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A X. kerület közérdekû magazinja

KÜLÖNLEGES  
PROGRAMOK

ORSZÁGGYŰLÉSI 
VÁLASZTÁSOK 
A 9-es és a 14-es választó-
körzet jelöltjeiről olvas-
hatnak. Szavazás: április 
6-án 6 órától 19 óráig.

Április 11-én rímpark a Köszi 
előtt, április 19-én és 22-én Föld 
napi kerületszépítés, május 
1-jén Halmajális.  10., 19., 24. 11.

DR. GYÖRGY ISTVÁN 
FŐPOLGÁRMESTER- 
HELYETTES

3., 6.

Kőbánya 
épül-szépül

3.

„Újabb régi adósságát tudja törleszteni  
a Fő városi Önkormányzat azzal, hogy ápri-
lisban megindul a Sibrik-felüljáró felújítása.”
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KŐBÁNYA–KISPEST

Tisztelt Kőbányai Polgárok! Kedves Olvasók!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Találkozzunk a Halmajálison! 

Áprilisban indul a Sibrik- 
felüljáró felújítása
Még áprilisban megkezdődik a meglehetősen rossz állapotú Sibrik Miklós úti felüljáró felújítá-
sa. Ennek kiadásaival együtt összesen több mint 12,5 milliárd forintnyi fővárosi fejlesztés indult 
el Kőbányán.

Jó ideje a rengeteg úthiba miatt nem lehet 
autóval bosszankodás nélkül végigmenni a 
Kőbányát Kispesttel összekötő felüljárón, de 

a gyalogosan közlekedőket sem várja szép lát-
vány, csak rozsdás korlát és töredezett, elhasz-
nálódott aszfalt a járdán. Nem csoda, hogy a 
felüljáró rendkívül rossz állapotban van, hiszen 
utoljára 1989-ben újították fel.

– Újabb régi adósságát tudja törleszteni a Fő-
városi Önkormányzat azzal, hogy áprilisban 
megindul a felüljáró felújítása, amely a közbe-
szerzési eljárások miatt csúszott több mint fél 
évet – tudtuk meg a felújítást kezdeményező 
dr.  György István főpolgármester-helyettestől. 
A  munkálatok idején a forgalom folyamatos 
lesz, csak a híd négy sáv helyett kettőre szűkül. 
A  jelenlegi hídszerkezetet és a hídgerendákat 
alátámasztó vasbeton gerendákat teljes egészé-
ben, míg a korrodálódott pilléreket a szükséges 
mértékben elbontják, majd újraépítik. 

KERÉKPÁRRAL IS KÖNNYEDÉN
Jó hír, hogy a híd mindkét oldalán 3,5 méteres, 
szalagkorláttal elválasztott gyalog-kerékpár út 

épül, amely mindkét oldalon csatlakozik a 
meglévő kerékpárhálózathoz. Így a korábbi 
években megépült Sibrik Miklós úti kerék-
párút és a Vak Bottyán utcai kerékpársávok 
összekapcsolódnak, összekötve ezzel Kispes-
tet és Kőbányát a kerékpárosoknak.

FORGALMI VÁLTOZÁSOK
A felújítás a tervek szerint április első felé-
ben kezdődik, elsőként a Kőbánya felé veze-
tő oldalon. A forgalmat 2x1 sávon mindkét 
irányban fenntartják, és néhány forgalmi 
változás is érvénybe lép. A Vak Bottyán utcá-
ban a városközpont felől a felüljáróra vezető 
balra kanyarodó sávot lezárják, Kispest felől 
a másik irányból, a Simonyi Zsigmond–Vak 
Bottyán u. (Bartók Béla u.) útvonalon lehet 
a felüljáróra felhajtani. A felüljáróról le- és 
felhajtók számára hosszabb szabad jelzés áll 
majd rendelkezésre, a Bartók Béla utcában 
pedig buszsáv könnyíti a közösségi közleke-
dési járatok közlekedését. 

Új gyalogosátkelők Kőbányán
A Budapesti Közlekedési Központ há-
rom kőbányai helyszínen létesít új 
gyalogátkelőhelyeket buszmegállók-
hoz kapcsolódóan, nagy gépkocsifor-
galmat lebonyolító utakon. 

Ahogy azt dr. György István országgyű-
lési képviselőtől, főpolgármester-helyet-
testől megtudtuk, az Újhegyi út– Bányató 
utca kereszteződésénél az ide tervezett 
útfelújítási munkák kiegészítéseként 
építik ki az átkelőhelyet, ezt követően 
megerősítik a terület megvilágítását is. 
A Kápolna téri felújítás során nem épül-
hetett meg a Kápolna utca becsatlako-

PÓTOLTÁK  A HIÁNYZÓ KAPCSOLATOKAT

„Lélekemelő volt, ahogyan sok százan vonultunk együtt hőseink emléke előtt tisztelegve...”

lom, a Lengyel Ház, valamint a Ma-
gyarországi Lengyelség Múzeuma és 
Levéltára is.

Kedves Kőbányaiak! Megragadva az 
alkalmat, már most szeretném figyel-
mükbe ajánlani, hogy az idén is meg-
rendezzük a Kőbányai Halmajálist az 
Óhegy parkban! Önkormányzatunk 
a Kőrösi Kulturális Központ szerve-
zésében egész napos mulatsággal, ki-
csiknek és nagyoknak szóló családi 
programokkal, koncertekkel és szín-
padi produkciókkal, főzőversennyel, 
„kőember”-versengéssel készül. Egész 

A forgalom folyamatos fenntartása mellett végzi el a felújítást a főváros 

A POLGÁRMESTER LEVELE – SÉTA A TAVASZBA

Míg tavaly az óriási hóviharral 
kellett szembeszállnunk, az 
idei felvonulásunkkal átsétál-

tunk a tavaszba. Az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc emlékére rendezett 
önkormányzati ünnepségek keretében 
március 15-e előestéjén szerveztük meg 
hagyományos fáklyás felvonulásunkat. 
Lélekemelő volt, ahogyan sok százan 
vonultunk együtt hőseink emléke előtt 
tisztelegve a Conti-kápolnától a Rotten-
biller parkig, ahol fergeteges szabadtéri 
táncházzal zártuk az estét. Önkormány-
zati megemlékezésünket nemzeti ünne-
pünkön a Szent László téren, a Magyar 
Oltárnál rendeztük meg, neves közre-
működők tették igazán színessé és gaz-
daggá a műsort. Köszönöm minden kő-
bányainak, aki jelenlétével megtisztelte 
ünnepségeinket! 

Lengyel vendégeinkkel is kezet fog-
hattam a napokban. Kőbányán kö-
szöntöttem testvérvárosunk, Jarosław 
delegációját. Andrzej Wyczawski 
polgármester úr és kollégái a Len-
gyel–Magyar Barátság Napja alkal-
mából Egerben rendezett ünnepségre 
érkeztek hazánkba. Mindig szívesen 
látjuk Kőbányán lengyel barátainkat, 
hiszen kerületünk a magyarországi 
lengyelség központja. Itt működik az 
Országos Lengyel Önkormányzat, az 
Országos Lengyel Nemzetiségi Iskola, 
a Lengyel Perszonális Plébániatemp-

nap ezerliteres óriásbográcsban fő majd 
a halászlé! Szeretettel várunk minden-
kit kerületünk legmagasabb pontján, 
az Óhegy parkban május 1-jén a Kőbá-
nyai Halmajálisra!

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

zásánál a buszmegállóhoz tartozó gya-
logátkelőhely. A  mostani munka ezt a 
hiányzó kapcsolatot pótolja. A Kereszt-
úri út 132. számnál – a díszítőüzemnél 
– a  kialakítandó zebrával a Keresztúri 
út két oldalán, egymással szemben 
található buszmegállók között létesül 
biztonságos gyalogoskapcsolat. Az át-
kelőhelyek kialakítása megkezdődött, 
és rövid időn belül át is adják a zebrá-
kat a gyalogosoknak. (Kőbányán kívül 
Pestszentlőrincen és Rákosmentén ta-
lálkozhatnak az autósok és gyalogosok 
a most folyó munkák eredményével, 
vagyis új gyalogátkelőhelyekkel.)

Baráti, munkahelyi, la-
kóhelyi társaságok, ci-
vil körök, akik nagy 
mesterei a szabadtéri 
tűzön a főzés-sütés-
nek, partnerek egy kö-
zös nagy lakomában, 
találkozzunk

2014. május 1-jén (csü-
törtökön) Kőbányán, az 
Óhegy parkban!
A rendezők egy csapat-
nak 2 kg halat, főzéshez 
szükséges hagymát és 
tűzifát biztosítanak.
A szabadtéri színpado-
kon egész napos sza-
badtéri családi progra-
mok
Gyerekműsorok, koncer-
tek, kézműves-foglalko-
zások, aktivitások.
A jelentkezési lapok az 
intézmény helyszínein 
kihelyezve és a www.
korosi.org weblapon ta-
lálhatók. 
Leadás személyesen az 
információs pultoknál 
2014. április 22-ig: Kőrö-
si Csoma Sándor Kőbá-
nyai Kulturális Központ 
(1105 Budapest X. ker., 
Szent László tér 7–14.), 
Köszi (1105 Budapest X. 
ker., Előd u. 1.), Újhegyi 
Közösségi Ház (1108 Bu-
dapest X. ker., Újhegy 
sétány 16.), vagy e-mai-
len a korosi@korosi.org 
e-mail címen.

ÍZMESTEREKNEK
Főzőverseny 
a Hal- 
majálison

Tisztelt Kőbányaiak!
Értesítünk minden érintettet, hogy 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Lég-
ügyi Hivatala közzététel céljából 
megküldte a Kőbányai Önkormány-
zat részére a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér zajgátló védő-
övezete kijelölésének terveit. A ter-
vek 2014. május 5-éig ügyfélfogadási 
időben megtekinthetők a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal II. emelet 215. 
számú irodájában.

KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

REPÜLŐZAJ KŐBÁNYÁN

Megnézhetik  
az övezeti terveket
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Országos Környezet- és Egészségvédel-
mi Csapatversenyt és több kutyás prog-
ramot, amelyek egyike a május 10–11-i 
kőbányai kutyaszépségverseny lesz. 

JAVULÓ KÖZBIZTONSÁG
A képviselők döntése értelmében jelen-
tősen megnő az éppen megerősítés alatt 
álló közterület-felügyelet feladatköre. 
A kerületi közterületesek ugyanis átve-
szik a fővárostól a budapesti kezelésben 
lévő közterületek védelmét. Ahogy Ko-
vács Róbert polgármester fogalmazott, 
a fővárosi közterületesek munkájának 
megítélése nem volt egyértelmű, ám 
most a Kőbányai Önkormányzat elérte, 
hogy – a Népliget kivételével – a kerüle-
ti szürke ruhások őrködhetnek a kőbá-
nyai területek rendje, biztonsága fölött. 

Útfelújítás, parkolóépítés,  
támogatások… 

rendőrök munkáját, amelyet a különbö-
ző rendezvények biztosítására és a közte-
rületi jelenlét fokozására fordíthat a ka-
pitányság. Az önkormányzat 2014-ben 
több mint 5  millió forinttal támogatja 
a Wolf Polgárőrség munkáját, valamint 
600 ezer forintot meghaladó közüzemi 
díjtérítést is kap a Wolf. Ez utóbbi támo-
gatást dr. Csicsay Claudius Iván ellenez-
te, mondván: a Wolf a pénzbeli mellett 
jelentős ingatlanhasználati támogatást 
is kap az önkormányzattól. 

NÖVEKVŐ TÁMOGATÁS
A testületi ülésen döntés született arról 
is, hogy idén a Kőbányai Önkormány-

zat 3 millió forinttal támogatja a Havasi 
Gyopár Alapítvány működését és prog-
ramjait, 2,7 millióval a kerületi rendezvé-
nyeken zenei keretet adó Muzsikáló Kő-
bánya Egyesületet, valamint 1-1  millió 
forintos támogatást kap a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár és a Kőbányai Roma 
Önkormányzat is. A nagyobb kulturális 
és sportszervezetek közül említésre méltó 
a Törekvés Művelődési Központ 20 mil-
liós támogatása, illetve az ország egyik 
legeredményesebb utánpótlás-nevelő 
sportklubjának, a KSC-nek 40  milliós 
támogatása, amelyet 2014-ben kap a Kő-
bányai Önkormányzattól. 

ÚJ UTAK, JÁRDÁK, PARKOK
A képviselők döntöttek a Kőbányai Ön-
kormányzat környezetvédelmi program-
jának ez évi intézkedési tervéről is. Ennek 
keretében jelentős fejlesztésekről határo-
zott a testület: többek között 19  millió 
forintot költenek a rendőrséggel egyezte-
tett helyszíneken közvilágítás kiépítésére. 
A  tervek szerint 30  millió forintot for-
dítanak 2014-ben faültetésre, valamint 
összesen 288  milliót – ebből 245  millió 
pályázati forrásból – a Kis-Pongrác-telep 
zöldfelületének megújítására, játszótér-fel-
újításra, illetve felnőttjátszóeszközök kihe-
lyezésére. Sok kőbányai életét könnyítheti 
meg az a 110 milliós keret, amelyet járda- 
és útfelújításra szán az önkormányzat, s 
majdnem ennyit, 96 millió forintot fordít 
a kerület új parkolók építésére. A képvise-
lői döntések értelmében 66 millió forin-
tos önkormányzati forrást biztosítanak 
a Szárnyas utcai csatorna kiépítésére, és 
40 millió forintot az Óhegy parkban épí-
tendő futópálya létrehozására, illetve a pá-
lya környezetének rendbetételére. 

KERTVERSENY
A képviselő-testület megszavazta, hogy 
Kőbánya is csatlakozik „A legszebb kony-
hakertek – Magyarország legszebb kony-
hakertje” programhoz. A  helyi versenyt 
és annak eredménye alapján az országos 
megmérettetést négy kategóriában ren-
dezik: a balkon, az 50  négyzetméternél 
kisebb, azaz minikert, az ennél nagyobb 
normál, valamint a zártkert kategóriában. 

KŐBÁNYA VIRÁGKORA
A képviselő-testület erre az esztendőre 
is számtalan kerületszépítési akció tá-
mogatását szavazta meg. Több kerületi 
takarítási akciót szerveznek – többek 
között a Föld napjához és a takarítási vi-
lágnaphoz kapcsolódóan –, idén is lesz 
„Virágot a szemét helyére”, valamint „Vi-
rágos Kőbánya” közterületi virágültetési 
akció. Az önkormányzat támogatásával 
rendezik meg Kőbányán a Balogh János 

A közterületesek többen  
lesznek, és új járműveikkel  
éjjel is járőröznek majd

Az MLSZ iskolai pályaépítési programjának következő ütemében is részt vesz Kőbánya – a 
képviselők döntöttek arról, hogy lehetőleg minden iskolában, ahol erre lehetőség van, le-
gyen műfüves pálya. A most megpályázott négy pálya építésére mindössze 20 millió forintot 
kellene költeni az önkormányzatnak, ha nyer a pályázaton. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kőbányai Önkormányzat Kép-
viselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sportbizottsága pá-
lyázatot ír ki a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2014. évi támo-
gatására. 

A pályázat célja a nemzeti-
ségek történelmi identitá-
sának erősítése, érdekeinek 
védelme, etnikai önazo-
nossága megőrzésének 
elősegítése, valamint ha-
gyományainak, kulturális 
autonómiájának, szellemi 
értékeinek ápolása és meg-
ismertetése a kerületi lakos-
sággal. 
Ennek érdekében a Kő-
bányai Önkormányzat 
támogatja a kerületben 
megrendezésre kerülő ha-
gyományőrző, nyelvápo-
ló, kulturális, művészeti és 
sportrendezvényeket, ese-
ményeket, valamint a helyi 
nemzetiségi önkormányza-
tok működési költségeihez 
is támogatást nyújt. 
A pályázatra rendelkezésre 
álló keret 1  500  000  forint, 
egy pályázó által elnyerhető 
támogatás 200 000 forint. 
A pályázatokat 2014. április 
14-én (hétfőn) 16 óráig le-
het benyújtani a kőbányai 
polgármesteri hivatalnál. 
A pályázattal kapcsolatos 
bővebb felvilágosítást kér-
hetnek Jógáné Szabados 
Henrietta civil és nemzetisé-
gi referenstől a +36-1-4318-
748 telefonszámon, illetve 
a szabados_heni@kobanya.
hu e-mail címen. A pályáza-
ti adatlapot ingyenesen be-
szerezhetik személyesen az 
ügyfélszolgálati irodában, 
igényelhetik a fenti e-mail 
címen, illetve letölthetik az 
önkormányzat honlapjá-
ról (www.kobanya.hu). Az 
adatlap másolható.

Nemzetiségek 
támogatása

Kovács Róbert türelmet kért a kőbánya-
iaktól, de örömmel tette ezt. A testüle-
ti ülés elején a polgármester elmondta, 

hogy a 3-as villamos pályájának építése, a Kő-
bányai út felújítása, a Sibrik Miklós-felüljáró 
újjáépítése ugyan türelmet, megértést igényel 
a lakóktól és a közlekedőktől, de örömteli ese-
mények ezek, hiszen amire évtizedeket kellett 
várni, most végre megtörténik…

VÁLTOZÓ FELTÉTELEK
A képviselők döntései között különösen fontos 
az önkormányzati tulajdonú lakásokról és nem 
lakáscélú ingatlanokról szóló rendeletek módo-
sítása. A korábbiakhoz képest fontos változás, 
hogy a lakások piaci alapú bérbeadása pályázat 
útján történik, és a lakbér a pályázók licitálá-
sa alapján kerül megállapításra. A piaci alapú 
lakbér minimuma ezer forint lesz négyzetmé-
terenként. A  korábbi rendeletek módosítása 
során a testület pontosította a szolgálati jellegű 
bérbeadás, az ismételt bérbeadás és a szociális 
lakbér szabályait is. A rendszerben új lehetőség 

a helyreállítási kötelezettséggel járó bérbeadás, 
amely azt jelenti, hogy az erre vállalkozó bérlő-
nek kell elvégezni a rekonstrukciós munkákat, 
ám ennek értékét az önkormányzattal kötött 
szerződésben kompenzálják. Ugyancsak fon-
tos módosítás, hogy ha valaki albérletbe vagy 
más hasznosításra átadja önkormányzati bérla-
kását, annak 50 százalékkal emeli meg a lak-
bérét az önkormányzat. 

IGAZGATÁSI SZÜNET
A képviselők döntöttek a Kőbányai Polgár-
mesteri Hivatal ez évi igazgatási szünetéről; a 
döntés értelmében a csökkentett munkarend-
del működő nyári szünetre július 14-től au-
gusztus 8-ig kerül sor, az év végi ünnepek mi-
att pedig december 22-től 2015. január 2-ig 
lesz zárva a hivatal. 

SEGÍTSÉG A RENDŐRÖKNEK
A képviselő-testület több támogatási ügyben 
is döntést hozott. A Kőbányai Önkormány-
zat 3  millió forinttal támogatja a kerületi 

A Kőbányai Önkormányzat lekötött és folyószámlán lévő pénzeszközei megközelítik az 5 
milliárd forintot – soha nem volt ilyen stabil gazdasági helyzetben a város. A lehetőségek 
tükrében jelentős beruházásra és támogatásra számíthatnak idén is a lakók és a különbö-
ző szervezetek. Többek között ezekről döntöttek a legutóbbi képviselő-testületi ülésen.

NAGYOBB ÉS HATÉKONYABB KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

E rovatunkban általában ellenzéki 
képviselők mondják el a többségtől el-
térő véleményüket, javaslatukat. Most 
– kivételesen – többségi képviselők, 
valamint nem képviselők véleménye 
kap helyet; a téma a következő tanév-
ben indítandó első osztályok száma. 
Szabóné Bíró Gyöngyi a Janikovszky 
Éva Általános Iskolában kialakult hely-
zet miatt kapott szót, és azt sürgette, 
hogy a Kőbányai Pedagógiai Szolgál-
tató által most elfoglalt épületrészt 
tegyék alkalmassá az oktatásra, és 
oldják meg a KPSZ végleges elhelye-
zését. Kovács Róbert polgármester 
válaszában elmondta, hogy korábban 
nem volt szükség ezekre a termekre, 
ezért költözött oda a szolgáltató, de 
már folyamatban van az új helyének 
kialakítása. Emellett a Kápolna utcai 
épületben is ebédlőt építenek és te-
tőt újítanak fel, hogy fogadni tudják 
a nagyobb létszámot. Pártoktól füg-
getlenül több képviselő is egyetértett 
abban: szomorú dolog, hogy a kor-
mányhivatal nem vette figyelembe a 
kerületi ajánlást, amelyet a körzetek 
kijelölésére tettek, és ezért kénytelen 
a Janikovszky négy első osztályt indí-
tani. A  körzetek mostani elrendezése 
ráadásul hosszabb távon is gondot 
jelenthet, illetve újabb megoldandó 
feladatot róhat az önkormányzatra. 

VÉLEMÉNY
A GYERMEKEKRŐL  
VOLT SZÓ…
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Kőbánya 
végre  
látványosan 
fejlődik

LEMARADÁS: TÖRÖLVE!

Kőbánya többet fejlődött az elmúlt négy évben, 
mint az azt megelőző évtizedben – mondta la-
punknak Kovács Róbert polgármester. Mindez a 
kerületi fejlesztések mellett a több milliárd fo-
rintnyi elnyert pályázati támogatásnak és a 
Fővárosi Önkormányzat együttműködésének 
köszönhető. Az óriási fejlődést úgy sikerült elér-
ni, hogy közben megszűnt a kerület örökölt 
adósságállománya is. 

– Közeledünk a választásokhoz, hogyan értékeli az 
elmúlt időszakot?

– Kőbányán a pozitív változás egyértelműen 
tapasztalható. Bölcsődéket, óvodákat, iskolákat 
és orvosi rendelőket újítottunk és újítunk fel. Az 
országban nálunk épült a legtöbb, összesen 12 mű-
füves óvodai sportpálya, és az idei fejlesztésekkel 
együtt négy új iskolai sportudvart is létesítünk. 
Negyedik éve működik a jégpályánk, nyárra el-
készül a Kada utcai tornacsarnok, megújul az Új-
hegyi uszoda. Csak sportfejlesztésekre 700 millió 
forint pályázati támogatást nyertünk... 

– Az ellenzéki képviselők szerint több figyelmet kelle-
ne szentelni a szociális és egészségügyi területnek is...

– A Zsivaj utcai rendelő felújítását még az idei 
évben, 100 millió forintból valósítjuk meg. A Szi-
várvány Idősek Otthona napelemes korszerűsítésére 
30 milliós pályázati támogatást nyertünk. Számos új 
elemet vezettünk be szociális és családtámogatási té-
ren is. Működtetjük a kőbányai nagycsaládoskártyát, 
saját ösztöndíjrendszer keretében támogatjuk a szoci-
álisan hátrányos helyzetű tanulókat, ingyen adjuk a 
méhnyakrák elleni védőoltást az érintett korosztály-
nak, és támogatjuk a gyógyászati segédeszközhöz 
jutást is. Az országban elsők között csatlakoztunk 
a hajléktalanoknak munkát és lakhatást biztosító 
LÉLEK programhoz. Az idősekért tett erőfeszítése-
ink hiteles visszaigazolása, hogy tavaly elnyertük az 
Idősbarát Önkormányzat díjat. 

– Mit jelent az, hogy idősbarát egy önkormányzat?
– Kőbányán kiemelt figyelmet fordítunk az idősek-

re. Ez a cím azért különösen értékes, mert a helyben 

A hatékony közös mun-
ka alapja a folyamatos 
egyeztetést : Kovács 
Róbert polgármester-
nek dr. György István 
országgyűlési képviselő, 
főpolgármester-helyettes 
ismerteti a 3-as villamos 
pályaépítéséhez kapcso-
lódó fejlesztések állását. 
Megújul az Éles sarok,  
a Kőrösi Csoma Sándor út 
és a Sibrik-felüljáró is.

működő idősszervezetek javaslata alapján 
ítéli oda a minisztérium. Az önkormány-
zat kedvezményes üdülési lehetőségein, a 
nyugdíjasok akadémiáján, a mára töme-
gessé fejlődött nordic walking mozgal-
mon kívül immár hagyománnyá vált Kő-
bányán dr.  György István országgyűlési 
képviselő szervezésében az a jótékonysági 
koncert is, amelynek adományait mindig 
a rászorulók kapják; legutóbb az idősott-
honok lakóinak gyűjtöttek.

– Az idős emberek különböző fórumokon 
sokat panaszkodnak a közbiztonságra. 
Tudtak-e itt előrelépni?

– Bár nem önkormányzati feladat a 
közrend és közbiztonság védelme, évente 
több mint 200 millió forintot fordítunk 
a kerületi térfigyelő rendszer működteté-
sére, ennek köszönhetően ma már Kőbá-
nya lakótelepeinek nagy részét térfigyelő 
kamerák pásztázzák. Ezeken a területe-
ken vissza is szorultak a bűncselekmé-
nyek; sajnos a kamerákkal nem védett te-
rületeken a helyzet nem javult. Örömhír 

viszont, hogy a parkolási rendszernek és a 
térfigyelő kameráknak köszönhetően ma 
a Gyakorló utcai lakótelepen drágábban 
lehet lakást venni, mint az Örs vezér tér 
zuglói oldalán, a Füredi úton. 

– A kőbányaiak sokáig úgy érezték, hogy a 
Fővárosi Önkormányzatnak csak a belvá-
ros, a Hungária körúton belüli területek 
számítanak. 

– Óriási változást hozott, hogy 
dr.  György István, Kőbánya volt pol-
gármestere lett Budapest főpolgármes-
ter-helyettese, neki is köszönhető, hogy 
12,5  milliárdnyi fővárosi beruházás tör-
tént meg vagy indul el a közeljövőben a 
kerületünkben. Évtizedes problémákat 
sikerült megoldanunk a Fővárosi Önkor-
mányzattal együttműködve. Ilyen példá-
ul a nívódíjas közös beruházásunk, az Új 
köztemető előtti körforgalom, indul az Új-
hegyi sétány felújítása is, amelyre 500 mil-
lió forintot biztosít a főváros. Elkészült a 
rákoskeresztúri buszkorridor, a Fehér út 
felújítása, és hamarosan nyílik a P+R par-

koló a Köki Terminálban. Dr.  György 
Istvánnak sikerült nemrégiben a peres-
kedő felek között olyan egyezséget létre-
hozni, amely megnyitja a lehetőségét az 
Örs vezér téri P+R parkoló jelentős kibő-
vítésének. Aki pedig a városközpont felé 
jár, láthatja, hogy megújul a 3-as villamos 
teljes vonala. Folyamatos a munka az Éles 
saroknál, az ottani útburkolat is megújul, 
amely ugyancsak kritikán aluli volt. Töb-
bek között újjáépíti a főváros a Kőrösi 
Csoma Sándor és a Sírkert utcát, valamint 
jövő hónapban megkezdi a rossz állapot-
ban lévő Sibrik-felüljáró felújítását. Az új 
utakra új járműveket is vásárolt a Fővárosi 
Önkormányzat. A  3-as villamos füves 
pályáján például új, korszerű, alacsony-
padlós villamosok járnak majd. A főváros 
vonalain, közöttük a kőbányai vonalakon 
is összesen több mint 500 új vagy újszerű 
autóbusz közlekedik. Ez jóval több, mint 
amennyit Demszky Gábor utolsó két cik-
lusában, 2002–2010 között összesen vá-
sároltak. Kőbányát is érintő szakaszokon 
állnak forgalomba elsőként Budapest első 
gázüzemű, környezetbarát buszai is. Ke-
rületünket csak áttételesen érinti, de a fő-
város közlekedése szempontjából nagyon 
fontos, hogy napokon belül átadásra kerül 
a 4-es metró.

– Az emberek mindennapi életét nem 
csak a beruházások határozzák meg. Mit 
tesznek még azért, hogy a kőbányaiaknak 
jobb legyen a közérzete?

– Vallom, hogy a jó közérzetünk szem-
pontjából az egyik legfontosabb közterü-
leteink állapota. A fórumainkon nagyon 
sok visszajelzést kapunk arról, hogy ilyen 
tisztaság még nem volt kerületünkben. 
Büszke vagyok arra, hogy mindezt a Kő-
kert Kft. közmunkásaival értük el, akik 
egyre jobb munkát végeznek. Nekik is 
köszönhető, hogy a Kőrösi Csoma sétány 
virágosításával elnyertük a Budapest leg-
szebb főutcája címet, és velük szépítettük 
meg az újhegyi tó környezetét. A  ko-
rábban elhagyatott téglamúzeum mára 
sokak kedvelt pihenőhelye. Az Óhegy 
parkban is nagy eredményt könyvelhe-
tünk el. A park beszakadás miatt életve-
szélyessé vált és hosszú éveken át elzárt 
részét visszaadtuk a kőbányaiaknak, ma 
már újra szánkózhatnak és játszhatnak itt 
a gyerekek. Ösztönözzük az ingatlantu-
lajdonosokat is, hogy gondozzák portáju-
kat, elindítottuk a „Tiszta udvar, rendes 
ház” és a „Tiszta, rendezett Kőbányáért” 
mozgalmat, és az idei évtől új elismerést 
vezettünk be a legszebb házak jutalma-
zására. A szelektív hulladékgyűjtő szige-
teknél mindig óriási volt a rendetlenség, 
bízom benne, hogy a dr. György István 
koordinálásával bevezetett házhoz menő 

A 3-as vonalát teljesen újjáépítik, korszerű, alacsony padlós villamosok 
suhannak majd a füvesített pályán 
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szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhe-
tően mindez megszűnik. Ez az elmúlt 
évtizedek egyik legnagyobb hatású 
környezetvédelmi lépése Budapesten. 
A közérzetünk szempontjából fontosak 
civil közösségeink, őket pályázati rend-
szerben támogatjuk, megnyitottuk az 
Újhegyi és a Pongrác Közösségi Házat 
is. Egyre népesebbek a kerületi rendez-
vényeink, mára az ország minden pont-
járól érkeznek érdeklődők a Kőbányai 
Halmajálisra, a Szent László Napokra, 
a blues fesztiválra…

– Mindez meggyőző, de mi az, amivel 
kapcsolatban elmaradást érez?

– Több területen nehéz örökséget 
hagytak ránk elődeink. Szinte elsőként 
láttunk hozzá 2010-ben a MÁV-telep 
helyzetének rendezéséhez, de a mai 
napig nincs megnyugtató megoldás. 
Nehéz az előrelépés, hiszen nem a mi 
tulajdonunkban van a terület. A  Liget 
térre a fővárossal és a MÁV-val együtt-
működésben elkezdtük egy átfogó terv 
elkészítését. A Mázsa teret még az elő-
ző városvezetés eladta, így a magántu-
lajdonban lévő területtel önkormány-
zatunknak nehéz bármit is kezdeni. 
Örömhír viszont, hogy a fővárosi tulaj-
donban lévő Népliget fejlesztése állami 
segítséggel végre elmozdulhat évtizedes 
holtpontjáról.

– A sok fejlesztés mellett hogyan alakult 
Kőbánya gazdálkodása?

– A kerületben az elődeink nemcsak 
több 10 milliárd forintnyi vagyont éltek 
fel, de még el is adósították a várost. 2010 
óta azonban egy forint hitelt sem vettünk 
fel, a szaldónk mégis pozitív, és jelentős 
fejlesztéseket valósítottunk meg önkor-
mányzati forrásból. Megvásároltuk pél-
dául a Halom– Óhegy– Ihász– Harmat– 

Előd utca közötti teljes területet, ahol 
egy szinte teljesen új városközpontot 
szeretnénk kialakítani, ami teljesen át-
formálhatja a Kőbányáról kialakult ké-
pet. Ekkora, ilyen lehetőségeket nyújtó 
fejlesztési terület szinte nincs is Budapes-
ten. A gazdálkodásunkat segítette, hogy 
a kormány többmilliárdos örökölt, azaz 
2010 előttről származó hitelállományun-
kat vállalta át. Ez évente több 100 millió 
forint kiadástól szabadítja meg a költ-
ségvetésünket, és az intézkedésnek kö-
szönhetően tiszta lappal indult az idei 
esztendő Kőbányán! Azért is tudtunk 
több mint 3 milliárd forintnyi pályázati 
támogatást nyerni, mert miután rendbe 
tettük Kőbánya gazdálkodását, nálunk 
sohasem volt gond az önrész biztosítása. 

– Az eredmények valóban imponálóak. 
Mi ennek a titka? Miért fejlődött most 
Kőbánya gyorsabban, mint az előző cik-
lusokban?

– Eddig sohasem fordult elő, hogy 
a kormány, a fővárosi és a kerületi 
önkormányzat olyan harmonikusan 
tudott együtt gondolkodni Kőbánya 
jövőjéért, mint ezekben az években. 
Kezdettől példaértékű az az összefo-
gás, ahogy együtt tudtunk dolgozni. 
Számos olyan régi adósságot törlesztet-
tünk és fejlesztést valósítottunk meg, 
amit a Fővárosi Önkormányzat segít-
sége nélkül nem tudtunk volna vég-
hezvinni. A  mi önkormányzatunkban 
a pártok is viszonylag tisztességesen 
tudtak együttműködni, így nálunk 
halkabbak és eredményesebbek voltak 
a testületi ülések, mint sok más helyen. 
Kőbánya más kerületekhez képest na-
gyon lemaradt az elmúlt évtizedben; a 
lemaradás egy részét már ledolgoztuk, 
de még tennünk kell érte, hogy kerüle-
tünk presztízse a helyére kerüljön.

Kovács Róbert 
polgármester 
és dr. György 
István az 
Újhegyi sétány 
terveiről kon-
zultál. A fővá-
ros és a kerület 
együttműkö-
désével mint-
egy 700 milliós 
felújításra 
kerülhet sor 

Újabb  
lépések – 
előre

SIKERES JÁTSZMÁK

„Bármelyik párt soraiban is üljön egy 
képviselő vagy választó, azt minden-
kinek látnia kell, hogy az elmúlt négy 
év a Kőbányai Önkormányzat sikertör-
ténete volt. Az intézményrendszer te-
rületén vagy a konkrét beruházásokat 
tekintve sem történt soha ekkora vál-
tozás a városunkban.”

Ezt a rövid értékelést Révész Má-
riusz országgyűlési képviselője, 
a kőbányai kulturális, oktatási 

és sportbizottság elnöke adta, amikor a 
költségvetés elfogadása kapcsán a kerü-
let állapotáról, lehetőségeiről és a bizott-
ság dolgairól beszélgettünk.

– Az oktatási rendszer átalakítása, a 
félelmekkel szemben, Kőbányán nem 
jelentett minőségi visszalépést, noha itt 
zajlott és zajlik a fővárosban az egyik 
legnívósabb pedagógiai munka. Az ön-

kormányzat a tulajdonosváltás előtt és 
alatt is sokat költ a gyerekekre; hogy 
mást ne mondjak, a Harmat Általános 
Iskolára és a Kápolna térire is több száz-
millió forintot költöttünk, utóbbi ese-
tében botrányok nélkül levezényeltük a 
Janikovszky új helyre költöztetését, ami 
önmagában ritka történet. De pályázati 
és saját forrásokból több óvodát és böl-
csődét is felújítottunk, 12 óvoda kapott 
műfüves pályát az Ovi-Foci program 
keretében; és ha már a sportolási lehető-
ségeknél tartunk, akkor mindenképpen 
említésre méltó, hogy a Kada utcában 
európai színvonalú sportcsarnokot épí-
tünk, második éve működtetünk egy 
remek jégpályát, és sorban épülnek a 
műfüves sportpályák. A  Liget Grund 
után hasonlót építünk a Janikovszky-, 
a Keresztúri úti és a Bem-iskolában is. 
Összességében több mint félmilliárd 
forintnyi pályázati pénzt sikerült össze-
gyűjteni sportberuházásokra az elmúlt 
években – sorolta a lehetőségeket Ré-
vész Máriusz, mondván: a legrosszabb 
egészségi állapotú kerületből a főváros 
legsportosabb kerülete lett Kőbánya. 

A kulturális, oktatási és sportbizott-
ság elnöke egy hamarosan megvalósuló 
tervről is beszélt: az Óhegy parkban 
minőségi futópályát épít az önkor-
mányzat. Révész Máriusz büszkén em-
lítette, hogy a kerületünkben jelenleg 
több mint 90  sportcsoport működik 
a Kőbányai Önkormányzat támoga-
tásával, és folyamatosan növekszik az 
igazolt sportolók száma. A képviselőtől 
megtudtuk, hogy több sportágban is az 
országos élmezőnyben vannak a kerü-
leti klubok, az utánpótlás legjobbjai-
ként tartják őket számon. A foci, a ko-
sárlabda, a vívás, a sakk és a jégkorong 
is sikersportág nálunk; a KSC úszói 
országos összehasonlításban a leg-
eredményesebbek, a Törekvés tőrözői 
ugyancsak a legjobbak, míg a kőbányai 
sakkozók szintén dobogón végeznek az 
országos összesítésben. 

– Az amúgy sem szegényes kerületi 
sportéletnek újabb nagy lökést adhat a 
Törekvés-sporttelep önkormányzati tulaj-
donba vétele. Korábban is mi támogattuk 
a működését, de mostantól a fejlesztéséről 
és a megfelelő kihasználásáról is gondos-
kodunk – mondta Révész Máriusz. 

A kerületben zajló színes, minden 
korosztálynak valódi értékeket közvetí-
tő kulturális életet ugyancsak pozitívan 
értékelte a képviselő, mondván: nagyon 
sok lehetőséget hozott az Újhegyi sétá-
nyon megnyitott közösségi ház, vala-
mint a most már ugyancsak teljesen a 
kerület által működtetett Törekvés Mű-
velődési Központ. 

Noha részben az oktatáshoz, rész-
ben a szociálpolitikához tartozik, de 
ugyancsak fontos része a kulturális, 
oktatási és sportbizottság munkájá-
nak, hogy a korábbi évekhez hason-
lóan most is jelentős támogatást biz-
tosítanak az erdei iskolákra, a nyári 

napközis táborokra, valamint a nyári 
táborozásra.

– Míg a többi önkormányzat megsza-
badult a balatoni nyaralóitól, mi optimis-
ták voltunk, és felújítottuk a lellei tábort. 
Most látható, mekkora sikere van, jól 
döntöttünk – összegezte Révész Máriusz.

A kőbányai sikersportágak közé tartozik a sakk, a vívás és az úszás. Az ország legjobb 
utánpótlás-nevelő csapatai dolgoznak a kerületben 

Nem lehet elég korán kezdeni: az óvodákban Ovi-Foci-pálya épült, az iskolákban pedig 
műfüves pályákon rúghatják a labdát a gyerekek. A közeli tervekben négy újabb 
iskolai pálya szerepel

Révész Máriusz többgyermekes édes-
apaként is támogatja a „Kőbánya számít 
Rád” ösztöndíjpályázatot, illetve a nagy-
családosoknak kedvezményt biztosító 
kártya használatát 
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Budapest Főváros X. 
Kerület Kőbányai Ön-
kormányzat kerület-
takarítási, hulladék-
gyűjtési akciót indít 
2014. ápril is  19 - én 
(szombaton) 9 órakor. 
Várjuk a városi környe-
zet tisztasága iránt el-
kötelezett kerületi la-
kosokat egy közös ke-
rülettakarítási, hulla-
dékgyűjtési akcióra!

Helyszínek:
• Hortobágyi utca, 

patakpart
• Algyógyi utca (Mag-

lódi úti csomópont-
nál)

• Gyakorló utcai erdő 
(Keresztury Ált. Isko-
la mögött)

Várjuk továbbá a kerületi 
iskolák tanár- és diákkö-
zösségeit is 2014. április 
22-én (kedden) az intéz-
ményeik környezetének 
megtisztítására!
Minden résztvevő a Kő-
kert Kft.-től meglepetés 
ajándékot kap! A szüksé-
ges eszközöket (zsákok, 
kesztyűk stb.) a Kőkert 
Kft. a helyszíneken biz-
tosítja. Az intézmények 
előzetes jelentkezés 
alapján vehetik át az esz-
közöket a Kőkert Kft.-től.
Jelentkezni és további 
információt kérni a Vá-
rosüzemeltetési Cso-
portnál a 4338-373 tele-
fonszámon lehet.

KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZTÍTÓKÚRA

 „FÖLD 
NAPJA – 
2014”

DR. GYÖRGY ISTVÁN 
ROVATA – KŐBÁNYA 
ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJE, 
FŐPOLGÁR-
MESTER-
HELYETTES

VÁLASZTÁS 2014

Mint ahogyan azt már többször írtam 
Önöknek, fontosnak tartom a Nép-
liget fejlesztését, ha úgy tetszik, fel-

élesztését. Budapest legnagyobb zöldfelületének 
legfőbb problémája ugyanis, hogy „nincs kita-
lálva”, nincs olyan funkció benne, ami vonzóvá 
tenné a családok számára a kulturált szabadidő 
eltöltésére. Talán Önök is látják, hogy a Főkert 
munkájának köszönhetően a park gondozot-
tabbá, szebbé vált. Biztos tudják, hogy a Vajda 
Péter utcai részhez közel telepítettünk egy sza-
badtéri fitneszparkot, amely a legnagyobb örö-
mömre nagy népszerűségnek örvend, gyakran 
látom, hogy szinte minden korosztály használja 
az eszközöket. De tudom, hogy ez önmagában 
kevés. Ezért is külön öröm számomra, hogy a 
kormány kiemelt beruházásként kezeli a Népli-
get fejlesztését, amelynek mentén elindult a kö-
zös gondolkodás, tervezés. Fürjes Balázs, a ki-
emelt fejlesztések kormánybiztosa felügyeli azt 

A 2014. április 6-i országgyűlési választáson tel-
jesen új rendben szavazunk, az új választási 
törvény értelmében ugyanis jelentősen csökken 
az országgyűlési képviselők száma. A mostani 

386 helyett mindössze 199 képviselő dolgozik majd a par-
lamentben. Az, hogy 176 egyéni választókerület helyett 
csak 106-ban indulhatnak jelöltek, a kerületben is válto-
zásokat hozott. Az alábbiakban több fontos információt 
osztunk meg Önökkel az április 6-i parlamenti választás-
sal kapcsolatban.

Kőbánya döntő többsége a 9-es választókerülethez tar-
tozik, míg az újhegyiek a szomszédos XVII. kerület nagy 
részével együtt a 14-es választókerület jelöltjeire szavazhat-
nak. Az új körzethatárok egyébként az egyéni választókerü-
letek számának csökkenése miatt váltak szükségessé – ezek 
kialakításakor fontos szempont volt az igazságosság, vagyis 
hogy minden választókerületben közelítően ugyanannyi 
választópolgár éljen. Ezzel megszűntek a 2010 előtti arány-
talanságok, és mostantól minden választókerületben körül-
belül 76 ezren szavazhatnak. 

A választókerületek változása a szavazóköröket is befolyá-
solta, ezért kérjük, olvassák el a Nemzeti Választási Iroda 
által kiküldött értesítőt, amelyben szerepel, hol adhatják le 
voksukat április 6-án 6 és 19 óra között. 

A következő négy oldalon a kőbányai választókerületek 
jelöltjeit mutatjuk be röviden. Az első két oldalon a 9-es, 
az azt követő oldalpáron a 14-es választókerület jelöltjei kö-
vetkeznek. 

Dolgozunk  
a Népliget  
megújításán

Olvasson  
a jelöltekről!

Aki a virágot szereti…
LAKÓK RÉSZVÉTELÉRE SZÁMÍTANAK

Az elmúlt évekhez hasonlóan a kerület szépítése, tisztábbá, esztétikusabbá tétele érdeké-
ben a Kőbányai Önkormányzat 2014-ben is támogatja a lakók bevonásával szervezett ke-
rületszépítési akciókat. 

A „Virágot a szemét helyére” akció során a ko-
rábban szemetes helyszíneken (Mádi utca– 

Zsombék utca sarok, Mádi utca– Harmat köz sa-
rok, Bihari út– Balkán utca sarok, Gutor tér) idén 
is virágpalánták ültetését tervezik – a lakók, illet-
ve iskolák aktív részvételével. 
A sok lakossági panaszt okozó, immár felszá-
molásra került Zágrábi utcai szelektív hul-
ladékgyűjtő sziget helyén alacsony, egész 
nyáron virágzó parkrózsákat ültethetnek – a 
Kőkert munkatársainak segítségével és utó-
gondozása mellett. 

Mindenkinek élmény a kertészkedés

A „Virágos Kőbánya” közterületi virágültetési akció 
keretében pedig egynyári virágok kiültetésében 
vehetnek részt a környezetükre adó kőbányai la-
kók. A tervek szerint a következő helyeken szervez-
nek virágültetést – ugyancsak a Kőkert szakmai és 
eszköztámogatásával: Állomás utca; Kőrösi Csoma 
sétány; Kőér utca, középső, zöld sáv; vadasparkbe-
járat; Kőrösi Csoma sétány (kopjafánál); Polgármes-
teri Hivatal előtti fakockák; Gutor tér; Balkán utca; 
Mádi utca– Zsombék utca sarok; Újhegyi sétány 
több szakaszánál (kenyérboltnál, óvodalépcsőnél, 
óvoda előtt, Harmat utcai lépcsőnél); Hang utca; 
Mádi utca– Gitár utca, körforgalom; Csősztorony, 
körforgalom; Pongrác úti orvosi rendelő (növény-
kazetták és ágyások). Az ültetések pontos időpont-
járól és a találkozó helyszíneiről a Kőkert ingye-
nes zöldszámán (06-80-565-378) és a honlapján 
(kokertkft.hu) ad tájékoztatást, valamint az elülte-
tett virágok utógondozását is elvégzi. A növénye-
ket is a Kőkert biztosítja.

a projektet, amelynek keretében többek között 
Kovács Róbert polgármester úrral, Kubatov Gá-
borral, a területen sportlétesítményeket működ-
tető Ferencvárosi Torna Club elnökével, a kerü-
let főépítészével és egy kiváló tervezőcsapattal 
kezdtünk közös gondolkodásba. A célunk nem 
más, mint hogy a park zöld karakterét megőriz-
ve újra élettel töltsük meg a Népligetet. Jelenleg 
a koncepciótervek elkészítésén dolgozunk, en-
nek mentén körvonalazódhat, hogyan tudjuk 
a parkot valamennyi budapesti számára vonzó 
pihenő-, sport- és szabadidőparkká fejleszteni. 
Folyik a tervezőmunka, de ahogy azt 2010-ben 
is elmondtam, a területrendezés ciklusokon át-
ívelő távlatban képzelhető csak el.

Egy biztos: a szabadidős és sportolási lehető-
ségekkel gazdagodó Népligetben a zöld terüle-
té kell hogy maradjon a főszerep. Olyan park-
ká szeretnénk fejleszteni a Népligetet, ahová 
mind kikapcsolódni, mind sportolni szívesen 

járnak az emberek. A  sportolási lehetőségek közül 
többek között futópálya, kerékpárospálya telepítésén 
gondolkozunk. Emellett keressük a Nagyvendéglő 
újjáépítésének lehetőségét is. Az 1900-as évek elején 
fénykorát élő, műemléki védettség alatt álló épület-
nek ma már csak a romjai találhatók meg a busz-
végállomástól nem messze, a Könyves Kálmán kör-
út oldalában. Nem túlzás, az egykor szebb napokat 
megélt Nagyvendéglő ma Budapest szégyenfoltja. 
Újraépítésének tervei elkészültek, ám a megvalósítás 
központi forrás vagy pályázati támogatás nélkül nem 
tud megvalósulni. Keressük a lehetőségét annak, 
hogy a Népliget egykori büszkesége újra teljes pom-
pájában álljon. Tudjuk, hogy a területen nagy problé-
mát jelent a közbiztonság. Ha élettel telik meg a Nép-
liget, az minden valószínűség szerint a kétes elemeket 
is kiszorítja onnan. 

Több sokszereplős egyeztetésen vagyunk már túl, 
de még csak a munka kezdeténél tartunk. A fejlemé-
nyekről folyamatosan beszámolok Önöknek!

A JELÖLTEK TELJES LISTÁJA az itt bemutatott politikusoknál több nevet 
tartalmazott, ám több, listán szereplő személy bemutatkozását – külön-
böző okokból – nem találják meg összeállításunkban. Mindenkinek fel-
ajánlottuk a megjelenés, a választópolgárok előtti bemutatkozás lehe-
tőségét, ám az alábbi jelöltektől nem kaptunk megjelenésre alkalmas 
anyagot: Balogh István Lajos (9. vk.), Kállai Zsolt (9. vk.), Varga István 
Tibor (9. vk.), Göncző Zoltán János (9. vk.), Mata András (9. vk.), Jónás 
Lajos (9. vk.), Kovács Julianna (9. vk.), Keller Tibor (14. vk.), Polgár Dá-
niel Attila (14. vk.). A szavazólapon olyan jelöltekkel is találkozhatnak, 
akiket azért nem tudtunk Önöknek bemutatni, mert nem járultak hozzá 
adataik kiadásához: Kriskó Áron (14. vk.), Zsichla Imre Gábor (14. vk.), 
Vinczéné Nagy Annamária (14. vk.), Éger Viktória Zsuzsanna (14. vk.).

a tiszta kőbányáért

(fotó: illusztráció)

Sokan dolgoznak a Népliget fejlesztésén: 
a zöld karaktert megőrizve sportolási és 
szabadidős lehetőségekben gazdag parkot 
hoznak létre
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Dr. György István (Bp. 9. vk.)

Születésem óta Kőbányán 
élek. 12  évig voltam a 
kerület polgármestere, 
jelenleg főpolgármester-

helyettes és országgyűlési kép-
viselő vagyok. 
A kormány számára fontosak a 
családok. Csökkentettük a re-
zsikiadásokat, és biztosítottuk, 
hogy a nők 40 év munkaviszony 
után nyugdíjba mehessenek. 
Bevezettük a családi adózást 
és a gyed extrát; a gyes ismét 
három évig jár. Megőriztük a 
nyugdíjak reálértékét, a sze-
mélyi jövedelemadót 16%-ra, a 
társasági nyereségadót 10%-ra 

csökkentettük. A költségvetési hiányt 3% alatt tartottuk, csökken-
tettük az államadósságot, átvállaltuk az önkormányzatok adóssá-
gait, visszafizettük az IMF-hitelt, 2% alá csökkent az infláció.
Közreműködésemmel csaknem 14  milliárd forintnyi fejleszté-
si forrás jött Kőbányára és Kispestre. Megépült az Új köztemető 
előtti körforgalom, a rákoskeresztúri buszkorridor, megújul a 
Sibrik-felüljáró, a  3-as villamos vonala, a Kőrösi Csoma Sándor 
út, az Újhegyi sétány, a Határ úti buszvégállomás. Bevezettük a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Tudom, hogy akad még 
bőven tennivaló. A  választás igazi tétje, hogy folytathatjuk-e a 
megkezdett munkát. Kérem, szavazatával adjon lehetőséget a 
folytatásra!  www.gyorgyistvan.hu

Kara Sándor (Bp. 9. vk.)

Kara Sándor vagyok, 
41 éves, nős, háromgyere-
kes családapa. Kőbányán 
élek 34 éve, és nem vagyok 

elégedett azzal, ahogy ez a kerü-
let kinéz, ahogy Budapest és Ha-
zánk vegetál. Az elmúlt 24 év nem 
rólunk, egyszerű hétköznapi em-
berekről szólt, velünk senki nem 
foglalkozott, csak kihasználtak 
és becsaptak minket. Itt az ideje, 
hogy az országgyűlés népképvi-
selet legyen, ne pedig a csaló szél-
hámosok játszótere. Ezért a Füg-
getlen Kisgazdapárt a Nép pártja, 
mi népképviselőket küldünk az 
országgyűlésbe, és újra működés-

be hozzuk Magyarországot, mert ez az ország 1990-ig élt és virult. 
Voltak munkahelyek, volt ipar, volt mezőgazdaság, volt létbiztonság, 
volt egészségügyi ellátás. Aki dolgozott, az tisztességes pénzt kapott, 
és volt a pénznek értéke. Mindent elkövetünk azért, hogy Magyaror-
szág újra éljen és működjön. A családok ne legyenek anyagilag lehe-
tetlen helyzetben, az emberek ne áfatermelő rabszolgák legyenek, a 
nyugdíjasok kapjanak tisztességes nyugdíjat, aki dolgozni akar, annak 
meglegyen a munka becsülete, és ne okozzon gondot a megélhetés. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján bátran elmondhatjuk, itt az ideje 
a népképviseletnek. Itt az idő, hogy Hazánk, Magyarország újra fel-
virágozzon és működjön mindannyiunk boldogságára és örömére, 
mert nincsen fontosabb, mint: ISTEN, HAZA, CSALÁD!

Burány Sándor (Bp. 9. vk.)

Váltani, változtatni!
Ezrekkel találkoztam 
az elmúlt hónapokban 
Kőbányán és Kispesten. 

Az utcafórumokon elégedett 
ember alig akadt. Egyöntetű 
vélemény, hogy ez így nem 
mehet tovább.
Panaszkodik a megalázott, 
cserbenhagyott pedagógus, a 
volt trafikos, a külföldre készü-
lő orvos, ápoló is. Könnyeivel 
küzd az ellátás nélkül maradt 
rokkantnyugdíjas, az évek óta 
munkát nem találó édesanya. 
Háborog a családapa, akinek 
még van ugyan munkája, de 

fizetése két gyerek mellett jó, ha a hónap közepéig kitart. 
Ezért kell változtatni! Valódi munkahelyeket fogunk teremte-
ni. 100 000 forintra emeljük a nettó minimálbért. Csökkente-
ni fogjuk az alapvető élelmiszerek árát. Változtatunk minden 
olyan törvényen, szabályon, amelyek fölösleges terhet róttak 
a vállalkozásokra. Visszaadjuk a rokkantnyugdíjasoknak, a 
szolgálati nyugdíjasoknak szerzett jogaikat. Ehhez csak egy 
toll kell az Ön kezében április 6-án a szavazófülkében. Adjanak 
esélyt önmaguknak, családjuknak! Szavazzanak rám és a kor-
mányváltó pártokra. Ne maradjanak otthon, mert mindenki 
számít!

DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ

Kerezsi László (Bp. 9. vk.)

Nős vagyok, van két fel-
nőtt gyerekem és egy 
unokám. Katonai főis-
kolán és a Budapesti 

Műszaki Egyetem környezetvé-
delmi szakán szereztem diplo-
mát. Jelenleg alkalmazottként 
dolgozok. Kőbányán, a válasz-
tókerületben élek. Három ciklu-
son keresztül voltam a kőbányai 
önkormányzat képviselő-tes-
tületének a tagja. A  különböző 
bizottságokban végzett mun-
kám során megismertem a kő-
bányaiak gondjait. Így a helyi 
problémák megoldására is nagy 
figyelmet fordítanék a Munkás-

párt programjának megvalósítása mellett. A Magyar Munkáspárt 
megszüntetné az áfát az alapvető élelmiszereknél. A közszolgál-
tatásokat állami kézbe venné, hiszen a rezsicsökkentés önma-
gában kevés. Betegbarát, ingyenes állami egészségügyet akar. 
Mindenki számára alanyi jogon biztosítaná a lakhatás lehetősé-
gét. Mindenki számára alanyi jogon biztosítaná a nyugdíjat. Aki 
többet keres, azzal több adót fizettetne. A Munkáspárt az ország 
gazdaságát nem külföldi vállalatokra alapozná, hanem a magyar 
mezőgazdaság és ipar fejlesztésére, nagy állami lakásépítkezésre, 
a belső fogyasztás növelésére, a lakosság szükségleteinek mind 
teljesebb kielégítésére. BIZTOS MUNKA, BIZTOS JÖVEDELEM, BIZ-
TOS JÖVŐ – ezért küzd a MUNKÁSPÁRT.

Vass Zsigmond (Bp. 9. vk.)

Elégedetlen vagyok! Mert 
elég volt. Elég volt az 
ígérgetésekből, a botrá-
nyokból, a hazugságok-

ból, a rossz döntésekből: a poli-
tikai elit leszerepelt.  Soha ennyi 
mélyszegénységben élő csa-
lád nem volt hazánkban, több 
millióan élnek létminimumon, 
több százezer gyermeknek alig 
jut étel. Soha ennyi vállalkozó 
nem került kilátástalan helyzet-
be, családok, emberek mentek 
tönkre.  Hiába épül stadion, ha 
közben több ezren élnek napról 
napra. Hiába szépülnek köztere-
ink, ha közben egészségügyi in-

tézményeink mérhetetlen adóssággal küszködnek. Nem mond-
hatjuk azt, hogy sikeresek vagyunk, amíg Kőbányán és Kispesten 
emberek ezrei küszködnek a napi megélhetésért. 1976 óta élek a 
X. kerületben, saját bőrömön érzem a problémákat. Vállalkozó-
ként, háromgyermekes családapaként nekem sincs több vágyam, 
mint olyan jövőt biztosítani gyermekeinknek, amelyért érdemes 
küzdeni, érdemes tenni. Azért, hogy ebben az országban, a mi ke-
rületünkben jó legyen élni, dolgozni, hogy mindenkinek legyen 
esélye a boldog életre. Én ezért, a mi közös ügyünkért akarok 
dolgozni! Köszönöm mindazoknak, akik aláírásukkal támogattak, 
köszönöm azoknak, akik április 6-án megtisztelnek bizalmukkal! 
www.elegedetlenekpartja.hu

Elégedetlenek 
Pártja

Mészárosné Rostás Katalin
 (Bp. 9. vk.)

Szeretnék közvetlenül 
részt venni abban a mun-
kában, amely a jövőnket 
biztonságba helyezi, 

ezért indultam képviselőjelölt-
ként a szövetségben. Fiataljain-
kat vissza kell hoznunk külföld-
ről. El kell érni, hogy megérje 
itthon, becsületesen dolgozni, 
becsületes bérért. Az új mun-
kahelyeket teremtő vállalkozá-
sokat erőteljesebben kell támo-
gatni, persze szigorú feltételek 
mellett. Kiemelkedő feladatnak 
tartom a devizahiteles kérdés 
megoldását, mert ez indította el 
az emberek többségének az el-

szegényedését. Az oktatást decentralizálni kell. A jelenlegi rend-
szer egy evolúciós zsákutca, életképtelen. A  nemzetnek akkor 
ártunk a legtöbbet, ha hagyjuk, hogy pártpolitikai érdekek miatt 
megosszák. Amíg azonban a nemzet megosztott, a gazdasági 
felemelkedés bizony várat magára. Szakmai és nem politikai kor-
mányzást szeretnék. Minden bársonyszékben az adott tárcához 
legjobban értő, minden politikai erő által elfogadott szakember 
kell hogy üljön. Ne felejtsük el: a miniszter szavunk a latin minister 
szóból származik, amelynek eredeti jelentése SZOLGA. Legyen 
igazi népképviselet, az eredeti jelentéshez hűen a miniszter a vá-
lasztók érdekeit szolgálja, és ne a pártpolitikát.  

Tóth Balázs  (Bp. 9. vk.)

Tóth Balázs vagyok, köz-
gazdász, feleségemmel 
14  éve költöztünk Kő-
bányára, 3 gyermekünk 

már itt született. 2010-ben lis-
táról kerültem a kőbányai kép-
viselő-testületbe. A  közügyek 
mindig is érdekeltek, de csak 
a gyermekek megszületése 
után kezdett megérni bennem 
a gondolat, hogy nekem ma-
gamnak is részt kell vennem 
benne, ha azt akarom, hogy 
jobb világban nőjenek fel. Azt 
tapasztaltam ugyanis, hogy 
hazánk hiába található a világ 
jobbik felén, politikusaink és 

mi magunk is mindent elkövetünk, hogy két pólus mentén, 
lépésről lépésre egyre lejjebb küzdjük magunkat. Ennek meg-
állítása lenne a legfontosabb feladat, ezért lettem a Lehet Más 
a Politika tagja már párttá alakulása előtt. Komolyan hiszek az 
elmúlt 4 év megpróbáltatásai után is abban, hogy nem akkor 
lesz itt jobb világ, ha a jobb- vagy baloldal végleg legyőzi a 
másikat. Új alapokra kell helyeznünk életünket és viszonyain-
kat. Meg kell fékeznünk a korrupciót, és munkahelyeket kell 
teremtenünk! A pénz hajszolása és a környezetkárosító túlfo-
gyasztás helyett ismét egymás felé kell fordulnunk! A jólét he-
lyett a jóllét elérése legyen a cél!

Tubák István (Bp. 9. vk.)

Kézdivásárhelyen szü-
lettem, 1981. május 
16-án. A Szegedi Tudo-
mányegyetem Mérnöki 

Karán mint élelmiszer-tech-
nológus mérnök végeztem 
2009-ben. Éltem vidéken, 
majd Kőbányára költöztem, 
ahol nemcsak lakásra, hanem 
otthonra is leltem. Éppen 
ezért több éve a kerületben 
élek, büszkén vállalom, hogy 
kőbányai vagyok. Jól látom, 
hogy mi jelent problémát a ke-
rületben és az országban egy-
aránt. Azért indulok a 2014. évi 
országgyűlési képviselő-vá-

lasztáson, hogy szűkebb és tágabb értelemben vett hazámat 
képviselve elősegíthessem mindnyájunk útját a szebb jövő 
felé. Az elmúlt 24 év során a politikusok elérték, hogy ma szi-
tokszóként használjuk a foglalkozásuk megnevezését. Nekik 
ugyanis egy foglalkozást jelent csupán. Számomra ez hivatás, 
sőt, szolgálat. Az Önök szolgálata. Bízom benne, hogy a vörös 
és a tőlük csak egy árnyalatban különböző narancs kormányok 
megannyi balfogása után egy jobb életet építhetek mindany-
nyiunk számára. Bízzon bennem, és amit nyújtani fogok, bi-
zonyíték lesz, nem ígéret! Az ígéretek kora lejárt, a szebb jövő 
hajnala dereng.



Falus Zsolt Ferenc (Bp. 14. vk.)

Budapesten születtem 
1976-ban, az általános 
iskolai tanulmányaim 
után elektronikai mű-

szerész szakmát szereztem, 
leérettségiztem, majd infor-
matikai főiskolára jártam. A 
családommal a X.  kerületben 
laktam 20 évig, majd a XVII. ke-
rületbe költöztünk. Később 
párommal ebben a kerületben 
vásároltunk otthont, és meg-
született közös fiúgyerme-
künk is. A  X.  kerületi lakosok 
a Jászberényi úti (volt Avanti-) 
töltőállomáson találkozhattak 
velem, melynek 12  évig egyik 

üzemeltetője voltam. A  gazdasági válság miatt a vállalkozás 
működtetése és az ingatlanomat terhelő devizakonstrukció 
törlesztése egyre nagyobb problémát okozott. Jelenleg a 
Bankcsapda Egyesület elnöke és a KTI országgyűlési képvise-
lőjelöltje vagyok. Az egyesület és az én álláspontom, hogy a 
hatályos jogszabályok szerint a devizaalapú konstrukció egy 
uzsorás pénzügyi termék, és ennek megfelelően kell megítél-
ni, illetőleg megoldani a magyar társadalom jelentős részét 
sújtó problémát.

Schmuck Erzsébet (Bp. 14. vk.)

Schmuck Erzsébet va-
gyok, környezetvédő. 
Nagykátán születtem 
1954-ben. Alapítója 

és sok évig elnöke voltam a 
Magyar Természetvédők Szö-
vetségének, majd a Környe-
zetvédelmi Minisztériumban 
dolgoztam helyettes államtit-
kárként.
Környezetvédőként hamar 
rádöbbentem, hogy ha ilyen 
gyorsuló ütemben romboljuk 
a környezetünket és pusztítjuk 
a természeti értékeinket, akkor 
az a gazdaság korlátjává válik, 
és komoly társadalmi feszült-

ségeket okoz. Nem engedhető meg, hogy a profit maxima-
lizálása minden más szempontot felülírjon, és a társadalom 
szétszakadása folytatódjék. Az európai uniós támogatások 
felhasználásánál esélyegyenlőséget kell biztosítani mindenki 
számára.
A kerülethez ezer szállal kötődő emberként ismerem az itt la-
kók problémáit. Az LMP programja kiterjed mind az új, zöld 
munkahelyek létesítésére, mind a családok létét befolyásoló 
egyéb esélyek növelésére, az oktatás, az adózás, a családi, pa-
nel- és társasházak energiahatékonyságát eredményező be-
ruházások támogatására, a közösségi közutak minőségének 
javítására is.

Lukoczki Károly (Bp. 14. vk.)

Váltsunk kormányt!
Úton-útfélen „Magyar-
ország jobban teljesít” 
néz rám az óriásplaká-

tokról. Orbán Viktor és barátai 
szerint igen. Szerintem nem. 
A szomszédom szerint sem. Az 
eladó, a tanár, a hentes, az au-
tószerelő szerint sem. A nyug-
díjas, a gyermekét egyedül 
nevelő szülő szerint sem. Az 
emberek többségének nem. 
Ezt egyre többen látják, és ér-
zik a bőrükön nap mint nap.
A kormányváltó pártok prog-
ramja valóban jobbá, élhe-
tőbbé teszi az emberek min-

dennapjait. Mi valódi segítséget nyújtunk a rászorulóknak. 
Kiterjesztjük a panelprogramot a kertes házak energetikai kor-
szerűsítésére is a valódi rezsicsökkentés érdekében. Eltöröljük 
a bölcsődei gondozási napidíjat. Újraindítjuk a díjhátralékos-
programot a nehéz helyzetben lévő családok megsegítésére. 
Enyhítünk a kis- és középvállalkozók terhein. Valódi munkahe-
lyeket teremtünk. A kistelepüléseinken egyre többen jönnek 
hozzám, hogy tőlem, tőlünk várják a megoldást. Pedig a meg-
oldás Önöknél van: április 6-án szavazzanak rám, szavazzanak 
a kormányváltó pártokra, szavazzanak egy jobb életre! Közö-
sen sikerülni fog!

Dunai Mónika (Bp. 14. vk.)

Acsaládommal születé-
sem óta élek a válasz-
tókerületben.  Isme-
rem az itt élő emberek 

problémáit, akiket 24 éve szol-
gálok önkormányzati képvise-
lőként, civil szervezetek tag-
jaként. Magyar– francia szakos 
tanár vagyok, jelenleg igazga-
tó-helyettes. Feladatom, hogy 
tegyek az emberekért! A köz-
elmúltban mindenki számára 
fontos és érezhető fejlődésen 
ment keresztül az ország, ben-
ne Rákosmente és Kőbánya. 
Jelentős fejlesztések történtek 
az elmúlt években kormányzati 

segítséggel: ilyen a Rákoskeresztúri temető előtti park megújí-
tása, útfelújítások, buszsávok kialakítása, intézmény-korszerűsí-
tések, panelházak környezetének rekonstrukciója. De sok még 
a tennivalónk: csökkentenünk kell a zajterhelést, folytatnunk a 
rezsicsökkentést, tovább kell gyorsítanunk a közlekedést, kerék-
párutakat kell építenünk, játszótereket, parkokat felújítanunk, 
az Újhegyi lakótelepet és környékét korszerűsítenünk! A közbiz-
tonságon tovább kell javítanunk gyermekeink, idős társaink és 
mindannyiunk érdekében. Megteszek mindent azért, hogy az 
itt élők egy szerethető, otthonos, biztonságos városban éljenek 
és dolgozzanak! Meggyőződésem, hogy Önökkel közösen új 
lendületet adhatunk Kőbányának és az országnak egyaránt!

Paul Tamás (Bp. 14. vk.)

Tisztelt Választópolgár!
A Szociáldemokraták 
Magyar Polgári Pártja 
képviselőjelöltje vagyok 

Budapest 14.  számú választó-
kerületében. 1976 óta élek a 
XVII. kerületben, öt különböző 
szakmai képesítés után a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
Vitéz János Karán fejeztem be 
tanulmányaimat mint kommu-
nikációs szakember. Tűzoltói 
pályafutásom 1997 ben kezdő-
dött, 2012 ig több beosztást is 
betöltöttem. Ez az idő, amit az 
Önök szolgálatában töltöttem 
el, meghatározó része volt az 

életemnek, és még ma is az. Soha nem vártam köszönetet, 
sem elismerést, mégis Önök mindig megtiszteltek bizalmuk-
kal, mert tudták, hogy számíthatnak rám és bízhatnak ben-
nem. Tudom, hogy sok munkára és elszántságra van szükség 
ahhoz, hogy a jelen helyzeten változtatni lehessen. Tudom, 
hogy sokan élnek kilátástalan helyzetben, úgy, hogy nem 
tudják, mit hoz a holnap. Mi éppen ezért nem a gazdagság, 
hanem a szegénység ellen küzdünk. Célunk, hogy segélyek 
helyett a tisztességes munkáért járó tisztességes bér legyen 
az, amely valódi jövőt biztosít Magyarország számára.
Mi nem csak baloldalinak látszunk, mi baloldaliak vagyunk!

Magyar Márta (Bp. 14. vk.)

Magyar Márta vagyok, 
46  évvel ezelőtt egy 
vidéki kisvárosban 
láttam meg először a 

napvilágot. A 17. kerületben élek a 
fiammal. A kikapcsolódást a kert-
ben, a természetben, a humor-
ban és a vidámságban találom 
meg. Szabadidőmet hobbimnak, 
az asztrológiának szentelem. So-
káig röplabdáztam, majd edzői 
képesítést szereztem belőle. Pe-
dagógusdiplomámat 1989-ben 
kaptam meg. 1997  óta Kőbánya 
kertvárosában, a Kertvárosi Ál-
talános Iskolában dolgozom. 
A fenntartható fejlődés szellemé-

ben élem a hétköznapjaimat, amit munkám során a tanítványaimon 
keresztül a családok felé is közvetítek. Pályázatommal már kétszer 
elnyertük a kitüntető ökoiskola címet is. Napjaimat a gyerekek kö-
zött élem, és tudjuk, hogy a gyerekszáj mindig igazat mond. Sokszor 
szembesülök a pénztelenséggel, ami társadalmunk nagy százalékát 
érinti. Ezen mindenképp változtatni kell, mert a nép jóléte a legfőbb 
törvény! A jelenlegi intézkedések a jövő végzetesen frusztrált gene-
rációját termelik ki, megfosztják őket a reális életkezdési perspektí-
vától, nincs hol lakni, nincs munkahely, csak kitolt nyugdíjkorhatár, 
ami generálja, hogy minél később alapítsanak családot, vállaljanak 
gyermeket. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy a dolgok jelenlegi állása 
szerint már túl késő bármit is tenni, de van megoldás!

Diviki-Nagy Attila (Bp. 14. vk.)

Rákoscsabán élek 18 éve, 
3  kiskorú gyermekem 
van, 17  éve házas, 
45 éves gépészmérnök 

vagyok. A  diploma óta ipari 
termelő cégeknél tervező-
mérnökként dolgozom. Sem-
milyen politikai pártnak nem 
voltam és jelenleg sem vagyok 
tagja. Jelenleg a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemen leve-
lezőn jogot tanulok. Magyar-
ország 1990 utáni történelmét 
személyes csalódásként élem 
meg, de nem osztom azt a né-
zetet, hogy a nagyok ügyeiben 
tehetetlenek lennénk, azaz 

vagy mi irányítunk, vagy minket irányítanak. Ma az eszmei 
és a gyakorlati törésvonalak nem a pártok ideológiái mentén 
húzódnak, hanem az értékalapú és az értékmentes szemlé-
let mentén. Sokan nem találjuk a helyünket a pártideológiák 
között, mert értéket hirdetnek, mégis lerombolják azokat. Az 
értékalapú szellem a tisztességesség, emberség és becsüle-
tesség alapja, a hiánya végzetes a társadalomra. Meggyőződé-
sem, hogy ha a többségben levő tisztességes emberek egy-
szer végre felismerik egymást, akkor olyan személyekre fogják 
bízni a közös ügyeink irányítását, akik ésszel, szándékkal és 
erővel a közjó ügyét mint saját ügyüket intézik, és végleg eltá-
volítják a hazugság és önzés gyakorlóit a mi ügyeinktől.
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Szilágyi György (Bp. 14. vk.)

Tovább kell mennünk 
az igazság útján – vall-
ja a jobbikos Szilágyi 
György, Budapest 

14.  választókerületének or-
szággyűlési képviselőjelöltje. 
Kőbányán, az Újhegyi lakóte-
lepen nőtt fel, édesanyja ma 
is itt él. A 47 éves, kétgyerme-
kes büszke édesapa 2010 óta 
képviseli a magyar embereket 
az Országgyűlésben. A  Job-
bikba 2008-ban lépett be, 
ahol Vona Gábor elnök kéré-
sére megszervezte a nemzeti 
párt Sportkabinetét. Tizenegy 
évig volt a Ferencváros iga-

zolt sportolója, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Karán szerzett sportszervező-menedzser 
szakképesítést. 2011-ben a Jobbik budapesti elnökévé válasz-
tották. Szilágyi Györgynek eddig közel 550 felszólalása volt, 
közel 300 benyújtott indítványa/ törvényjavaslata, módosító 
javaslata, írásbeli kérdése stb., illetve olyan horderejű ügyek 
fűződnek a nevéhez, mint Biszku Béla volt kommunista bel-
ügyminiszter bíróság elé állítása, vagy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség offshore cégeknek történő, közel 30 milliárd fo-
rintos törvénytelen kifizetéseinek feltárása és nyilvánosságra 
hozatala.

DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ
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Minél többen – 
minél többet!

TORNATEREM KIPINGÁLVA

A szabadidős tevékenységnek sokféle formája van. Van, 
aki kerékpározik, lovagol, gyalogol vagy vitorlázik. És van, 
aki segít…

Szabad az út…
A kerekes székes betegek 
közlekedését könnyítő ún. 
mobilrámpát ajándéko-
z o t t  a  k ö z e l m ú l t b a n 
dr. György István, Kőbánya 
országgyűlési képviselője 
a „Gizellának”. Az eszköz 
lehetővé teszi, hogy az in-
tézményben kezelteket ki 
tudják vinni az udvarra 
levegőzni.

Dr. György István, Kő-
bánya országgyűlési 

képviselője nemrég meglá-
togatta a Bajcsy-Zsilinszky 

A KUTYÁK ÉS A RÁMPA IS SEGÍT

A szomszédos XVII.   
kerületben működő 
Nemzeti Festékbolt 

által a Facebookon meghir-

Végre kimehetnek a levegőre a „Gizella” 
kerekes székes lakói dr. György István 
adományának köszönhetően

detett „Oktatási intézmé-
nyek ingyenes festése” prog-
ramban több magánember 
vállalta a festést-mázolást. 

Az akció tavaly ősszel indult. A Kő-
bányai Hárslevelű Óvoda is pályázott a 
60 négyzetméteres tornatermének kifesté-
sére – bár az intézmény két kerület hatá-
rán van, sok XVII. kerületi óvodás jár ide. 
A szülők, óvodai dolgozók és ismerőseik 
révén a szavazatokkal gyűjtöttük a ponto-
kat, és múlt hónapra összejött a 333 aján-
lás a tornaterem kifestésére.

Az online kezdeményezés nagyon 
sok lelkes szavazót megmozgatott, és 
február második felében megérkeztek 
a szabadidejükben segítő festők, akik-
nek a vezetője – és az akció gazdája –, 
Balf Attila gyors és minőségi munkát 
végzett a munkatársaival. Az időbe 
egy hétvégi takarítás is belefért, így 

a következő héten a kisgyerekek cso-
dálkozó arccal mutatták szüleiknek: 
„Anya, apa, nézd, milyen szép lett a 
tornatermünk!”

Ennek a kezdeményezésnek nemcsak 
a kifestett tornaterem volt a hozadéka, 
hanem az összefogás is. Lehet együtt 
örülni, tenni a dolgunkat, és ha tudunk, 
magunk is tegyünk tiszta környezetün-
kért. Ahogy a közreműködő Nemzeti 
Festékbolt mottója is mondja: „Célunk 
egy olyan közösség létrehozása, amely 
tesz a környezetéért, a környezetében 
élőkért, a rászorulókért.”

Antalics Hajnalka, az óvoda vezetője 
a gyerekek, a szülők és a pedagógusok 
nevében is hálás az ajándékért. 

Kórház Mozgásszervi Re-
habilitációs Osztályán, köz-
ismert nevén „Gizellában” 
ápolt betegeket. A  dr.  Lip-
pai Zoltán főorvossal és 
Kiss Judit pszichológussal 
folytatott szakmai beszél-
getésen a stroke-on átesett, 
megváltozott munkaképes-
ségű emberek munkaválla-
lási lehetőségeiről, illetve 
az országos szinten is elis-
mert stroke-klub munkájá-
ról is szó esett. Emellett a 
vezetők egy a mindennapi 
életet is nehezítő helyzetet 
is vázoltak a képviselőnek: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kőbányai Önkormányzat képvi-
selő-testülete pályázatot ír ki a ke-
rüle t b e n mű kö dő e g y há z ak 
2014. évi támogatására

A szociális, karitatív, kulturális, okta-
tási, hagyományőrző és egyéb közös-
ségi programok, illetve kórustalálko-
zók támogatására 2 000 000 forint áll 
rendelkezésre. 
A pályázaton részt vehetnek a Kő-
bányán működő egyházak és a nem 
kőbányai székhelyű, de a X.  kerület-
ben tagszervezettel rendelkező egy-
házak.
A pályázatot kizárólag a pályázati 
adatlap nyomtatványon lehet be-
nyújtani. Egy adatlapon egy prog-
ramhoz kérhetnek támogatást, de 
egy pályázó több programhoz is kér-
het támogatást.
A támogatási időszak 2014. január 1. 
– 2014. december 31.
A pályázatokat 2014. április  23-án 
15 óráig lehet benyújtani a kőbányai 
polgármesteri hivatalhoz szemé-
lyesen az ügyfélszolgálati irodában 
(Szent László tér 2–4.), elektroniku-
san a szabados_heni@kobanya.hu 
e-mail címen – a beérkezésről vissza-
igazolást kapnak a pályázók. 
Ha postán adják fel az adatlapot, ak-
kor a Polgármesteri Hivatal Humán 
Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Cso-
portnak címezzék (1102  Budapest, 
Szent László tér 29.)
A pályázattal kapcsolatos bővebb 
felvilágosítást kérhetnek Jógáné Sza-
bados Henrietta civil és nemzetiségi 
referenstől a +36-1-4318-748 telefon-
számon, illetve a szabados_heni@
kobanya.hu e-mail címen. 
Pályázati adatlapot az ügyfélszolgá-
lati irodában kérhetnek, vagy letölt-
hetnek az önkormányzat honlapjáról 
(www.kobanya.hu). Az adatlap má-
solható.
A pályázatokat a képviselő-testület a 
2014. májusi ülésén bírálja el, azt kö-
vetően értesítik a pályázókat. 

Egyházak  
támogatása

Elmondták, hogy az intézmény ud-
varára két lépcsősor vezet, ami szin-
te lehetetlenné teszi, hogy a kerekes 
székben ülő betegeket kivigyék az 
udvarra levegőzni. Dr. György István 
a találkozót követően két mobilrám-
pát vásárolt, amelyek lehetővé teszik, 
hogy az intézményben kezeltek kere-
kes székkel is könnyedén megközelít-
hessék az udvart.
A  rámpa átadása épp egybeesett az 
országban szinte egyedülálló és na-
gyon hatékony kutyaterápia egyik 
foglalkozásával, amelynek a „Gizellá-
ban” már hagyománya van. Dr. Szandi 
és dr.  Bogár visszatérő vendég az in-
tézményben, a betegek már várják a 
„kutyadoktorokat”, akik – megerősítve 
a nemzetközi tapasztalatokat – rend-
kívül jó hatással vannak a kezeltekre – 
tudtuk meg Kiss Judit pszichológustól, 
a Stroke Betegszervezet alapítójától.

Takarítókommandó
RETTEGJEN MINDEN SZEMÉT!

Megint egy kicsit tisztább, rendezettebb lett Kőbánya. 
Kevesebb illegálisan lerakott szemét, rothadó növényi 
hulladék vagy veszélyes használt injekciós tű szennyezi 
a kerületet, amióta a Kőkert és a Baptista Szeretetszolgálat 
együttműködése révén takarítási akciókat szerveznek 
egyes területeken.

– A BKK korábban is megkere-
sett minket, hogy segítsünk a 
villamospályák környékének 
takarításában, de akkor nem 
volt kapacitásunk erre. Most 
viszont a nagyobb létszámú 
közfoglalkoztatott munkaerő 
és a szeretetszolgálat köz-
reműködése lehetővé teszi, 
hogy takarítsunk – mondta 
Garamszegi László. A  Kőkert 
műszaki vezetőjétől megtud-
tuk, hogy a Kolozsvári utca 
is az ő kezük nyomán tisztult 
meg a gondatlan, környezet-
szennyező lakók által elszórt 
vagy ide lerakott szeméttől. 
Több mint 40  köbméter hul-
ladékot szedtek össze a Bap-
tista Szeretetszolgálat önkén-
tesei és közmunkásai, illetve a 
Kőkert Kft. szakemberei, a ha-
talmas mennyiségű szemét 
nagy része az Őrház mögötti 
illegális lerakóból jött össze. 
Az együttműködés újabb ál-

lomása a Maglódi út volt, ahol 
ugyancsak a villamospálya 
környékét tették rendbe a 
közfoglalkoztatottak és az 
önkéntesek a Kőkert segít-
ségével. Szanyó Gergely, a 
Baptista Szeretetszolgálat 
munkatársa elmondta, hogy 
a közmunkaprogramjukban 
részt vevő emberek többsé-
gükben a szervezet átmeneti 
szálláshelyén laknak, az ilyen 
jellegű együttműködésben 
nagyon szervezett munkát 
végeznek, és látványos ered-
ménye is van a közreműködé-
süknek. 
A Föld napi rendezvényeken 
is részt vevő „takarítóbrigád” 
március végén tehát a Mag-
lódi út környezetét is rendbe 
tette – többkonténernyi sze-
metet összegyűjtve –, az erre 
utazóknak már „csak” vigyáz-
ni kellene a rendre…

A Maglódi út melletti kis 
szervizúton több köbméter 
szemetet szórtak el a környe-
zetüket sem kímélő „vállalko-
zók”. A takarítás után vajon 
meddig marad tiszta a terep?

Óvoda a határon. Az önkéntes 
festőbrigád nagy meglepetést 
okozott a gyerekeknek 

KUTYASZÉPSÉGVERSENY
A közterületek tisztábbá – kutya-
piszoktól mentessé – tétele és a 
kutyafuttatók népszerűsítése is a 
célja annak a kétfordulós kutya-
szépségversenynek, amelyet 2014. 
május 10–11-re terveznek. A tavalyi 
nagy sikerű kutyaszépségverseny 
után idén is az Ihász közi futtatóban 
rendezik a versenyt, amelynek részt-
vevőit szakértő zsűri rangsorolja. 
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Átállás és átmenet
REMEK SOROZAT REMEK PEDAGÓGUSOKKAL

Az iskolarendszer átalakítása ugyan nagyobb zökkenőktől mentes, ám a 
pedagógusszakmát néha finoman fogalmazva is nehéz helyzetek elé ál-
lítja az átállás. Az idei Kőbányai Pedagógiai Napok résztvevőitől ezt gyak-
ran lehetett hallani. És azt is, hogy ennek ellenére ismét nívós, újdonsá-
gokat felmutató programot szerveztek a szervezők. 

Kétkezi szakmák őrzői
A közelmúltban ismét remek rendezvénnyel rukkolt elő a Bercsényi Miklós 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola. A nagy sikerű disznóvágások és a sörnap 
után most méznapot rendeztek.

FINOM NAPOK

Az iskolások erőnléti és egészségi ál-
lapotának felmérése gondosan össze-
állított gyakorlatok alapján történik. 
Bemutatóóra a Széchenyiben

A Kőbányai Pedagógiai Napok 
megnyitóján Révész Máriusz 
országgyűlési képviselő, kerületi 

oktatási bizottsági elnök is elmondta: 
az új struktúra célja a kiegyenlítődés 
– vagyis a rossz körülmények között 
működő iskolák felhozása a korábban 
sokkal jobb feltételekkel működők 
„terhére”. (A  Kőbányai Önkormányzat 
jóvoltából a kerületi iskolák a fővárosi 
élvonalba tartoztak, és mindent elkö-
vetnek, hogy ott is maradjanak a jókat 
sújtó szabályok ellenére.)

Az új körülmények miatt a mostani 
rendezvény fő célja is a pedagógusok 
képbe hozása volt. Ha csak a szám-
adatokat vesszük, akkor az idei KPN 
teljes siker, hiszen több mint ötszázan 
regisztráltak a szakmai előadásokon, és 
ugyanennyien az iskolai bemutatókon. 
A szakmai elégedettséget pedig a részt-
vevők 90  százalék feletti értékelése jel-
zi. Meglepő módon éppen az új struk-
túra specialitásait bemutató előadások 
(pl. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) 

KOVÁCS GABRIELLA LETT AZ ÉV TESTNEVELŐJE a kerületben. A gye-
rekek véleménye által is alátámasztott szakmai elismerést a 
Kőbányai Pedagógiai Napok keretében adták át a Széche-
nyi Általános Iskola tanárának – az iskolában tartott egész-
ség- és erőnléti felmérést bemutató foglalkozást követően. 
A 25 éve a Széchenyiben tanító Kovács Gabriella (képünkön) 
tornacsapataival, tollaslabda- és görkorcsolya-oktatásban is 
nagyszerű eredményeket ért el, osztályfőnökként és a kerü-
leti sporttábor egyik motorjaként is elnyerte a gyerekek és a 
szülők szeretetét, bizalmát. 

után volt hiányérzet a résztvevőkben. 
A kőbányai iskolákban, kőbányai peda-
gógusok által megtartott 33 bemutató 
foglalkozás viszont óriási sikert aratott. 
Noha az órák többségéről érdemes len-
ne szólni, hely híján csak néhány, amely 
igazi szakmai élményt szerzett: Az Éltes 
Mátyásban az átlagostól eltérő képes-
ségű vagy helyzetű 3.  osztályosokkal 
olyan matematikaórát láthattak Deme-
ter Mária vezényletével, amelynek során 
csak a fegyelem, a kölcsönös tisztelet, a 
rendkívüli kreativitás és a csapatmunka 
kifejezések jutottak mindenki eszébe. 

A  Kereszturyban látott erkölcsórán ki-
derült, ennek a „tantárgynak” nagy lét-
jogosultsága van, a gyerekek nagyon sok 
kérdést nem tudnak megbeszélni senki-
vel, amelyet ezen keretek között igen… 

Ezeken kívül is érdemes több nívós 
programot megemlíteni: a Corvinus 
Egyetemről érkező dr. Aczél Petra kom-
munikációs előadása „önmagáért be-
szélt”, hasonlóképpen remek volt Verbai 
Lajosnak Kőbánya irodalmi kötődése-
it, és dr.  Setényi Jánosnak a jó iskolát 
bemutató előadása. A  tan-órák közül 
pedig Mátrainé Borbély Lívia komp-
lex, a magyart, a környezetismeretet és 
az informatikát is magába foglaló fog-
lalkozása, Strobl Imréné könyvtári ka-
landozása, dr. Géczi-Laskai Judit vizu-
áliskultúra-oktatása, Kocsis Zsuzsanna 
nyelvtanórája, Szűcs Borbála rajzórája 
és Katona Zsuzsanna drámaórája volt 
különösen elismerésre méltó. Záró idé-
zetként is a drámaórán megismert Lázár 
Ervin sorait írjuk le – az élet és az okta-
tás titkáról: „…az Üveghegy vára min-
denki előtt nyitva áll, csak szeretet és 
tiszta szív kell hozzá.”

A Bercsényi nemcsak a kerület és a 
térség diákjainak továbbképzésé-

ből veszi ki részét, rendezvényeivel, is-
kolai nyílt napjaival tartalmas progra-
mot is kínál a kőbányaiaknak. A Kovács 
Róbert polgármester által megnyitott 
és méltán méltatott méznap különle-
ges kínálata nem csupán az édes ízek 
kedvelőinek szerzett finom meglepe-
tést, a gyerekek is remekül érezhették 
magukat. 
Gál Ferenc, az iskola főigazgatója el-
mondta, hogy a leendő tanulóik, a 
szülők és az érdeklődő kőbányaiak 
felé is szívesen nyitnak, mert ezeket az 
alkalmakat arra is fel tudják használ-
ni, hogy megmutassák, milyen nívós 
munka zajlik az iskolában, mire képe-
sek az ő hallgatóik, mennyire sikerült 
megőrizni több „kétkezi” szakma ha-
gyományát és becsületét.
– Először szokatlan lehetett az embe-
reknek, hogy ilyen rendezvényekre 

invitáljuk őket, de most már egyre töb-
ben jönnek hozzánk. A Kutatók Éjsza-
kája és a Múzeumok Éjszakája rendez-
vénysorozatba is bekapcsolódtunk, és 
ennek meglett az eredménye: félezer 
érdeklődőt is vendégül látunk egy-egy 
alkalommal. 
A főigazgató elmondta: sok kőbánya-
it érdekel, hogyan készül a lekvár, a 
sör, a sok húsos finomság, mire való 
egy alapanyag, illetve egy élelmiszer-
elemző laboratórium, és sokan szíve-
sen vásárolnak a termékeikből, mert 
az ízek és a megbízható minőség az ő 
malmukra hajtja a vizet. A  rendezvé-
nyeken is egyre nagyobb népszerűség 
visszaköszön az iskolába jelentkező 
tanulók számában, és a Kőbányáért 
Egyesület megkereste az iskolát, hogy 
az Újhegyi sétányon árusíthassák ter-
mékeiket – a termelői piacon… Ennél 
nagyobb elismerésre pedig aligha van 
szükség. 

hirdetés

Minden korosztálynak új információkat 
és élményeket hoznak a nyílt napok 
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A hit és az ön-
becsülés ünnepe

MÁRCIUS 15.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc a nemzeti 
identitás egyik alapköve, és a március 15-i történések 
segítségével a múltunkból meríthetünk erőt a jelenhez 
és a jövőhöz. E gondolatok jegyében ünnepeltek a kő-
bányaiak a Magyar Oltár szoborcsopor tnál, ahol 
dr. György István mondott emlékező beszédet.

ISMERŐSÖK ÜDVÖZLETE
Sorozatunkban olyan kerületi lakókat mutatunk be, akik-
nek a múltja, jelene és jövője is sok szállal kapcsolódik 
Kőbányához. Ebben a hónapban Nehr Ágnes mesélt az 
őt ide kötő szálakról.

bármely nemzet a világon. „A magyarok 
tudták, és tudjuk ma is, hogy jogunk van 
a szabadsághoz és az önbecsüléshez… 
Azt is tudták, és tudjuk mi is, hogy an-
nak a nemzetnek nincs jövője, amelyik 
hitelből tengeti életét, ahelyett hogy ke-
ményen dolgozna. Tudták és tudjuk mi 
is, hogy Magyarország akkor teljesíthet 
jobban, ha ereje szerint mindenki kiveszi 
a részét a közös terhekből. Akkor is vilá-
gos volt, és ma is az, hogy Magyarország 
szabadsága nagyon nagy munkával és fe-
lelősséggel jár, és ezt senki nem végzi el 
helyettünk, a mi érdekeink védelmében 
senki sem fog helyettünk kiállni.”

Dr.  György István fejet hajtott a for-
radalomban részt vevő bátrak előtt, 
akiknek volt merszük saját kézbe venni 
a nemzet sorsát. Az ünnepi szónok pár-
huzamot vont az ország mai helyzetével, 
mondván: 2014-ben ismét választás előtt 
áll az ország – dönteni kell hitünk és ön-
becsülésünk jövőjéről, egy új Magyaror-
szág felépítéséről, továbbépítéséről. 

Dr. György István országgyűlési kép-
viselő, főpolgármester-helyettes végül 
békét, szabadságot és egyetértést kívánva 
kérte Isten áldását városunkra. 

(A Magyar Oltárnál tartott megemlé-
kezésen közreműködött Tóth Eszter nép-
dalénekes, a Válaszút népáncegyüttes, a 
Zagyva Banda, Pálmai Rebeka, a Szent 
László Gimnázium tanulója és a Jászkun 
Magyar Királyi Honvéd Hadkultúra 
Alapítvány huszárai.)

dr. György István országgyű-
lési képviselő, főpolgármester-
helyettes, megemlítve, hogy 
csak az addigi legnagyobb 
cári katonai beavatkozással 
tudták térdre kényszeríteni a 
magyarok forradalmát. Ám 
ennek a hatalmas küzdelem-
nek az előkészületei is óriásiak 
voltak, és ennek során szerzett 

SZERETEM KŐBÁNYÁT

A  166 éve történt ese-
mények nemcsak 
nemzeti mitológiánk 

kihagyhatatlan fejezete, ha-
nem az európai történelem 
meghatározó része is, amely a 
kontinens forradalmai közül 
lényegében egyedül jutott el 
a sikeres, szervezett katonai 
ellenállásig – hangsúlyozta 

Múlt és jelen között sok a hasonlóság: 2014-ben ismét 
választás előtt áll az ország, dönteni kell hitünk és önbe-
csülésünk jövőjéről... Erről is beszélt dr. György István az 
ünnepi műsor előtt

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSMÁRKÁS MŰVÉSZEK

A Kőbányai Önkormányzat képvi-
selő-testülete pályázatot ír ki tár-
sasházi kamerarendszer kiépíté-
sének támogatására – a megpá-
lyázható keretösszeg összesen 
mintegy 5,3 millió forint. 

A pályázaton részt vehetnek a X. ke-
rület közigazgatási területén fekvő 
társasházak és lakásszövetkezetek. 
A pályázatot pályázati adatlap hi-
ánytalan kitöltésével lehet benyúj-
tani, amelyet a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán kérhetnek (Szent 
László tér 2–4.), vagy az önkormány-
zat honlapjáról (www.kobanya.hu) 
tölthetnek le. 

A pályázat utófinanszírozott, vagyis 
csak a 2013. szeptember 1. és a pályá-
zat benyújtása között megvalósított 
kiépítésre lehet benyújtani. (A tulaj-
donosi döntésnek tartalmaznia kell 
a lakóközösség által szabályszerűen 
kiválasztott vállalkozó árajánlatát is.)
A pályázatot zárt borítékban a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latára kell eljuttatni. A borítékra rá 
kell írni a pályázó címét, valamint 
a következő hivatkozást: „2014.  évi 
elektronikus megfigyelőrendszer lé-
tesítéséhez nyújtandó támogatásra 
vonatkozó pályázat”. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. július 31. napja. 
A pályázatokat a képviselő-testület 
bírálja el 2014. augusztus 31-ig, a 
döntésről a pályázókat írásban érte-
sítik. 
A pályázattal kapcsolatban további 
felvilágosítást hivatali munkaidőben 
Verle István (4338-268) és Szász Jó-
zsef (4338-284) nyújt.

Fergeteges hangulatú koncerttel ünnepelte friss 
Budapest Márka díját a Kőbányai Zenei Stúdió a szintén 
Budapest Márka elismerésben részesült Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ színháztermében. 
Az ünnepi előadáson fellépett többek között Hobo 
(Földes László), Takács Ni ko las és Póka Egon.

A  Budapest Márka díjat, vagyis a Fővárosi Önkormány-
zat elismerő oklevelét dr. György István főpolgármes-

ter-helyettes Kovács Róbert polgármesterrel közösen adta 
át Joós Tamásnak, a művelődési központ igazgatójának, 
valamint a méltán híres zeneiskolát vezető Póka Egonnak 
és dr. Gyimesi Lászlónak, az iskolát fenntartó Magyar Zene-
művészek és Táncművészek Szakszervezete főtitkárának. 
Dr. György István köszöntőjében a Kőrösiben zajló változa-
tos kulturális életet, illetve a Kőbányai Zenei Stúdió nem-
zetközi szinten is elismert munkáját méltatta. Ezt követően 
maga is gitárt ragadott, és a Póka Egon Ex pe ri ence-szel 
két dalt adott elő, majd átengedte a színpadot Hobónak. 
A  koncert végén az iskola büszkeségei, Veres Mónika és 
Takács Ni ko las kápráztatták el a közönséget, utánuk pedig 
az euro víziós magyar dalválogatóból is ismert Honey beast 
énekese, Tarján Zsófia adta elő legújabb slágerét.
A mostani elismeréssel kapcsolatban dr. György István el-
mondta, hogy a Fővárosi Közgyűlés tavaly novemberben 
alapított Budapest Márka néven új elismerési formát, amely 
azon személyeknek, szervezeteknek adományozható, akik-
nek vagy amelyeknek kimagasló színvonalú tevékenysége 
a fővároshoz köthető, és ezzel hozzájárulnak a főváros jó 
hírnevének emeléséhez. 
(Kőbányán eddig összesen hat szervezet kapta meg a Fő-
városi Közgyűlés kitüntetését: az Egis Gyógyszergyár, a 
Kőbányai Zenei Stúdió, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ, a Kőbánya Sport Club, a Mikropakk Kft. 
és a Kroó György Zeneiskola.)

Támogatás  
kamerarendszer 
kiépítésére

Díjátadás sztárparádéval

tekintélyt gondolataival Batthyány, Kos-
suth, Deák, Széchenyi, Szemere és Eöt-
vös, ezek a gondolatok pedig tápot adtak 
a magyar és a bécsi ifjúságnak, hogy a 
saját követeléseit megfogalmazza az ural-
kodó rendszerrel szemben. 

A főpolgármester-helyettes ünnepi be-
szédében utalt rá, hogy a ’48-as forrada-
lom is hittel kezdődött: a magyarok ak-
kor is hittek abban, hogy Magyarország 
megáll a saját lábán, és ér annyit, mint 

FÁKLYÁS FELVONULÁS… AZ ÜNNEP ELŐESTÉJÉN
Tavaly az óriási hóvihar sem szegte a kőbányaiak 
kedvét, idén március 14-én az időjárás is kedvezett – 
több százan vonultak fáklyáikkal a Conti-kápolnától 
a Rottenbiller parkba a forradalmárokat ünnepelve.
A csendes menetet dr. György István országgyűlési 
képviselő, főpolgármester-helyettes és a fáklyás felvo-
nulás hajdani ötletadója, Kovács Róbert polgármester 
vezette, ám a sorok között a kerület vezetőit, pedagó-

gusait, sportolóit, civil szervezeteinek képviselőit is megtalálhattuk. A politikusok sorai-
ban pedig jelen volt több kőbányai önkormányzati képviselő, valamint Burány Sándor or-
szággyűlési képviselő is. A fáklyás felvonulást a Köszi előtt hangulatos táncház zárta.

„Immár 27  éve élek Kőbányán, de családi kö-
tődésem sokkal régebbi. Itt élt és dolgozott 
dédnagyapám, aki a gyűjtőfogház jogtanácso-
sa volt. Nagymamám esküvője is itt, a csoda-
szép Szent László-templomban zajlott – ahol 
később édesanyámat is megkeresztelték. Csa-

ládunk a 30-as években ugyan elköl-
tözött Kőbányáról, de visszatértünk… 
Otthonunk a Gellértheggyel egyma-
gasságú Óhegy parkban van, itt élünk 
párommal és Manci nevű kutyusunkkal.
Sok szempontból különleges a mi kerü-
letünk! Hiába a sok lakótelep, a baráta-
inkkal mondogatjuk: olyan, mintha egy 
nagy faluban élnénk. Miként a kerület 
más részein, a mi utcánkban is mindenki 
ismer mindenkit.
Nem Kőbányán dolgozom, de amikor 
naponta hazajövök a Nyugatiból a vo-
nattal, a Kerepesi úti felüljárónál érzem, 
hogy megjöttem, itthon vagyok… 

A vasútállomáson a jegyárus és a virág-
árus is ismerősként üdvözöl. 
Szeretem látni megújuló kerületünket, 
a virágos parkokat, örülök, hogy szá-
mos új létesítménnyel gazdagodott 
Kőbánya, amelynek gondos gazdái 
vannak. Számos kerületi rendezvé-
nyen veszek részt, és azokra is jellem-
ző a családias hangulat, a kedvesség, 
az emberség… Ez jó érzéssel tölt el en-
gem. Jól érzem itt magam! Szerencsés 
vagyok, hogy 27  éve ide, Kőbányára 
hozott a szerelem!

LEJEGYEZTE: BALECZKY KATALIN
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Értékteremtő

Pingpong  
a Sibriken

KALENDÁRIUM-PÓTLÁS

ÓRIÁSI LEHETŐSÉG

Kedves Kőbányaiak!
Az önkormányzathoz számos jelzés ér-
kezett azzal kapcsolatban, hogy a Kő-
bányai Kalendárium  2014 kiadványunk 
nem minden háztartásba érkezett meg. 
Kérjük Önöket, hogy aki a kiadványt 
2014 második hetében nem kapta meg, 
az mielőbb jelezze a Kőbányai Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, a 
06/80/205271-es zöldszámon, illetve a 
kobph@kobanya.hu e-mail címen.

KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. már-
cius 1-től szombatonként 9 és 15 óra 

között pingpongozási lehetőséget biz-
tosítunk minden sportolni vágyónak a 
Kőbányai Sportközpont Sibrik Miklós 
úti tornatermében. Belépődíj óránként 
300 Ft/fő. Lehetsz gyerek, felnőtt, profi 
vagy amatőr, a játék lehetősége biztosít-
va van. Helyszín: Sibrik Miklós  út– Mádi 
utca sarok, bejárat a Zrínyi Miklós Gim-
názium nagykapuján keresztül. (Meg-
közelíthető: 85-ös busszal.) Jelentkezni 
a helyszínen, vagy Nagy Balázs vezető 
testnevelő tanárnál a Harmat utca  88. 
szám alatt, az általános iskolában, illetve 
a 260-1817 telefonszámon lehet. Min-
denkit szeretettel várunk!

KONCERT
Április 10-én, 24-én a Kösziben csütörtökön-
ként 18 órakor
KÓBORZENGŐ-KONCERTEK

A zenekar hagyományőrzésre, nép-
zenénk hiteles, hangulatos és igé-
nyes megszólaltatására szövetkezett. 
Néptáncegyütteseket, gyermektánc-
csoportokat kísér, táncházakban mu-
zsikál, színházi produkciókban vesz 
részt. Önálló műsoraival is őrzött nép-
zenei kincseinket népszerűsíti. 
Bővebb információ a zenekarról: 
www.koborzengo.hu. A részvétel díj-
talan! 

Április 13-án, vasárnap 16 órától a Kösziben
VASÁRNAPI TÁNCPARTI

Zenél: Somogyi Károly
Jegyár: 600 Ft

Április 4-én, pénteken 9–19 óráig,  április 
5-én, szombaton 10–19 óráig, április 6-án, 
vasárnap 10–18 óráig a Kőrösiben
VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS

A kiállításon látható lesz: 35 méter 
hosszú, H0-s méretarányú terepasz-
talvasút villamos- és autóbusz-közle-
kedéssel. Éjszakai vonatozás.
Lego-város működő vasutakkal, 
Playmobil vasút, RC helikopter bemu-
tató.
Interaktív játszóház: irányítható H0-s 
Thomas-vasút, tologatható Thomas-
vasút, favonatok.
Gyerekjegy: 500 Ft (2 éves kortól), fel-
nőttjegy: 700 Ft (18 éves kortól), csa-
ládi jegy: 2200 Ft, csoportos jegy: 400 
Ft (10 főtől)

KIÁLLÍTÁSOK
Április 23-án, szerdán a Kőrösi Galériában
„A FALU LELKE − FOTÓK A FELEDÉS 
HATÁRÁRÓL”

Both Gyula marosvásárhelyi fotós és 
klubtársai kiállítása, amely különös vi-
dékeket, elhagyott vagy elpusztított 
világot tár a szemünk elé. A megrázó 
bözödi képek, a természet- és falurom-
bolás emlékművei vagy az elfelejtett 
tudás, ismeretek mementói feketén-
fehéren kerülnek a falra, hogy Önök 
is tudjanak róla. Megtekinthető: április 
23-tól május 4-ig, keddtől péntekig 
14–19 óráig, szombaton 10–14 óráig.

Április 24-én, csütörtökön 17 órakor a 
Kösziben
A BOLHÁS ÉS TÁRSAI – A KŐBÁNYAI 
MOZIZÁS RÖVID TÖRTÉNETE

Előadás sok képpel. Előadó: Verbai  
Lajos. A részvétel ingyenes.

ISMERETTERJESZTÉS
Április 7.: 
A GONDOLKODÁS KÖZPONTJA:  
A HOMLOKLEBENY

Előadó: Kecskeméti János mentálhi-
giénés előadó, lelkész

Április 28.: 
AZ ÉTRENDI REFORM KRITIKUS PONT-
JAI – MIT TEGYÜNK, HA NEM VÁRT 
TÜNETEKET ÉSZLELÜNK A VÁLTOZTA-
TÁS SORÁN

Előadó: Tóth Gábor okl. élelmiszer-
ipari fejlesztőmérnök, szakíró, szakta-
nácsadó
Az alkalmak nonprofit jellegűek, az 
előadások után megbeszélésre, vala-
mint egészségvédelemmel kapcsola-
tos könyvek, hanganyagok, hazai élel-
miszerek, fejlesztések kedvezményes 
beszerzésére nyílik lehetőség.
Belépődíj: 350 Ft/alkalom

Szerdánként 15 órai kezdettel
KŐBÁNYAI NYUGDÍJASOK  
AKADÉMIÁJA A KŐRÖSIBEN

április 2.: Veresné dr. Bálint Márta: 
Zsírok és olajok az idősek táplálkozá-
sában
április 16.: Dr. Jászberényi József: A 
jövő városai
április 30.: Dr. Molnár Krisztina: Me-
sék, meseterápia felnőtteknek, gye-
rekeknek
A programon való részvétel 50 év fe-
lett ingyenes.

RENDEZVÉNY
Május 1-jén, csütörtökön az Óhegy parkban
HALMAJÁLIS 

A szabadtéri színpadon: a Kőbányai 
Zenei Stúdió koncertje, Marching 
Jazz Band, Papa Jazz Seven, Trio Trix-
artistabemutató, a Kis-Hétrét együt-
tes Hétrétországból és Kovácsovics 
Fruzsina gyerekműsora, Rúzsa Magdi 
élő koncert. Halászléfőző verseny, 
májusfa-kitáncolás és műsor a Tö-
rekvés Néptáncegyüttessel, kéz-
művesjátszóház, vidámpark, vásári 
forgatag.

MÁRCIUSI PROGRAMOK NYUGDÍJASOKNAK

Kőbányai akadémisták
IDŐSEN IS FIATALON

Ha ép testben ép lélek él, akkor a szellem ereje és frissessége, tudás utáni 
vágya is megmarad. A kőbányai nyugdíjasoknak a mozgást az önkormány-
zat támogatásával főleg a KESZE, a tanulást – ugyancsak az önkormányzat 
finanszírozásával – a Zsigmond Király Főiskola tanári gárdája biztosítja. 

általános akadémiai előadások mellett 
hamarosan művészettörténetet hallgat-
hat, valamint angol nyelvet is tanulhat 
az érdeklődő koros csoport.

A hallgatók – noha már több érde-
kes előadáson túl vannak – rendkívül 
sok hasznos információt szerezhettek a 

A tavalyi, nagy sikerű sorozat után 
idén is remek előadásokon tájé-
kozódhatnak, művelődhetnek, 

szerezhetnek korszerű tudást a kőbá-
nyai szépkorúak. Radványi Gábor al-
polgármesternek a második szemesztert 
megnyitó beszédéből kiderült, hogy az 

Kőbányán egyre több szépkorú érdeklődik a kulturális 
programok és az időskori tanulási lehetőségek iránt. 
Az önkormányzat támogatásával nyelvoktatást és 
művészettörténeti kurzusokat is szerveznek

nyitó előadáson az internet előnyeiről 
és veszélyeiről. A  netes magány, a szó-
kincsvesztés, a virtuális szerepjátékok és 
átverések is szóba kerültek mint kóros 
mellékhatások, de tény, hogy a kapcso-
lattartásnak, a kommunikációnak ez a 
kikerülhetetlen eszköze az idősebb ge-
nerációnak is óriási előnyöket tartogat. 
Ma már több mint hétmilliárd blog 
működik, illetve informál – érdeklődési 
köröknek megfelelően –, és a Facebook-
tagok száma is jócskán meghaladta az 
egymilliárdot. Ez pedig egyértelműen 
bizonyítja, hogy a közeljövőben a neten 
elérhető információk, kapcsolattartási 
lehetőségek és szolgáltatások miatt nem 
szabad kihagyni a szépkorúak netokta-
tását sem… 

KESZE-TÚRAPROGRAMOK

ÁPRILIS
Április 3., csütörtök: Mátra / Gyön-
gyös – buszos program (előzetes 
jelentkezés március 20-ig)
Április 10., csütörtök: Mátra / 
Mátraverebély, Tar – bu szos program 
(előzetes jelentkezés:március 27-ig)
Április 12., szombat: Mátra / Kápolna 
– Sirok – Recsk – Parád – Kékestető – 
Mátraháza (buszos kirándulás, előzetes 
jelentkezés március 12-ig)
Április 17., csütörtök: Tétényi-fennsík 
/ Törökbálint – Anna-hegy – Diósd – 

Törökbálint
Április 24. csütörtök: Mátra / Galyate-
tő – buszos program (előzetes jelentke-
zés április 10-ig)
Április 26., szombat: Börzsöny / 
Horváth J.-emléktúra – buszos program 
(előzetes jelentkezéssel)
Április 27., vasárnap: Budai-hegység / 
Tuti-kupa – tájékozódási verseny (külön 
kiírás szerint)

MÁJUS
Május 1., csütörtök: Budai-hegység/ 
Csillebérc, KFKI – Sorrento – Mária-
völgy – Budaörs (kálvária)

Május 8., csütörtök: Vértes/ Vértes-
somló – Oroszlány – Majkpuszta – 
Várgesztes (buszos program, előzetes 
jelentkezés április 8-ig)
Május 10., szombat: Budai-hegység 
/ Törökvész út – Határnyereg – Glück 
Frigyes út – Oroszlán-szikla – Árpád-ki-
látó – Francia bánya – Fenyőgyöngye
Május 15., csütörtök: Mezőföld / 
Paks és környéke – buszos program 
(előzetes jelentkezés április 15-ig)
További információt kérhetnek és a 
programokra jelentkezhetnek a KESZE 
Facebook-oldalán vagy a +36 20 443 
7048-as telefonszámon

kőbányai szépkorúak
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SZÍNHÁZ
Április 13-án, vasárnap 15 órakor a 
Kőrösiben – Nosztalgia bérlet

SPIRIT SZÍNHÁZ
   Vajda Panni: SZERELMEK AZ ÉGBŐL 

Romantikus vígjáték két részben 
Rendezte: Király Attila. Szerep-
lők: Haumann Petra, Lapis Erika, 
Miller Zoltán, Perjés János, Szirtes 
Balázs, Andrádi Zsanett, Kolti Hel-
ga, Gilicze Márta, Szőlőskei Tímea 
/ Xantus Barbara. Jegyár: 2000 Ft

Április 25-én, pénteken 19 órakor

FÉNYSZÍNHÁZ – JELENÉSEK
  Jelenések című előadásunkban 
feldolgozzuk a Miatyánkot, mul-
timédiás és lézeres eszközökkel, 
élő zenével. Az előadáshoz csat-
lakozott St.  Martin, aki csodálatos 
zenei alkotásaival emeli tovább az 
előadás fényét, melyben a lézer 
segítségével szinte láthatóvá válik 
a hang. Belépőjegyek elővételben: 
1900 Ft, az előadás napján: 2500 Ft.

Április 27-én, vasárnap 15 órakor a 
Kőrösiben – Nosztalgia bérlet

PAPRIKÁS CSIRKE
   Fényes Szabolcs, Szécsén Mihály, 

Szántó Armand, a Gergely Theáter 
előadása. Rendezte: Gergely Ró-
bert. Szereplők: Csomor Csilla, R. 
Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna, 
Szabó Máté, Némedi Varga Tímea, 
Pelsőczy László, Heller Tamás, 
Szabó Zsófi. Jegyár: 2000 Ft

GYERMEKSZÍNHÁZ
Április 15-én, kedden 10 órakor a 
Kőrösiben

NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, 
MÁLÉSZÁJ, AVAGY TERÜLJ, 
TERÜLJ, ASZTALKÁM!

   Magyar népmese sok muzsikával 
Rendező: Szabó Zsuzsa. Drama-
turg: Bencze Balázs. Zene: Rossa 
László. Jegyár: 750 Ft

Április 15-én, kedden 14.30-kor  
a Kőrösiben

FOLTIN JOLÁN–NOVÁK 
PÉTER: TITITÁ

   Hetedhét bérlet. Interaktív, zenés 
gyerekelőadás. Játékvezető: Novák 
Péter. Zenészek: Küttel Dávid, Ba-
bos Károly, Szokolay Dongó Balázs. 
Táncosok: Pótor Kata, Lengyel Sza-

bolcs. Zene: Novák Péter és Lázár 
Zsigmond. Koreográfia: Lengyel 
Szabolcs. Szerkesztő-rendező: Foltin 
Jolán. Kalandra fel Ritmusországba, 
hol taktusra jár a gyerekek keze, feje, 
lába! Tititá, tátiti, gyertek velünk 
játszani! A zenekar tagjai: Buda Gá-
bor - ének, gitár, Szabó Tibor - gitár, 
bouzouki, tambura, Maroevich Zsolt 
- brácsa, hegedű, Székely Zoltán - 
furulya, kaval, szaxofonok. Jegyár: 
elővételben 1100 Ft, a koncert nap-
ján 1500 Ft

Április 13-án vasárnap 10.30 órakor a 
Kösziben

KOLOMPOS-TÁNCHÁZ – 
KÉZMŰVESJÁTSZÓHÁZ

   10.30–13.00: Húsvéti kézmű-
vesjátszóház (minitojásfát és 
tojástartó figurákat készítünk) 
10.30–11.30: Kolompos-táncház. 
Jegyár: elővételben 900 Ft (2 éves 
kortól), a rendezvény napján 1000 Ft.

KIÁLLÍTÁSOK
Április 23-án, szerdán a Kőrösi 
Galériában

A FALU LELKE − FOTÓK  
A FELEDÉS HATÁRÁRÓL

   Both Gyula marosvásárhelyi fotós 
és klubtársai kiállítása. Megte-
kinthető: április 23.–május 4., 
keddtől péntekig 14–19 óráig, 
szombaton 10–14 óráig

Április 24-én, csütörtökön 17 órakor 
a Kösziben

A BOLHÁS ÉS TÁRSAI – A 
KŐBÁNYAI MOZIZÁS RÖVID 
TÖRTÉNETE

   Előadás sok képpel. Előadó: Verbai 
Lajos. A részvétel ingyenes.

Május 9-én, pénteken 19 órakor a 
Kőrösiben

L’ART POUR L’ART TÁRSULAT: A 
POSTÁS, AKI MEGESZI  A LEVELEKET

   Jegyár: 2200, 2600 Ft

Költészet 
napi  

jelbeszéd
Április 11-én 10 órától a 
Kösziben, és előtte a Rot-
tenbiller parkban KÖLTÉSZET 
NAPJA – A KÖLTÉSZET PARKJA

2014-ben újabb nagy 
teljesítmény megvaló-
sítására invitáljuk Önö-
ket és a diákokat. Idén 
József Attila Hull a levél 
a fáról című versét sze-
retnénk jelbeszéd útján 
„elmondani” az – erre az 
alkalomra meghívott – 
siketnéma gyerekeknek 
és felnőtteknek, akik saj-
nos nem hallhatják a ver-
seket, az azokban rejlő 
nyelvi csodák artikulált 
változatait. Segítsünk 
nekik azzal, hogy az ő 
nyelvükön, a jelbeszéd 
segítségével mondjuk 
együtt József Attilával: 
„Elmegyek hát keresni,  / 
Szeretnék már szeretni.” 
2014. április 11-én 11 óra 
11 perckor a helyszínen, 
kerületi óvodások és is-
kolások közreműködésé-
vel adjuk elő, mondjuk el 
közösen a verset. 
A produkcióban köz-
reműködik Weisz Fan-
ni modell, Takács Erika 
jeltolmács, valamint 
Sebő Ferenc népzene-
kutató, előadóművész, 
aki együttesével a vers 
énekelt változatát fogja 
megtanítani a résztve-
vőknek.
Ügyünk támogatására 
felkértük Kovács Róber-
tet, Kőbánya polgármes-
terét és a Hallássérültek 
Kultúrájáért Alapítványt. 
Reméljük, minél több tá-
mogatót sikerült soraink 
között tudni annak érde-
kében, hogy Kőbányán 
ez a formabontó „vers-
mondás” létrejöhessen.

A jóga egy átalakulási folyamat. Ez egy puszta tény, amit 
bárki megtapasztalhat, ha rendszeresen gyakorol. 

PRÍMA WELLNESS SPORTKÖZPONT 1103 BUDAPEST, GYÖMRŐI ÚT 99. 
TELEFON: 30/629-4025 E-MAIL: LORINCZVERA@PRIMAWELLNESS.HU 

WWW.PRIMAWELLNESS.HU

ALAKÍTSD ÁT AZ ÉLETED 
JÓGÁVAL!

Míg az emberek számtalan okból kezdenek el jógázni, min-
denki rájön egy idő után milyen önfejlesztő és gyógyító 
hatásai is vannak. Sokan azért kezdenek gyakorolni, hogy 
lefogyjanak, csökkentsék a stresszt az életükben, míg má-
sok, hogy sérülést gyógyítsanak, erősítsék a testet és az 
elmét. Mindannyiunk 
élete tele van kihívá-
sokkal, melyekkel meg 
kell küzdenünk a  jóga 
egy kiváló segítség 
lehet nekünk ebben.  
A közhiedelemmel el-
lentétben a jóga nem 
kizárólag a hajlékony, 
fit és sportban jártas emberek sportja, hanem mindenki 
gyakorolhatja kortól, nemtől és sportmúlttól függetlenül. 
Folyamatos és rendszeres gyakorlás után azt tapasztaljuk, 
hogy nemcsak a testünk és fizikai állapotunk fejlődik, ha-
nem lelkileg és szellemileg egyaránt fejlődést tapasztalunk 
magunkon. Nem kell tehát megijedni, fogjunk bele és az 
eredmény nem marad el! 
Ha szívesen kipróbálnád, de még nem volt bátorságod hozzá, 
várunk szeretettel kezdő óráinkon Sportközpontunkban!

Lőrincz Veronika Sportigazgató

• vízhez szoktatás 
(2–3 éves kor között)

• úszásoktatás  
(3 éves kortól  
100 éves korig)

• stílusjavítás
• rendszeres edzés 

biztosítása amatőr 
szinten is

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

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

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

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

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

ÚSZÁS

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

e-mail: majorjudit@hotmail.hu)



A helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, Szent Lász-
ló tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre 
várjuk április 20-ig. Márciusi számunk szerencsés nyer-
tesei: Peckás Géza rajzfilm dvd-t, Bódi Gyöngyi salsa-

bérletet nyert. A nyerteseket telefonon, e-mailben 
értesítjük. A nyeremények átvehetők a szerkesztő-
ségben, előre egyeztetett időpontban: 06 20 367-
7759. Gratulálunk!

Rejtvény

ÁLLÁS
INGATLAN TANÁCSADÓ MUN-
KATÁRSAT keresünk 10. kerü-
leti Otthon Centrum  ingatlan-
irodánkba. Érdeklődni:Bojtos 
Nándor, 0670-454-1833

SZOLGÁLTATÁS
TELJESKÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁ-
SOKAT VÁLLALUNK: gipszkar-
tonozás, rejtett világítás, festés, 
tetőtér beépítés, hőszigetelés, 
burkolás, kültéri homlokzatja-
vítás- festés,térkövezés, kert-
építés. Hívjon bizalommal! Te-
lefonszám:06-30-224-08-78.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafes-
tés, mázolás, tapétázás, in-
gyenes takarítással. Parketta 
lerakás, javítás, csiszolás, víz, 
gáz, gipszkartonszerelés, 
csempézés, villanyszerelés. 
Ajtó- ablak csere, illesztés, 
kőműves-, asztalosmunkák , 
garanciával, azonnalra is. Tel.: 
202-2505, 06 30 2513-800 

KERT-, TELEKRENDEZÉS. Met- 
szés, permetezés, favágás, 
gyepesítés, bozótirtás, kerítés 
építése, javítása. Térkövezés 
betonozási munkák. Tel.: 06 
1 781-4021 06 70 547-2584, 06 
70 391-8976
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, 
HELYSZÍNEN, GARANCIÁVAL 
Digitális átállás, mindig Tv-
dekóder beüzemelés a hely-
színen, azonnal, garanciával! 
Tel : 06 20 471-8871

ASZTALOS VÁLLAL minden-
féle asztalos munkát. Új ajtó, 
ablak, bútor gyártás és javítás. 

Kivánságra házhoz megyek. 
Tel:284-9213   06 20 957-9533
CSATORNAMANÓ GYORS-
SZOLGÁLAT! Duguláselhá-rítás, 
csatornakamerázás, wo-mázás, 
vízszerelés kőműves helyreállí-
tással. Minden Nap. Elérhető-
ség: 06-30-911-85-36, 06-30-
211-50-93

VILLANY ÉS KAPUTELEFON, 
valamint beléptető rendszer 
szerelés, javítás, villanybojler, 
villanytűzhely, hőt. kályha ja-
vítás, VÍZ- és VÍZÓRA SZERE-
LÉS, engedélyeztetés, csere. 
Duguláselhárítás. Tel.: 06 20 
979 0624, 260 4870.

AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-mű-
anyag nyílászárók szerelése, 
passzítása, bukó-nyíló átalakí-
tás, szigetelés, zárcsere, forgó 
ablak szerelése. DÍJTALAN FEL-
MÉRÉS! Kiss Ernő asztalos Tel: 
(06-30) 4474-853   
ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTÓ-
ABLAKDOKTOR.HU. 20 éve 
vállalom igényesen, becsüle-
tesen fa és müanyag ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zá-
rak cseréjét, festését, szigete-
lését 1 év garanciával. Felmé-
rés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS 
Tel.: 06 70 550-0269

APRÓHIRDETÉS
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INGATLAN FELÚJÍTÁS! Ingat-
lanok teljeskörű felújítása, ja-
vítása: festés, burkolás, gipsz-
kartonozás, kőműves munkák, 
hőszigetelések. Kerítések építé-
se, javítása. (06-1) 781-4021,(06-
70) 547-2584.

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA, 
helyszínen is, hétvégén is. 
Hardver-, szoftvermunkák ga-
ranciával. Demeter Attila Tel.: 
256-8680, (06-30) 9704-870 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBON-
TÁS NÉLKÜL, víz, gáz, közpon-
ti-fűtés szerelés. Csőtörések, 
ázások, elhárítása, mosdók, WC 
tartályok cseréje. Tel.: 402-4330, 
(06-20) 4915-089 

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

INGATLAN

BEBEK U. 1-BEN aknás garázs 
eladó. Tel: 30 622-0943

ELADÓ Délegyházakertváros II. 
tónál 100 négyszögöles telken 
egy 40m2-es kitűnő állapotban 
lévő faházas nyaraló, teljes be-
rendezéssel ,ápolt gyümölcsfás 
kertel. Telefon: 06 30 991-7183

TÉGLAÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ-
BAN 73 nm-es, konvektoros, 
tehermentes öröklakás sür-
gősen eladó. Helyiségek: 2 
utcai szoba, amerikai konyhás 
ebédlő, előtér, előszoba, für-
dőszoba, WC, a kertben 6 nm-
es tároló. Kertrész és 73 nm-es 
beépíthető tetőtér tartozik 
hozzá. Nagyon jó közlekedés, 
fontos intézmények, üzletek a 
közelben. Irányár: 12,8 millió 
forint Telefon: 282-00-58 (ma-
gánszemély)

FIATAL DIPLOMÁS HÁZASPÁR 
kölcsönös szimpátia esetén el-
tartási vagy életjáradéki szerző-
dést kötne idős hölggyel vagy 
Úrral. Szeretettel várjuk hívását: 
06-30-368-78-59
XVIII. KER., GLORIETT LAKÓ-
TELEPEN 68 nm-es, világos, 
K-Ny-i fekvésű 2 erkélyes pa-
nellakás eladó csendes, jó le-
vegőjű, erdőközeli környéken. 
Helyiségek: 2 nagyszoba + fél-
szoba, étkező. A lakás jó álla-
potú, dohányfüst- és állatszőr 
mentes. Panelprogram kere-
tében idén teljes szigetelés 
és nyílászáró- csere történik, 
Kiváló bevásárlási lehetősé-
gek. Irányár: 16 millió Ft.  Érd: 
30/337 8407 (magánszemély)

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

OKTATÁS
NÉMETH-ANGOL NYELVOK-
TATÁS, korrepetálás, vizsgára 
felkészítés. Tel.: 262-0746, 06 
30 622-0570



Douwe Egberts 
Omnia szemes kávé 
200 g, 3495 Ft/kg, 
ôrölt kávé
250 g, 2796 Ft/kg,

Sága Füstli többféle, 
140 g, 1850 Ft/kg

Syoss sampon 
többféle,
300 ml, 2330 Ft/l

Knorr Rafinéria Alap
többféle, 26-66 g, 
3015-7654 Ft/kg 

Flóraszept tisztítószer
fertôtlenítô hatású 
többféle, 1 l

Rama tégelyes margarin
többféle, 500 g, 698 Ft/kgFa krémszappan

100 g, 1490 Ft/kg

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Akció! 2014. április 5–30.   

Törley pezsgô 
többféle, 
0,75 l, 1199 Ft/l

Cif súrolókrém 
többféle, 
720 g, 596 Ft/kg

199
Ft/db

699
Ft/db

899
Ft/db

399
Ft/db

699
Ft/db

149
Ft/db

Budapest X., Gyömrôi út 99. Duna Plaza, Budapest XIII., Váci út 178. Budapest VIII., Futó utca, 
a Corvin mozi mögött

429
Ft/db 

349
Ft/db

Az ár 2 db 
termék vásárlása 
esetén érvényes!

Az ár 2 db 
termék vásárlása 
esetén érvényes!

259
Ft/db




