket létesítettek, a szélén 
tószínpadot működtettek. A parkban a Kőbá-
nyai Helytörténeti Gyűjtemény aktivistáinak 
és az akkor még működő kőbányai téglagyá-
raknak a támogatásával alakították ki Európa 
első szabadtéri téglakiállítását, azóta számos 
hasonlót építettek az ország más helyein is. A 
terület díszeként Varga Imre Munkás című 
szobra emelkedik 8 méter magasba. A Kos-
suth- és Herder-díjas szobrász krómacél dí-
szítőszobrát 1977-ben készítette el a főváros 
megrendelésére. A művész 1980-tól tíz éven 
át függetlenként Kőbánya országgyűlési kép-
viselője volt. Mintegy 300 alkotását helyezték 
el hazai és külföldi tereken, templomokban, 
középületekben. Szobrai állnak Belgiumban, 
Franciaországban, Lengyelországban, Né-
metországban, Norvégiában és Izraelben. A 
Csodaszarvasok, a Mária, a Magyarok Nagy-
asszonya és a Szent István című alkotásai Ró-
mában a vatikáni Magyar kápolnát díszítik.

A parkot 1977-ben avatták fel. Budapest 
egyik legszebb kisparkja lett a hajdani gondo-
zatlan bányatóból. Elismerésre méltó gondolat 
és tett volt elődeinktől a hely megtervezése és 
jelentős részben közösségi munkával történő 
kivitelezése. Szeressük és óvjuk ezt a parkot!

Verbai Lajos

Cs, mint Csajkovszkij park

Hallgassanak  
Örömzenét!

kezdetben a terület szőlőbirtok 
volt. havas józsef – a pesti ma-

gyar ipar egyik fejlesztője – ezen a 
helyen 1834 és ’39 között vásárolt 
fel és egyesített több vékony szőlő-
parcellát, majd francia minta alap-
ján konyakgyárat létesített. méhé-
szet és selyemhernyó-tenyészet is 
működött a birtokán. ő építtette 
a területen álló klasszicista kúriát. 

Örömzenét szerveznek az ausztriai eisen-
stadtban (kismartonban) október 20-án, 

ahol a kerületet a szent lászló általános iskola 
képviseli. négy év kihagyás után kerül sor ismét 
a kismartoni Örömzenére, ahol a Xvii. és a Xviii. 
kerületi előadók mellett a szent lászló-iskola 
kórusa népdalokkal, kodály-, bárdos- és szőnyi-
művekkel kápráztatja el a nagyérdeműt. az 
október 20-án délután három órakor kezdődő 
koncertre háromezer forintért belépőjegyeket 
vásárolhatnak a szent lászló általános iskolá-
ban, az iskola elől induló busszal 4500 forintért 
viszik, hozzák az érdeklődőket. 

kiről, miről kapta?

kismArtoni muzsika 

ii. világháborúban elpusztult, a magán-
kertet 1950-ben közparkká alakították. ez 
később kőbányai ifjúsági park néven mű-
ködött. a parkszínpad fontos helyszíne 
volt az új zenei irányzatoknak és a beat-
mozgalomnak. a díszkert 1963-ban kapta 
mai nevét Csajkovszkij orosz zeneszerző-
ről. a névadóén kívül a parkban látható 
Chopin, berlioz és liszt ferenc szobra. a 
terület egy részén korszerű sportpályák 
épültek, itt van a kőbányai sport Club 
központja. az önkormányzati egyesü-
letnek napjainkban is számos világhírű 
sportoló a tagja.

Verbai Lajos

Az újhegyi téglagyárak egyike volt a 
Guttmanné. A téglagyári agyag kiter-
melése következtében itt is hatalmas 

bányagödrök keletkeztek. A régi térképeken 
jól látszik, hogy a gödrökbe betörő talajvíz 
8–12 méter mély bányatavakat alakított ki. 
Számuk miatt a környéken lakók Hármas-
tónak, Három-tónak nevezték őket. A vízbe-
törések néha olyan hirtelen történtek, hogy 
áldozatokat követeltek, és a bányagépek is víz 
alá kerültek. Valamikor, a tilalom ellenére, a 
merészebb kőbányaiak fürödtek is ezekben a 
tavakban, de hideg vizük és mélységük mi-
att nagyon sok volt a fulladásos baleset. Erre 
utal a tó mai elnevezése is: Mély-tó. Elődjeit 
korábban a téglagyár után Guttmann-nak 
és kis Guttmann-nak hívták. Partján az ál-

dozatok emlékére kis, szegényes kápolnát 
emeltek. Annak nemcsak a fala, de még az 
oltára is az itt gyártott téglából készült, rajta 
egy kereszt, mellette kétoldalt Szűz Mária és 
bűnbánó Mária Magdolna szobra. Sajnos az 
ötvenes években hagyták elpusztulni, mára 
sem nyoma, sem emléke nem maradt meg.

később schmidt péter kiváló sört 
főzött az átvett épületekben. tőle 
vette meg anton dreher a kőbá-
nyai serház társaság serfőzdéjét, 
ezzel megalapítva kőbányai sörbi-
rodalmát. trianon után csokoládét, 
kekszet is készítettek, szeszipari 
termékeket gyártottak. a kúria-
épület elé került kastélya, melyet 
magánpark vett körül. az épület a 

valamikor a tilalom 
ellenére fürÖdtek ezekben 
a tavakban, de hideg vizük 
és mélységük miatt nagyon 
sok volt a baleset

a tónál horgászhelyeket létesítettek, a szélén pedig tószínpadot építettek

anton dreher itt alapította meg kőbányai 
sörbirodalmát

Más kerületekből és vidékről is jöttek látogatók a 
víztározóhoz

Budapest egyik 
legszebb kisparkját 
1977-ben avatták fel



SzOlgáltatáS
EGÉSZSÉGÜGYI MASSZÁZS 
a törekvés müv. közp.-ban, 
bp. X. könyves kálmán krt. 25. 
manuálterápia, thai, svéd, 
talp masszázsok. kézi-gépi 
pedikűrözés, körömszabály-
zás, benőtt köröm kezelése. 
bérlettel olcsóbban! bejelent-
kezés: 06 30 2868375

LAkÁSfELújítÁS! szobafes-
tést-mázolást, tapétázást, in-
gyenes takarítással. parketta 
lerakást, csiszolást, javítást,  
víz-, gáz-, gipszkartonszere-
lést, csempézést, villany-
szerelést. ajtó-ablak cserét, 
felújítást, kőműves asztalos 
munkát vállal kisiparos ga-
ranciával, azonalra is. tel: 
202-2505, (06 30) 2513-800.

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. Csőtö-
rések, ázások, elhárítása, mos-
dók, WC tartályok cseréje. tel.: 
402-4330, (06-20) 4915-089 

ingatlan
A XIX. kErÜLEtBEn, WEkEr-
LÉn, 60 m2-es, 3 szobás, ker-
tes ház, hosszú távra, azonnal 
költözhetően kiadó. a tulaj-
donos elérhető: 06-30-280-
5153 számon.

fIAtAL dIpLoMÁS hÁZAS-
pÁr kölcsönös szimpátia ese-
tén eltartási vagy életjáradéki 
szerződést kötne idős hölgy-
gyel vagy Úrral. szeretettel 
várjuk hívását: 06-30-368-78-
59

tELEk ELAdó BIcSkE-
BABoShEGYEn. 804 négy-
zetméter teljes felszereléssel. 
villany, víz, nyaraló, gyümölcs-
fák. irányár: 2 millió. ugyanitt 
csocsó játék 1.000- eladó. tel: 
264-8935

ELAdó InGAtLAnt kErESEk 
a X., Xiv. vagy XiX. kerületben. 
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
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Október 11., 18 óra, kőrösi galéria: 
EmbEri rajzolatok

   rajzok, szobrok, gondola-
tok a forradalom főiskolá-
saitól

Október 13., 11 és 15 órakor, köszi: 
magyar népmEsék

   a só; a háromágú tölgyfa 
tündére; adjisten, egészsé-
gére! 

Október 13., vasárnap 15 óra, 
kőrösi, 
két FérFi sakkban. 

   nosztalgia  
színházbérlet 
szereplők: détár enikő, 
némedi-varga tímea, 
gergely róbert, pelsőczy 
lászló

Október 16., 14.30, kőrösi:
pinokkiÓ kalanDjai

   hetedhét bérlet

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 

Október 20., vasárnap 10–18 óráig, 
kőrösi: 
Egy nap az Egészségért

   Családi egészségnap

Október 22., 10 óra, kőrösi: 
maCskakirÁly
Október 26., szombat 17.00, köszi
iii. koCCintÓs 
néptÁnCFEsztiVÁl 

   két félidős barangolás a 
kárpát-medence néptánc 
kincseiben.

Október 27., 14 óra, kőrösi: 
musiCal plusz. 

   fellépők: kecskés tímea, 
egyházi géza, pirgel dávid, 
serbán attila, veréb tamás

Október 27., köszi: 
kolompos tÁnCHÁz

   kézművesjátszóház



a helyes megfejtéseket a 1102 budapest, szent lászló 
tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre várjuk 
október 26-ig. Szeptemberi számunk szerencsés nyertesei: 
nagy brigitta salsa-bérletet, dr. b. szabó ernő köny-

vet, bódi györgy úszásoktatást nyertek. a nyertese-
ket telefonon, e-mailben értesítjük. a nyeremények 
átvehetők a szerkesztőségben, előre egyeztetett idő-
pontban: 06 20 367-7759. gratulálunk!

Rejtvény
Budapest VIII., Futó utca 

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

ÚJHEGY
BEVÁSÁRLÓUDVAR

Tchibo Family 
ôrölt kávé
250 g, 1796 Ft/kg

Naturalle 
Búzafinomliszt

1 kg

Sága Füstli többféle íz, 
350 g, 1769 Ft/kg

Sága Selyemsonka
többféle íz, 
100 g, 3190 Ft/kg

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

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Akció! 2013. október 5–31.   

Milka csokoládé
többféle íz,
100 g, 1990 Ft/kg

Harmony Comfort
egészségügyi papír
16 tekercses, 2 rétegû,
62 Ft/tekercs

109
Ft/db

619
Ft/db

319
Ft/db

449
Ft/db

999
Ft/db

99
Ft/db

199
Ft/db

Kutatások bizonyítják, hogy a rövid, heti háromszori 
15 perces séta közvetlenül étkezés után hatékonyan 
csökkenti a vércukorszintet.

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 edzés-
re. 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

VízilaBda 
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

sétával a Cukor- 
betegség ellen

a vacsorát követő időszak kulcsfontosságú, különösen az 
idősek számára, már ami a diabétesz kockázatát illeti. ilyen-
kor csökken az inzulintermelődés, s aki vacsora után közvet-
lenül lefekszik, az magas vércukorszinttel teszi ezt, növelve 
ezzel a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
a túlsúly és a mozgásszegény életmód eleve nagy rizikófak-
tora a betegségnek. egy kisméretű, tíz emberen végzett ta-
nulmány azt sugallja, hogy a 
megfelelő idejű séta csökken-
ti a kockázatot. a kutatás az 
első a maga nemében, amely 
a gyakorlat elvégzésének idő-
pontját hozta összefüggésbe 
a vércukorszinttel.
megállapították, hogy a va-
csora utáni séta jelentősen 
csökkentette a vércukorszin-
tet. a legjobb az evést követő 
fél óra múlva elvégezni a ‚gyakorlatot’, így a szervezetnek 
jut ideje az emésztésre is. a rövid, heti háromszori 15 per-
ces séta hatékonyan csökkenti a cukorbetegség kockázatát 
- vonták le a következtetést a szakemberek.
(forrás: orientpress) (x)

úszás, vízilABdA




