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Katlanavató

Újra miénk a rét! a lufifelhővel átadott 
óhegyi katlan szomszédságában 

a főváros egyik legjobb majálisa 
szórakoztatta a kőbányaiakat
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Varga Mihály  
miniszter

Pályázatok ciVil 
szervezeteknek

kétnapos kutyaszépség-
verseny több kategóriában, 
értékes díjakkal  

Május 21-ig pályázhatnak 
támogatásra, akik jó programmal 
szolgálják a kőbányaiakat 

„a kőbányán építkező Bosch kiemelt 
partnere a magyar gazdaságnak, s a 
kormány is kiemelt figyelemmel kíséri 
e terület, illetve a cég fejlődését” 2. 6. 17.

kőBányai 
kutyafesztivál
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Sisakot fel, irány Isaszeg!

„emelje fel a kezét, aki regisztrálni 
akar!” – harsant fel eisenkrammer 

károly felszólítása április második szom-
batján, 9 óra előtt néhány perccel. a lel-
kes kerekeskezeket meg sem számolva 
a főszervező könnyed mosollyal csak 

történelem és egészséges életmód

ennyit mondott: „regisztrálva vagytok.” 
miután ily módon mindenkit „megszá-
moltak”, révész máriusz még elmondta 
az indulóknak, hogy ő már akkor is indult, 
amikor a szent lászló gimnáziumba járt, 
pedig az nem most volt… a képviselő 

Kőbánya egyik legrégebbi túráját a Tavasztündér is kegyeibe fogadta. Az 
isaszegi emléktúra több mint százötven résztvevőjét nem áztatta eső, legfel-
jebb a szél kapott bele néha a kerékpárosok hajába – ezzel is figyelmeztetve 
őket a fejvédő használatára…

Újabb nagy lépés Kőbánya életében
bosch-alaptétel  – alapkőletétel

az első fotón Eisenkrammer károly és a Vuelta-legénység, avagy a versenyzőkből lett rendezők. 
a másik felvétel az indulás előtti pillanatokat mutatja, a kép jobb oldalán Szakáll, a kerékpáros 
kalandok örökifjú hőse 

Miniszter kőműveskanállal... az újabb alapkőletétel kőbánya és a 
magyar műszaki értelmiség jövőjére is nagy hatást gyakorolhat 

Egy hónapon belül másodszor figyelt Kőbányára az ország. A legnagyobb bevásárlóközpont 
átadása után most a kutatás-fejlesztés egyik európai centrumában volt alapkőletétel. A Bosch 
még el sem készült az előző csarnok építésével, máris újabb bázis építésébe kezdett.  

a sibrik miklós felüljáró mel-
letti területen új fejezeté-

hez érkezett a Bosch 2011-ben 
kezdődött építkezése, s ez van 
olyan fontos állomás a 30 mil-
liárd forintot meghaladó be-
ruházás életében, hogy a kor-
mány is meghatározó tagjaival 
képviseltette megát az ünne-
pélyes alapkőletételen. 
varga mihály nemzetgazdasági 
miniszter köszöntőjében meg-
erősítette: a jelenlegi kormány 
lépésről lépésre javítani sze-
retné az országban vállalkozók 
helyzetét, s ehhez szeretnék 
megteremteni a megfelelő 
adózási és jogi környezetet. ez-
zel a külföldi és hazai cégek is 
tudnának hosszú távra tervez-
ni, ami tartósan több munkahe-
lyet jelentene. a külhoni befek-
tetők között nagy a németek 
aktivitása: magyarországon a 
versenyszférában minden ha-
todik munkahelyet német cég 
tart fenn, s az iparágak közül 
különösen jelentős a fejlődés 
motorjaként is működő elekt-
ronikai és járműipar. varga 
mihály elmondta, a kőbányán 
építkező Bosch kiemelt partne-
re a magyar gazdaságnak, s en-

nek megfelelően a kormány is 
kiemelt figyelmet szentel a cég 
fejlődésének, amely egyben a 
magyar műszaki kultúra és in-
nováció fejlődését is jelenti.
Javier gonzález pareja, a 
robert Bosch kft. ügyve-
zető igazgatója magyarul 
megtartott köszöntőjében 
mindenekelőtt a kőbányai 
Önkormányzatnak és kovács 
róbert polgármesternek kö-
szönte meg azt a segítséget, 
ami nélkül nem sikerült volna 
ilyen ütemesen fejleszteni 
a később mintegy ezer ma-

szerint nagyszerű dolog, hogy vannak 
egy-két százan, akikre – időjárástól füg-
getlenül – biztosan lehet számítani, ha 
isaszegről esik szó, és jó, hogy az egész-
séges életmód, a közös bringázás ennyi 
fiatalt is elhozott a köszi elé. 

Budapest Főváros  
X. Kerület Kőbányai 

Önkormányzat

Tisztelettel 
meghívja 

Önt és kedves 
családját a

Nemzeti 
Össze-

tartozás 
Napja
alkalmából  
tartandó

ünnepségére

Időpont: 
2013. június 4.  
(kedd) 17:00

Helyszín: 
Pongrác úti 

Föltámadott Krisztus 
templom

1101 Budapest,  
Kistorony park 1.

Meghívó

gyar mérnököt foglalkoztató 
központot. az ügyvezető azt 
mondta: sokan tudják, hogy 
magyarország a feltalálók or-
szága, de ezután az itt dolgo-
zó mérnökök kutató-fejlesztő 
munkájának kiaknázásával 
ezt a gyakorlatban is minden-
kinek sikerül bebizonyítani. 
az ünnepi beszédeket követő-
en a miniszter és a cégcsoport 
vezetői a leendő épület alatt 
kialakított betonkazettába he-
lyezték a tervekkel és a napisaj-
tóval is ellátott fémkapszulát, 
illetve az alapkövet.

Együttműködések
Sokat hangsúlyozom, hogy igazán eredményesek csak 
együtt, összefogással lehetünk. ha végiggondolom az el-
múlt néhány hét eseményeit, öröm tölt el, hiszen számos 
eseményen tapasztalhattam igazi, gyakorlatban megva-
lósuló, kőbánya javát szolgáló együttműködést. 

a polgármester levele – Ünnepi pillanatok

tisztelt kőbányai polgárok! kedves olvasók!

Úgy vélem, fontos, hogy 
otthonunkat érintően va-
lamennyien együtt gon-

dolkodjunk, és ki-ki a maga lehető-
ségei szerint szerepet vállaljon. Ezen 
gondolatok szellemében kezdemé-
nyeztem egy találkozót a közel-
múltban, melyre a kőbányai nagy-
vállalatok vezetőit hívtam meg. Az 
esemény vendégeként kerületünkbe 
látogatott dr. Cséfalvay Zoltán úr, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára, aki a jövőbeni fejlesztési 
lehetőségekről, illetve az uniós for-
rások szerepéről tájékoztatta a részt-

vevőket. Kerületünk kis- és középvállalkozóinak képviselőivel 
is egyeztettem a napokban. Szatmáry Kristóf államtitkár úrral, 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével is együtt-
működési megállapodást kötöttünk, majd önkormányzatunk 
székhelyén tartottunk tanácskozást a kamara X. kerületi tagcso-
portjának elnökségi tagjaival jövőbeni elképzeléseinkről, további 
teendőinkről. A városrészi fórumok nyomán fogalmazódott meg 
az a gondolatom, hogy a reptéri zajprobléma ügyében összehívom 
a kőbányai zajfórumot, az érintett lakosság képviselőinek, vala-
mint szakembereknek és szakértőnek a bevonásával. Első tanács-
kozásunkat a napokban tartottuk. Őszintén szólva nem egyszerű 
a helyzet, de próbálunk eredményt elérni e kérdésben is. 

Kőbánya ebben a hónapban sem maradt „leg” nélkül! Az Ihász 
utcai sporttelepen megnyitott Budapest első speciális inline bur-
kolattal ellátott pályája. A Kőbányai Jégpályán tehát a jeges sze-

zon végeztével sem áll meg az élet, a White Sharks Hockey Club 
jóvoltából a jégkorcsolyákat görkorcsolyákra cserélve a nyári idő-
szakban is lehet korcsolyázni, görhokizni és floorballozni. 

Kedves Kőbányaiak! Záró gondolatként szeretném megköszön-
ni, hogy ünnepeinket egyre többen látogatják. Igyekszünk minél 
színesebb programokkal, rendezvényekkel kedvezni, és öröm azt 
tapasztalni, hogy ezeket az alkalmakat egyre többen tisztelik meg 
érdeklődésükkel, részvételükkel! Úgy érzem – és bízom benne, 
Önök is –, hogy a Kőbányai Halmajális valamennyiünknek fe-
lejthetetlen napot szerzett. És már most szeretném felhívni szí-
ves figyelmüket otthonunk, Kőbánya ünnepére, a Szent László 
Napok rendezvénysorozatra! Június utolsó hétvégéjén szeretettel 
várom Önöket a kőbányai városközpontba, a Szent László térre! 

Aktualitásainkról a www.facebook.com/
kovacsrobertpolgarmester oldalon is olvashatnak!  

Szép és örömteli májusi napokat kívánok! 

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Egy megállapodás, amely mindenkinek jó: kőbányának,  
a kamarának és a vállalkozóknak

az indulók között találkoz-
tunk olyan 9 éves kisfiú-
val, aki büszkén újságolta, 
hogy neki már „megvolt” 
a Balaton körbetekerése, 
és isaszeg nem nagy ügy, 
mint ahogy ott volt szakáll, 
azaz földvári ferenc, aki 

nyugdíjasként is fiatalokat 
megszégyenítő állóképes-
séggel hajtotta végig az 
emléktúrát. 
a túrázó, ünneplő biciklisek – 
a táv felénél, azaz isaszegen 
– rövid pihenőt tartottak, s 
megkoszorúzták a honvéd-

emlékművet, tisztelegve a 
szabadságharc hősei előtt. a 
menetet végig biztosító alfa 
és Wolf polgárőrség tagjai, és 
a rendőrök ismét remek mun-
kát végeztek, így baleset nél-
kül, jó hangulatban érkeztek 
vissza kőbányára.
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Ami sürgős, az sürgős…

A már említett rendkívüli testületi ülés 
összehívására azért volt szükség, mert 
nagyon rövid beadási határidővel 

hirdették meg azt a pályázatot, amely lehe-
tőséget biztosíthat a Szent László Általános 
Iskolának, hogy 30 százalékos saját, azaz kő-
bányai forrásból és pályázati pénzekből meg-
épüljön az iskola életében nélkülözhetetlenné 
vált 40×20 méteres műfüves sportpálya. A 
képviselők jóváhagyták, hogy pályázati si-
ker esetén az iskola melletti bölcsődének új, 
a mostaninál jobb helyet keresnek, a területet 
felszabadítják, míg az iskola vállalta, hogy a 
megépülő pálya működtetésének személyi 
feltételeit biztosítja. Kovács Róbert polgár-

a szabályok és az idő szorításáBan

Ügyrendi vitáktól volt hangos a kőbányai képviselők utolsó ülése. néhány nappal azután, hogy 
– rendkívüli testületi ülésen – „simán” elfogadták a Szent lászló általános iskola sportpálya-
pályázati részvételét, a rendes ülésen több szó esett a tárgyalási szabályokról, mint az előter-
jesztések tartalmi vonatkozásairól. 

Fontos a közbiztonság:  
a kőbányai Önkormányzat 
idén is jelentős összeggel 
támogatja a rendőrök  
lakhatását

gondolatok és cselekedetek
ahogy tudósításunk elején olvashatták, a kőbányai képviselő-testületnek új tagja 
van: FarkaS gáBor, a JoBBik kéPViSElőJE. rövid bemutatkozása során elmondta, hogy 
hatéves korában, 1974-ben költözött kőbányára, azóta itt él, az Üllői úti lakótelepen 
lakik, és két gyermek boldog apja. kereskedőként dolgozik, nagyon sok embert is-
mer, akik rendszeresen nála vásárolnak. farkas gábor képviselő nem élete első tes-
tületi üléséről, hanem inkább céljáról mondott néhány mondatot. „a közbiztonság 
számomra sarkalatos pont: nagyon örülök annak, hogy több kamerát szerelnek fel a 

kerületben, de az élő erőnél, a rendőri jelenlétnél nincs hatékonyabb. sajnálom, hogy önkormány-
zati feladat az, aminek nem annak kellene lenni, vagyis a rendőrség ténylegesen megfelelő anyagi 
és eszközellátása. Jó, hogy kőbánya támogatja a rendőröket, de ezt a pénzt a kormánytól kellene 
megkapniuk. a másik kiemelten fontos kérdés számomra a gyermekjólét, népjólét – ami most in-
kább túlélési programnak nevezhető… a témával kapcsolatos javaslataimmal mindenképpen aktív 
szerepet szeretnék vállalni, elég erőt és elszántságot érzek magamban, hogy véghez is vigyem a 
terveimet. vagy egy mondás, amit én is jónak tartok: gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk loká-
lisan. Ha ezt más is így gondolja, és ezek nem csak szavak maradnak, akkor jó időszak elé nézünk.” 

vélemény

támogatások
a kőbányai Önkormányzat 
idén 6 millió forinttal tá-
mogatja a kisebb kerületi 
sportegyesületek és a civil 
szervezetek működését. az 
összeg kétharmadát kapják 
a civilek – egy szervezet leg-
feljebb 300 ezer forintot –, a 
maradék kétmillióból pedig 
a sportegyesületeknek jut-
tatnak egyenként legfeljebb 
250 ezer forintot. 

tÖBB rendőr
dr. gyetvai tibor alezredes, 
kőbányai rendőrkapitány 
tájékoztatása szerint az or-
szágos rendőrfőkapitány 
úgy döntött, hogy az első 
évfolyamot befejező rendőr-
szakközépiskolások is a Brfk 
állományába tartoznak majd. 
ez azt jelenti, hogy a fővá-
rosban, illetve a kerületek-
ben betöltetlen rendőrségi 
álláshelyeket a hallgatókkal 
töltik fel, s remélhetően ész-
revehetően megnő a rend-
őrségi jelenlét az utcákon, 
kőbányán is. 

van még 
Hely!
idén is jelentős összeggel 
támogatja a kőbányai Ön-
kormányzat a kerületi szép-
korúak nyaralását. lapunk 
megjelenésével egy időben 
már jó néhányan élvezik a 
balatonalmádi üdülő szol-
gáltatásait fejenként kétezer 
forintos, minimális térítési 
díjért. ugyanennyiért me-
hetnek majd pihenni almá-
diba szeptember 9-től és 
16-tól, valamint Boglárlellére 
szeptember 2-től azok a kő-
bányai nyugdíjasok, akik je-
lentkeznek a kedvezményes 
pihenésre, és az elmúlt két 
évben nem vettek igénybe 
hasonló támogatást.  

rövid hírek

nevelője címet. Ezt követően 
új képviselőt „avattak” a kő-
bányai testületben: Tokodi 
Marcell Gergely új munka-
helye, pontosabban az ösz-
szeférhetetlenségi szabályok 
miatt lemondott, mandátu-
mát az ugyancsak a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
tagja, Farkas Gábor vette át. 
A képviselő eskütétele után 
került sor a sok ügyrendi vi-
tát kiváltó ülésre. 

kiFogáS
Az ellenzéki képviselők – 
különösen Somlyódy Csa-
ba – azt kifogásolták, hogy 
több napirendi pontot szó-
ban terjesztett be a polgár-
mester, az ezekhez tartozó 
háttéranyagokat nem kap-
ták meg, így nem tudnak ér-
demben dönteni. Somlyódy 
szerint a beterjesztés sza-
bálytalan volt, a témákat 
bizottság sem tárgyalta, és 
senkinek nem maradt elég 
ideje, hogy jól felkészüljön 
az adott pontokra. (A szó-
ban forgó témák: döntés 
az új képviselő bizottsági 
tagságáról; lakásbérbeadás 
a hajléktalan munkanélkü-
lieket visszavezető LÉLEK 
Program keretében; az Ihász 
utcai jégpályát üzemeltető 
sportegyesület öltözőhasz-
nálati kérése.) Ugyancsak 
Somlyódy Csaba kifogásol-

mester elmondta, a pályázat támogatása ese-
tén alig 10 millió forintból megépülő pálya 
nagyon jó beruházás, mert azon túl, hogy a 
kerületi gyermekek sportolását, egészségét 
szolgálja, rentábilis a működtetése is, hiszen 
Kőbányán már két hasonló pálya bizonyítja, 
ezek fenntartása nem jelent újabb terheket az 
önkormányzatnak. 

EliSMEréS
Az áprilisi rendes testületi ülés előtt Kőbá-
nya polgármestere gratulált Hódosi And-
reának, a Szent László Általános Iskola ta-
nárának, aki a Magyar Testnevelő Tanárok 
Országos Szövetségétől elnyerte az év test-

Társasházi kamerapályázat
közbiztonság – támogatással

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázatot ír ki társasházi 
kamerarendszer létesítésének támo-
gatására – összesen 10 millió forint 
értékben.

A pályázaton részt vehetnek a Budapest X. kerület közigazgatási területén fek-
vő társasházak, valamint lakásszövetkezetek, azaz lakóközösségek. 

1. A pályázatot az adatlap és a nyilatkozatok hiánytalan kitöltésével, csatolásával le-
het benyújtani – a formanyomtatványok letölthetők a www.kobanya.hu portálról, 

illetve igényelhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Szent László tér 2–4.). 

2. A pályázat utófinanszírozott, vagyis csak a 2013. január 1-je és a pályázat be-
nyújtása között megvalósított projekt támogatására lehet benyújtani támoga-

tási kérelmet.

3. A pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani az elektronikus megfigye-
lőrendszer megvalósítását igazoló számlákat, illetve a tételes elszámolást. 

4. A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy 
postai úton kell benyújtani. A borítékra rá kell írni a pályázó címét, valamint a 

következő hivatkozást: „2013. évi, elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséhez 
nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázat”. 

5. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 1. napja. A határidőn túl 
benyújtott pályázat érvénytelen. (Postai feladás esetén a pályázat benyújtásá-

nak időpontja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.)

6. A pályázatot a képviselő-testület bírálja el 2013. október 31-ig, döntéséről a 
pályázót írásban értesíti, továbbá döntését az önkormányzat honlapján 

nyilvánosságra hozza.
A pályázattal kapcsolatban – hivatali munkaidőben – a 4338-373 és a 4338-
284 telefonszámokon adnak további felvilágosítást.

ta, hogy az egyik, az Üllői 
úti közterületi kameratele-
pítéssel kapcsolatos problé-
mát sem tárgyalta szakbi-
zottság. Felvetését orvosolva 
Kovács Róbert polgármes-
ter a testületi ülés szüneté-
ben hívott össze bizottsági 
ülést, ami Somlyódy sze-
rint szabálytalan, a jegyző 
viszont törvényesnek ítélte 
ezt. A hirtelen, azaz a sze-
rinte megfelelő előkészítés 
nélküli beterjesztéseket ki-
fogásolta Élő Norbert is, 
akitől a Kada utcai sport-
csarnok építése és a kije-
lölt önkormányzati lakások 
értékesítési terve kapcsán 
ugyancsak ezt az észrevételt 
hallhatták a képviselők. 

VállaláS
Több napirendi pont érintet-
te a kerület közbiztonságát. 
Az elfogadott előterjesztések 
értelmében az önkormány-
zat idén is jelentős összeggel 
támogatja a kerületben szol-
gálatot teljesítő rendőrök lak-
hatását. A testület szavazatai 
alapján biztosítják az önrészt 
egy a közbiztonság fejleszté-
sét szolgáló központi pályá-
zathoz, ha Kőbánya nyer az 
összességében 700 milliós 
költségvetési keretből. Az itt 
élők biztonságát szolgálja az 
a javaslat is, amely a közel-
múltban beszakadt sportli-
geti terület veszélytelenné 
tételét szolgálja. A várható 
jelentős kiadások miatt a vis 
maior alapból is kérnek tá-
mogatást, ám a helyreállí-
tásig éjjel-nappal őriztetik a 
lefedett gödröt. Más kérdés, 
hogy a vagyonkezelő igazga-
tója szerint is a terület teljes 
körű geodéziai vizsgálatára 
lenne szükség. 

FElaJánláS
A testületi ülésen vita nélkül 
elfogadták a jól működő Kő-
kert Kft. eredményeiről szóló 
beszámolót, és Élő Norbert 
néhány kritikai megjegyzése 
mellett a vagyonkezelő kft. 
munkájának értékelését. A 
két önkormányzati cég veze-
tője, Hancz Sándor és Szabó 
László prémiumuk egy részét 
jótékony célra ajánlották fel.
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Csak egy jó program...

1. Kőbányán szolgálatot teljesítő 
egyházak 2013. évi karitatív 
célú oktatási, kulturális, ha-

gyományteremtő, közösségépítő prog-
ramjainak támogatása 

pályázati keretösszeg: 3 000 000 
Ft. A pályázatot 1 eredeti és 1 máso-
lati példányban, a megfelelően kiöltött 
adatlapon, az egyéb előírt dokumen-
tumok csatolásával lehet benyújtani 
2013. május 21-én (kedden) 15.00-ig a 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és 
Civil Csoportnál (Nemzetiségek és Ci-
vil Szervezetek Háza, 1105 Bp., Ihász 
utca 26.). A pályázattal kapcsolatos 
bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné 

előzetes táJékoztatás

Budapest Főváros X. kerület kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete az 
alábbi témakörökben hirdet a 2013. évben pályázatot:

Kőbánya újabb 
esélyt ad Kőbányát is érintő  

közlekedési fejlesztésekÚjabb együttműködés kőbányáért, és a 
normális kerékvágásba visszatérő embe-
rek érdekében – ez a lényege annak a 
megállapodásnak, amelyet kovács ró-
bert polgármester és Mészáros lászló 
bv-dandártábornok, a Budapesti Fegy-
ház és Börtön parancsnoka írt alá a köz-
biztonsági szakemberek koordinációs 
megbeszélésén.  a tesztüzem még áprilisban megkezdő-

dött, amire ezt az újságot pedig kezük-
be veszik, már menetrendszerűen közleked-
nek az új mercedes Citaro buszok Budapest 
számos útján, érintve kerületünket is. a 
kőbányán áthaladó autóbuszvonalak közül 
a 67-es, a 168e vonalain utazhatnak a vado-
natúj, kényelmes járműveken júniustól vagy 
júliustól, május elsejétől pedig a 9-es busz 
óbudáig meghosszabbított vonalán.
az új buszüzemeltetési modell lényege, 
hogy a járműveket nem vásárolja meg a fő-
város, hanem a tenderen győztes, Budapest 
közösségi közlekedésének bonyolításában 
1999 óta részt vevő vt-transman kft. saját 
buszaival szolgáltatja a buszközlekedést a 
fővárosban fokozatosan 2013 májusától, 159 
járművel. a teljes flotta várhatóan júliusig áll 
forgalomba, és elsősorban Budapest északi 
és keleti részén, illetve az onnan kiinduló 
vonalakon fognak közlekedni. a járművek 
korszerű, alacsony padlós, légkondicionált, 
az európai sztenderdeknek megfelelő, mer-
cedes Citaro típusú járművek.

visszaÚton – kÖztereken
dr. györgy istván rovata – kőBánya országgyűlési képviselőJe, 
főpolgármester-Helyettes

az országgyűlésben, napirend előtti felszó-
lalásomban kiemeltem: sok száz régi buszt 
kell még lecserélni, ezért együttműködve 
a kormány nemzeti autóbusz programjá-
val újabb busztendereket tervezünk meg-
jelentetni, amelyeken reményeink szerint 
minél több hazai gyártó is indulni fog. a 
Bkv buszparkjának megújítására is törek-
szünk, ennek érdekében a magyar fejlesz-
tési Bankkal kezdtünk együttműködést. 
a kormány támogatásával azonban nem 
csak a buszjárműpark megújítása érdeké-
ben tettünk lépéseket, a főváros több mint 
100 milliárd forint értékű új uniós fejlesztési 
támogatást nyert el, és tud a budapesti kö-
tött pályás közlekedés szolgálatába állítani. 
nemrég pedig kiírtuk a 43 milliárd forint 
értékben szintén európai uniós támoga-
tással beszerzésre kerülő 37 db korszerű 
villamosszerelvény és 24 db új trolibusz pá-
lyázatát is.
másik fontos, kőbányát érintő hír, hogy 
elérhető közelségbe került a 3-as villamos 
pályájának felújítása, hiszen a Budapesti 
közlekedési központ március utolsó napja-
iban kiírta a közbeszerzést a 3-as villamos 
felújítására. a szerződéskötésre nyáron 
sor kerülhet, és ha minden a tervek szerint 
halad, akár nyár végén megkezdődhetnek 
a kivitelezési munkák elsőként az Örs ve-
zér tere (gyakorló utca)–mázsa tér közötti 
szakaszon, majd 2014 tavaszától a többi 
szakaszon is. a munkálatok várhatóan a 
jövő év végére fejeződhetnek be majd. 
fontos, hogy a vonalon nemcsak az inf-
rastruktúra újul meg, hanem a nemrégi-
ben kiírt közbeszerzésnek köszönhetően 
új, korszerű villamosok fognak járni ezen 
az útvonalon is. 

közösségépítés, felvilágosítás, oktatás, kultúra, hagyományteremtés – a kőbányaiak 
életét színesítő tevékenységeket és szervezeteket támogatja az önkormányzat 

„kőbánya, illetve az itt élő emberek szem-
pontjából különösen fontos, hogy a köz-
biztonságért és a környezet megóvásáért 
felelős szakemberek összefogjanak, illetve 
számíthassanak egymásra, hiszen ez az a 
két terület, amelynek állapota különösen 
befolyásolja az emberek hangulatát, viszo-
nyát a kerülethez. ezért is fontos, hogy a 

Mint ahogy arról már korábban beszá-
moltam, még tavaly született döntés az 
új buszüzemeltetési modellről, amely-
nek keretében 159 új, korszerű, ala-
csony padlós busz állhat forgalomba 
Budapesten. 

az új buszokat orbán Viktor miniszterelnök 
és tarlós istván főpolgármester adta át a 
budapestieknek

Mészáros lászló bv-dandártábornok és ko-
vács róbert polgármester írta alá a kerület  
számára is előnyös megállapodást

Szabados Henrietta civil és nemzeti-
ségi referenstől a +361/4318-748 tele-
fonszámon, illetve a szabados_heni@
kobanya.hu e-mail címen. A részletes 
pályázati kiírás és az adatlap letölthe-
tő az önkormányzat internethonlapján 
(www.kobanya.hu). Az adatlap másol-
ható.

Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala Humán 
Iroda Oktatási, Kulturális és 
Civil Csoportnál (Nemze-
tiségek és Civil Szervezetek 
Háza, 1105 Bp., Ihász utca 
26.). A pályázattal kapcsolatos 
bővebb felvilágosítás kérhető 
Jógáné Szabados Henrietta 
civil és nemzetiségi referenstől 
a +361/4318-748 telefonszá-
mon, illetve a szabados_heni@
kobanya.hu e-mail címen. A 
részletes pályázati kiírás és az 
adatlap letölthető az önkor-
mányzat internethonlapján 
(www.kobanya.hu). Az adat-
lap másolható.

3. A Kőbányai Sportszö-
vetség sportegyesüle-
tei 2013. évi sportcélú 

programjainak támogatása 
pályázati keretösszeg:  

2 000 000 Ft 
Pályázatonként elnyerhető 

támogatás: 250 000 Ft. A pá-
lyázatot 1 eredeti és 1 másolati 
példányban, a megfelelően ki-
öltött adatlapon, az egyéb előírt 
dokumentumok csatolásával 
lehet benyújtani 2013. május 
21-én (kedden) 15.00-ig a Bu-
dapest Főváros X. Kerület Kő-
bányai Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportjánál (1102 Budapest, 
Szent László tér 29. fszt. 31.). A 
pályázattal kapcsolatos bővebb 
felvilágosítás kérhető Fürst Ág-
nes sport-, ifjúsági, esélyegyenlő-
ségi referenstől a +361/4338-143 
telefonszámon, illetve a furst_
agnes@kobanya.hu e-mail cí-
men. A részletes pályázati kiírás 
és az adatlap letölthető az ön-
kormányzat internethonlapján 
(www.kobanya.hu). Az adatlap 
másolható.

büntetés-végrehajtó parancsnokával olyan 
megállapodást írtunk alá, amely nemcsak 
kőbánya épülését szolgálja, hanem azokét 
az emberekét is, akik megtévedtek ugyan, 
de szeretnének visszatérni a normális, hét-
köznapi életbe.” így kommentálta kovács 
róbert polgármester azt a megállapodást, 
amely szerint elítéltek – megfelelő felté-
telekkel – olyan munkákat végezhetnek a 
kerületben, amelyek az itteni környezet ja-
vulását szolgálják. 
mészáros lászló bv-dandártábornok is 
fontosnak tartotta, hogy megmutassák: a 
büntetés-végrehajtás nem csak a súlyos, 
erőszakos, élet elleni bűncselekmények 
elkövetőinek elkülönítését jelenti, és sok 
olyan fogvatartott van, aki jó útra térve 
hasznos tagja lesz a társadalomnak. nekik 
ehhez különösen nagy segítség a kőbányai 
Önkormányzat által adott lehetőség.

2. A kőbányai székhelyű civil 
szervezetek, egyesületek, ala-
pítványok, valamint nem kő-

bányai székhelyű, de Kőbányán tag-
szervezettel rendelkező szervezetek, 
kőbányai intézményi háttérrel rendel-
kező jogi személyiség nélküli szervező-
dések 2013. évi programjainak és mű-
ködési céljainak támogatása

pályázati keretösszeg: 4 000 000 Ft. 
Pályázatonként elnyerhető támoga-

tás: 300 000 Ft. A pályázatot 1 eredeti 
és 1 másolati példányban, a megfelelően 
kiöltött adatlapon, az egyéb előírt doku-
mentumok csatolásával lehet benyújtani 
2013. május 21-én (kedden) 15.00-ig a 

sokan kérdezik, miért nem hazai gyártású 
buszok állnak forgalomba Budapest utcáin. 
a hazai gyártókat nem lehet a tenderben 
közvetlenül előnyben részesíteni, ám indulá-
sukat azzal is segítettük, hogy – egyébként a 
szokásokkal ellentétben – nem követeltünk 
meg referenciát, így akár olyan buszokkal is 
lehetett indulni a tenderen, amelyek soha 
egyetlen városban sem közlekedtek. ennek 
ellenére magyar típusú buszokkal történő 
szolgáltatásra egyetlen ajánlat sem érkezett 
– ennek vélhetően a magas finanszírozási 
vagy műszaki kockázat lehet az oka.
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Zajirtók 

Kőbánya lakóinak jelentős részét 
zavarja a Liszt Ferenc repülő-
téren le-, illetve felszálló repü-

lőgépek zaja, illetve az általuk okozott 
levegő- és környezetszennyezés. Ha a 
szabályokat betartanák, az ártalmak 
jelentősen csökkennének. A Kőbányai 

Önkormányzat – más helyhatóságok-
kal együtt és önállóan – sok éve vív 
a gazdasági lobbi által a kormányzati 
döntéseket is befolyásoló nemzetközi 
cégcsoporttal, ám a szabályokat fel-
rúgó aknamunka olyan jelentős, hogy 
maguk a felügyeleti szervek is inkább 

reptér kontra szaBályok

áprilisban új civil szervezet jött létre kőbányán. a szakértőkből, illetve 
régóta itt élő emberekből álló zajfórum a repteret üzemeltetők és hasz-
nálók túlkapásait próbálja megfékezni.

falak
a sibrik mik- 
lós út és a 
Harmat utca 
keresztező-
désénél la- 
kom. szere-
tem a kör-
nyéket, ahol 

számos üzlet van, posta, 
gyógyszertár, a házak között 
zöld terület, felújított ját-
szóterek. 1976-ban az első 
beköltözők között voltam, 
amikor itt még minden csen-
des volt. ma sajnos zajos, 
poros. a kőbányát kispest-
tel összekötő sibrik miklós 
úton nagy a teherforgalom 
is. a parkban sétálgatva be-
szélgetünk mi, arra járók. 
mi sem természetesebb, 
hogy a bennünket körülve-
vő dolgokról naponta szót 
váltunk – ha halljuk egymás 
szavát. többek gondolatát 
fogalmazom meg: örülnénk 
egy esztétikus, környezetbe 
illő, örökzöld zajvédő sö-
vényfalnak. Hisszük, hogy 
nyugodtabbá, békésebbé 
tenné mindennapjainkat, 
ha kerületünk zöld területe-
it ily módon is növelnék! 

Elmondta: SommEr FErEncné

immár 30 éve 
k ő b á n y á n 
élő lakosként 
örömmel ta-
pasztalom az 
elmúlt évek-
ben történt 
fe j les z tése -

ket, felújításokat. szép a 
díjnyertes sétány, az Új köz-
temető környéke. de mint 
minden kőbányait, foglal-
koztatnak a megújítandó 
dolgok is. szívesen ven-
nénk, ha a liget tér és kör-
nyéke valóban liget lenne. 
ehhez elengedhetetlenül 
szükséges a közbiztonság 
megerősítése. az elfele-
dett, folyamatosan pusztu-
ló dreher-kastély és a helyi 
védettségű dreher-sörgyár 
épülete jelentős felújítá-
sokra szorul. megújulva, fel-
újítva a kőbányai építészeti 
emlékek ékes példáivá vál-
hatnának! 

Elmondta: takácS Gyula

ön miről írna?
Együtt a sikerért
Alig néhány nappal azután, hogy együtt-
működési szerződést kötött a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara a Kőbányai 
Önkormányzattal, megtörtént a következő 
lépés: a kamara vezetői és a kerületi tagcso-
port képviselői a polgármesteri hivatalban 
tartották kihelyezett közgyűlésüket. 

szatmáry-Jähl angéla, a Bkik kereskedelmi 
tagozatának elnöke a foglalkoztatás előse-

gítésében, a szakmunkástanulók képzésében, 
a vállalkozóknak még jobb feltételek kialakí-
tásában, illetve közös oktatási pályázatok be-
nyújtásában látta az önkormányzat és a kamara 
együttműködési lehetőségeit. Bellovics péter, a 
kerületi tagcsoport elnöke a közös programok-
ban, illetve az önkormányzati rendezvényekhez 
csatlakozásban, valamint a vállalkozókat, illetve 
a gazdasági életet közvetlenül érintő rendelet-
tervezetek véleményezésében is lát kapcsoló-
dási pontot. a tényleges együttműködés egyik 
motorja lehet, hogy kovács róbert polgármes-
ter helyet, lehetőséget kínált kőbányán a Bkik 
programjainak, illetve azt is felajánlotta, hogy 
a kerületben működő nagyvállalatok és a vál-
lalkozói szféra között egyfajta hidat képezve 
serkentik az együttműködést, a gyakran üzleti 
előnyöket hozó információáramlást. 

bkik – kőBánya a repteret működtetők oldalára állnak, noha a 
tények, a mérési adatok egyértelműen ellenük 
szólnak. A lakóknak egyetlen esélyük marad: 
az állandó nyilvánosság, és újabb civil szerve-
zetként nagyobb nyomást helyezni a szabályo-
kat felrúgókra – hazai és nemzetközi fórumok 
előtt. A Kovács Róbert által szorgalmazott, 
illetve életre hívott „kőbányai zajfórumra” 
meghívást kaptak a helyi érdekekért eddig is 
határozottan síkraszálló lakók, szakértők, a 
kerületet a reptérrel szemben különböző pe-
rekben képviselő jogi szakértő, illetve a Kul-
turált Légi Közlekedésért Egyesület elnöke, 
aki az eddigi ismereteikkel is segítheti az új 

civil szerveződés munkáját. Az már az alakuló 
ülésen kiderült, hogy a Liszt Ferenc reptérnek 
nincs érvényes környezetvédelmi működési 
engedélye, illetve hogy az engedélyeket kiadók 
és az azokat kérők kapcsolata lehetetlenné te-
heti az objektív döntést. A Budapest lakóinak 
majd 20 százalékát érintő reptéri környezet-
terhelés különösen az elmúlt években vált el-
viselhetetlenné, s azóta még látványosabbak 
azok a torzulások, amelyek az úgynevezett 
reptéri intézkedési tervekben és a reptér által 
kiadott mérésekben nyomon követhetők. Az 
új civil fórum első körben a tények nyilvá-
nosságra hozatalával igyekszik visszaszorítani 
a reptér-üzemeltetőknek és -használóknak a 
kőbányai emberek életét is jelentősen zavaró 
túlkapásait.

a liszt ferenC reptérnek 
ninCs érvényes kÖrnyezet- 
védelmi műkÖdési engedélye

Nagy dobás
igazgatási szÜnet  
a polgármesteri HivatalBan 
Budapest Főváros X. kerület kőbányai Önkormányzat 
képviselő-testülete a 2013. július 15-étől augusztus 
9-éig, valamint a 2013. december 30-ától 31-éig terjedő 
időszakra a hivatalban igazgatási szünetet rendel el.

2013. július 22. és augusztus 4. között, vala-
mint 2013. december 30. és 31. között az ügy-
félfogadás a hivatal minden szervezeti egy-
ségében szünetel, az anyakönyvi ügyekért 
felelős szervezeti egység és az ügyfélszolgá-
lat ügyeletet tart. 
2013. július 15. és 19. között, valamint 2013. au-
gusztus 5. és 9. között a hivatal anyakönyvi 
ügyekért felelős szervezeti egysége és az ügyfél-
szolgálat kedden 10 órától 13 óráig, valamint csü-
törtökön 13 órától 15 óráig ügyfélfogadást, hét-
főn, szerdán és pénteken pedig ügyeletet tart.

Májusban megkezdődik a terü-
letrendezés, és alig több mint egy 
év múlva modern sportcsarnok 
áll a Kada utcai iskola hátsó udva-
rán, a jó öreg villamos mögött. A 
kivitelezés megkezdése előtt la-
kossági fórumot tartottak a kerü-
let vezetői és szakértői.

beruházás – kőBányai akadémia

fontos informáCió

a Bkik vállalkozásbarát környezetet kér

a kada-villamos mögötti területen épül majd fel a környezetébe is remekül illesz-
kedő csarnok, amely nemzetközi tornákra, tévéközvetítésre is alkalmas lesz 

Budapest-szerte több mint 300 ezer ember életét zavarják nap mint nap a 
szabályokat gyakran felrúgó légi irányítók és pilóták

két-három éve még arról beszél-
tek a képviselők, hogy a Harmat, 

illetve a kada utcai iskola udvarán 
tornasátrat kell felállítani, mert a 
meglévő tornaterem túl kicsi, sok 
foglalkozást a „szuterénben” kel-
lett megtartani. a gazdasági szá-
mítások aztán kimutatták, hogy az 
olcsóság nem is annyira olcsó, így a 
tervek maradtak… és akkor jött az 
új lehetőség, amelynek keretében 
a cégek társasági adójuk egy ré-

az éPÜlő, zSíroS tiBorról ElnEVEzEtt kada 
utcai csarnok alapterülete 30×33 méter, magas-
sága egyik oldalon 6,18 méter, a másik oldalon 7 
méter, míg a gerincmagassága 8,7 méter lesz. Ud-
varán 10 parkolóhelyet építenek ki, vizesblokkja, 
kiszolgálóhelyiségei alkalmasak lesznek mozgá-

sukban korlátozottak fogadására is. 

szét felajánlhatták közcélú beruházások, 
illetve a látványsportok támogatására. ez 
a helyzet teljesen megváltoztatta a jelent 
és a jövőt, hiszen Hajdu péternek, a kőbá-
nyai diákok sportegyesülete elnökének 
sikeres gyűjtőmunkája révén 300 millió 
forintnyi támogatás jött össze, a kőbányai 
Önkormányzat pedig 150 millió forinttal 
járul hozzá, hogy a kada utcában, az iskola 
udvarán európai színvonalú sportcsarnok 
épüljön fel. ezt mondta el kovács róbert 
polgármester a fórumon megjelent lakók-
nak. Hajdu pétertől pedig megtudhatták, 
hogy az új csarnok elkészültével nemcsak 
a tornaórák lesznek mások, hanem a kő-
bányai sportéletnek is új motorja lesz, hi-
szen sportági, azaz kosárlabda-akadémiát 
szeretnének itt létrehozni, vagyis egy dél-
kelet-pesti utánpótlásbázist kiépíteni. a 
szakértő megköszönte dr. györgy istván 
közreműködését a források előteremtésé-
ben, és hangsúlyozta, hogy az ilyen típusú 
összefogás, ami a főváros, a kerület és az 
iskola között létrejött, példaértékű az or-
szágban.
a fórumon elhangzott, hogy a kada utcai 
sportcsarnokot a legmodernebb módsze-

rekkel, illetve technikával építik, vagyis a 
tévéközvetítésre is alkalmas, kétszintes 
épületet – többek között – energiatakaré-
kos világítással és mobil lelátókkal szerelik 
fel. a beruházás második ütemében pedig 
az egész épületegyüttes fűtési rendszerét 
cserélik ki a kor színvonalának megfelelő 
berendezésekkel.
a fórumra szerény érdeklődés volt jel-
lemző, csak az egyik gergely utcai lakó 
fogalmazta meg aggályát, hogy az épület 
majd eltakarja előle a téli napot. a kerüle-
ti szakemberek ugyan újabb méréseket is 
ígértek, de bemutatták, hogy a tervezés-
nél a racionalitás mellett éppen az volt a 
fő szempont, hogy a környező házakhoz 
illeszkedő, az ott lakókat nem zavaró épü-
letet hozzanak létre.

Játék indUl! április 20-án megnyílt az 
óhegy Játszópark. a tavaly is nagyon 
népszerű, közlekedési parkot is magá-
ban foglaló játszóhelyen a gyerekek 
kölcsönvett biciklikkel, rollerekkel, tri-
ciklikkel köthetik le energiáikat. a gye-
rekek „megmozgását” remekül szolgáló 
óhegy Játszópark eszközeit a kőbányai 
Önkormányzat, illetve a kőkert szakem-
berei felügyelik, illetve adják kölcsön – 
főleg hétvégeken –, általában 10 és 18 
óra között. 
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Több szólamban
Négy alvással a Föld napja előtt különleges 
zenei élményt kapott, aki a Kőrösi nagyter-
mébe ült be egy-két órára. Az Éneklő Ifjúság-
hangversenyen brillíroztak a kerületi álta-
lános iskolák kórusai.

a kőbányai tankerü-
let igazgatója is volt 

énekkaros, ám zoli bácsi, 
a karnagy rájött, hogy 
a szöveg ismerete nem 
elég a kari tagsághoz, s 
inkább a focit javasolta 
hajdan a kisdiáknak. ezt a személyes történetet 
is megosztotta németh lászló a közönséggel. a 
másik rövid köszöntőt révész máriusz képviselő 
mondta, hangsúlyozva, hogy amíg más kerületek-
ben csak vagy főleg az informatikát és a matema-
tikát erősítik az iskolákban, kőbányán van rá keret, 
energia és tehetség, hogy az ének-zenei képzést, az 
énekkarok színvonalas működését is maximálisan 
támogassák. a fantasztikus hangulatú koncertet 
telt ház előtt tartották a tehetséges kisdiákok és az 
őket segítő pedagógusok.

közösségteremtő zenei élmény

Pillanat-
festészet
„1984-ben pedagógusként is-
mertem meg sacit, és őszin-
tén mondhatom, hogy a 
munkájára jellemző igényes-
ség az általa készített fotókról 
is visszaköszön. én korábban 
nem tudtam róla, hogy ilyen 
lelkes és tehetséges fotós, de 
nagyon örülök annak, hogy 
ez időben kiderült… a képe-
ken, a képekben saci lelke is 
ott van. ő nemcsak tárgyakat 
fotózott, hanem az életet, s 
olyan pillanatokat, amelyeket 
lehet, hogy éppen az tett kü-
lönlegessé, ahogy ő megörö-
kítette. a mondás szerint a 
szem a lélek tükre, s ezeken a 

A gyerekek fejében rend van

fotó – nyugtató

rácsodálkozás – egy raJzversenyen

De szeretnék gazdag 
lenni…

barátaink a versek

kőbánya jó terepet ad a kreativitásnak és a kultúr-ötletemberek sokakat 
megmozgató programjainak. a költészet napján ismét több száz gyermek 
és pedagógus vett rész a rottenbiller parki gyermek-vers csúcstalálkozón. 
a nagy közös versel(l)ésre verskép alkotása tette fel a koronát.

Joós Tamás, a Kőrösi igazgatója az idei 
versnapra is kiötlött valami mást, amit 
lelkes kollégái – és nyolc kőbányai is-

kola diákjai – segítségével valósítottak meg 
a Köszi előtti téren. Az itt zajló vers-enyt 
nehéz lenne szavakba önteni, hiszen a kü-
lönböző helyszíneken vállalkozó szellemű 
diákok szavaltak, másutt régi írógépeken 
próbálták ki a versírás technikáját, az idé-
zetek falára a memóriából előhívott sorok 
kerültek, míg a nagyszínpadon Sebő Fe-
renc verselt, illetve énekelt, s hasonlót tett 
Edényi Csilla és kőbányai diákokból álló 
együttese is. 

A Joós Tamás által kiötlött attrakció pedig 
egy vers, pontosabban József Attila Kedves 
Jocó! című művének képversesítése volt, azaz 
az iskolások alkotta betűk a Köszi előtt ösz-
szeolvashatóvá váltak: „De szeretnék gazdag 
lenni, / Egyszer libasültet enni…”

„Az a legfontosabb, hogy a költészetet ne 
szent tehénnek tartsuk, hanem egy min-
dennapos dolognak, aminek a segítségével, 
vagy aminek a keretében elmondhatjuk a 
gondunkat, bajunkat, vágyainkat, vidám 
történeteinket. A költők, akikre ma is em-

lékezünk, kedves halottak, de a verseik ked-
ves élők kell, hogy legyenek” – ezt mondta 
Lackfi János költő, aki versműhely-foglalko-
zást tartott a költészet napján a Kösziben. 
„Mi, magyarok hajlamosak vagyunk a köl-
tészetet összekeverni a tragédiával, a sírással, 
pedig legalább annyi öröm van az életben, 
amit versbe lehet foglalni, hát tegyük azt. 
Önfeledten rímelgessünk, és ne a gyerekek 
feje fölött vigyük el a költészetet, hanem ke-
ressük meg a tekintetüket, és adjuk a kezük-
be a versgyurmázás lehetőségét!”

Végül egy modern „költeményke”, ame-
lyet a rímfaragó gyerekek Lackfi segédleté-
vel papírra vetettek – József Attila Kedves 
Jocó!-jának átirata: 

De szeretnék vékony lenni,
Egyszer végre müzlit enni, 
Proteinport sose venni,
Szobabiciklit tekerni…

Színpadra!
pályázat iskoláknak

Kőbányai iskolák számára a 2013. 
október 23-i ünnepi diákműso-
rok nyilvános bemutatására.

fotókon látszik az a szépség, 
ami saci lelkében tükröződik. 
Jó látni ezt a varázslatot…” 
ezt mondta köszöntőjében 
dr. györgy istván, amikor egy 
olyan kiállítást nyitott meg, 
amely egyre ritkább. nem 
azért, mert több száz ember 
zsúfolódik össze már a meg-
nyitón, hogy láthassa, vagy 
hogy jelen legyen, mert ez egy 
fontos esemény, hanem mert 
valami olyat mutat, ami a ha-
gyományos értékek és érték-
rend tárházába tartozik, még-
sem konzervatív. ma, amikor 
mindenki „tud fotózni”, akinek 
egy kis digitális képrögzítő a 
kezébe kerül, különösen bátor 
dolog megmutatni a világ má-
sik arcát, ráadásul a nyugod-
tabbat, a gondolkodtatót. „Ha 
nézem a világot…” címmel 
gerzson sarolta olyan tárla-
tot állított össze a kőrösiben, 
amitől az embernek lassítani, 
szétnézni, szépnézni támad 
kedve. Jó volt látni… nézzék 
meg máshol, valahol!...

Kőbányán hirdették meg, de nemzet-
közire sikeredett az a rajzpályázat, 
amelyre a biztonsággal, a vidám hét-
köznapokkal kapcsolatos gondolato-
kat, illetve műveket várták.a kőbányai Önkormányzat, a kő-

rösi Csoma sándor kőbányai 
kulturális központ és a szent lászló 
király alapítvány az erkölcsi, szelle-
mi megújulásért nemes versengést 
hirdet az ’56-os forradalom és sza-
badságharc 57. évfordulója alkalmá-
ból a kőbányai oktatási intézmények 
számára. 
pályázni max. 20-25 perces ünne-
pi műsorral lehet, melyet a diákok 
verseny keretében mutatnak be a 
kőrösi Csoma sándor kőbányai kul-
turális központban, októberben. a 
bemutatkozás nyilvános, azon az is-
kolák diákjai, kőbánya polgárai és a 
sajtó képviselői is részt vehetnek. a 
bemutatott ünnepi műsorokat zsűri 
értékeli. a nézők szavazatai alapján 
1 közönségdíj is elnyerhető! 
díjazás: i. díj: 100 000 ft. ii. díj: 50 000 
ft. iii. díj: 30 000 ft. 
közönségdíj: 20 000 ft

gerzson Sarolta más szemmel 
nézi a világot. Megmutatja, mit 
láthatnánk...

lackfi János és Joós tamás: „Erre gondoltunk!”

a köszi előtti téren „betűemberkék” gyülekeztek, hogy József attila ismert 
versét az angyalok vagy akár a költő is olvashassa

„...annyi ÖrÖm van az  
életBen, amit versBe leHet 
foglalni, Hát tegyÜk azt!”

Kékvirág-hét
Többéves hagyományt követve óvodánkban 
tavasszal, szakmai napok alkalmával bete-
kintést nyújtunk az érdeklődő szakemberek-
nek, pedagógusoknak, valamint az óvodás 
gyermekeink szüleinek az óvodában folyó 
oktató-nevelő tevékenységekbe.

az idei évben április 17-én délelőtt az intéz-
ményben működő két logopédiai csoport a 

drámapedagógia eszközeinek felhasználásával 
tartott bemutatót mindennapi munkájukról. e 
programunkra az országból előre bejelentkező 
logopédusok vettek részt, s elismerően nyilat-
koztak az itt folyó tevékenységről.
április 19-én sakktalálkozóra vártuk a kőbányai 
sakkozni tudó kisgyerekeket. a nap folyamán az 
óvodások egy 1. osztályos sakkbajnok kislány-
nyal (karácsony kata) szimultán játékot játszot-
tak, valamint felnőtt sakkmesterek vezetésével 
egymás között is gyakorolva alkalmazhatták az 
eddig tanultakat. a verseny végén minden „kis-
bajnok” büszkén vehette át megérdemelt díját.
április 20-án, szombaton délelőtt a kékvirág-biro-
dalom záróeseménye zajlott, melyre a jelenlegi és 
a jövendő óvodásainkat és szüleiket vártuk. az ese-
ményre sokan jöttek el, s teljesítették a próbatétele-
ket, melyek által a régi népi játékokkal ismerkedhet-
tek, játszhattak, élvezve a közös együttlét örömét. 
a feladatok végrehajtásáért járó kékvirág-talléro-
kat a gyermekek beválthatták különböző ajándé-
kokra. a játékok többségét az óvodában dolgozó 
pedagógusok készítették a szülők bevonásával. a 
szülők, a gyermekek és a pedagógusok felejthetet-
len, szép tavaszi napot tölthettek együtt.

BérES PétErné óvodavEzEtő

kékvirág-pillanatok

az i. díjban részesülő intézmény 
nyereménye továbbá, hogy nyertes 
műsorát a kőbányai Önkormányzat 
2013. október 23-i kerületi ünnep-
sége keretében is bemutathatja a 
megemlékezőknek!
a díjazottak könyvjutalomban is ré-
szesülnek, valamint a kőrösi Csoma 
sándor kőbányai kulturális központ 
a nyertes műsort bemutató iskola 
egy osztálya részére gyermekszín-
házi, illetve ifjúsági színházi bérletet 
ajánl fel. 
Jelentkezési határidő: 2013. június 14. 

Kőbányai ÖnKormányzat, KőrÖsi Cs. s. 
K. Kulturális KÖzpont, szent lászló 

Király alapítvány

milliónyi színére, valamint arra, hogy meny-
nyire rend van a gyerekek fejében: a bizton-
ságot és a boldogságot elválaszthatatlannak 
tartják egymástól.
a kőbányai Bűnmegelőzési alapítvány és 
az alfa polgárőrség által támogatott rajzpá-
lyázat győztesei: a 7–8. osztályosok között 
három szabadkai nagylány kapott meg-
osztott első díjat linómetszetéért: Jurcsák 
tímea, dózsai dóra, lipták ramóna. az 
5–6. osztályosok között Bíró mátyás nyerte 
az első díjat, s a kroó györgy ami tanulójáé 
lett a rajzverseny fődíja is, egy kerékpár.  
az 51 pályaművet a pongrác közösségi Ház-
ban nézhetik meg, május 26-tól pedig az 
Újhegyi közösségi Házba költözik a tárlat. 

„a gyerekek nagyon jól megfogták a lé-
nyeget, a közbiztonság, a biztonság-

érzet feltételeit és azt, hogy a megelőzés e 
területen is fontosabb, mint a kezelés” – ezt 
mondta tóth Béla ezredes, közbiztonsági 
főtanácsos annak a kiállításnak, illetve díj-
átadónak a megnyitóján, amelyet a pongrác 
közösségi Házban tartottak április végén. 
kovács róbert polgármester az uniós és ön-
kormányzati forrásokból finanszírozott, az 
egész telepet megújító program kapcsán 
elmondta, hogy az épített környezeten 
kívül az itt élő emberek lelkében is válto-
zásnak kell bekövetkeznie, hogy – többek 
között – a közbiztonság és a közösségi élet 
is újjászülessen. szabóné gerzson sarolta a 
beérkezett alkotásokat értékelő zsűri nevé-
ben mondott dicséretet, kiemelve, hogy na-
gyon sok esetben rácsodálkoztak a művek 
technikájára, a gondolatok és a kivitelezés 
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Aki legyőzte a tbc-t
helytörténet – kórHázalapító

korányi Frigyesről mint a magyarországi orvostudo-
mány egyik korai meghatározó alakjáról, a tbc elleni 
megelőző és gyógyító küzdelméről, a tüdővizsgálói 
rendelőhálózat kiépítése érdekében végzett tevé-
kenységéről szinte mindenki hallott már valamit. neki 
köszönhető az Erzsébet királyné tüdőszanatórium 
1905-ös megnyitása is, mely saját tervei alapján, az 
általa gyűjtött adományokból épült fel. 

BeCsÜlÖm a mÚltat
Sorozatunkban olyan kerületi la-
kók mesélnek, akiknek az élete 
rengeteg szállal kötődött és kö-
tődik Kőbányához. Most vitéz 
Vilim Nándor faszobrász történe-
tét olvashatják.

nagyapám, vilim vince bécsi 
serfőzőmester volt, így kerültünk a 
nagy múltú kőbányára. a gizella-
kórházban láttam meg a napvilá-
got. születésem óta a maglódi úton 
lakom. itt jártam a több mint 100 
éves óvodába, majd általános isko-

lába, amely ma 
perlasca nevét 
viseli. kézmű-
vesiskolában fa- 
szobrászatot ta-
nultam, aztán 
a szondi utcai 
faipari iskola 
elvégzése után 
hivatásos fa-
szobrász lettem. 
a parlamenttől a 
sándor-palotá-

ig számos munkám megtalálható. 
szeretem a hivatásom, szeretem a 
kerületem! szűkebb pátriámban, 
kőbányán az én munkám az ’56-
os emlékmű, a három kopjafa. az 
Újhegyin, a széchenyi istván ál-
talános iskolában sándor zoltán 
igazgató úr felkérésére volt egy ki-
állításom, s az igazgató úr később 
kérte, hogy készítsek egy feszüle-
tet. én pedig fölajánlottam, hogy a 
kiállított munkáimból maradjon ott 
krisztus, amit én gally-krisztusnak 
nevezek. az iskola aulájában vasár-
naponként mise van. 
Büszkeséggel tölt el, hogy erdő 
péter bíboros úr 2010. november 
28-án, advent első vasárnapján mi-
sét celebrált ott. Weeber tibor al-
polgármester úrral együtt adtuk át 
kőbánya ajándékaként a munká-
mat, egy faragott krisztus-fejet. az 
aulát díszíti még egy munkám, egy 
kopjafaemlékmű, melyet az ’56-os 
forradalom és szabadságharc 50. 
évfordulóján avattuk föl.
Becsülöm a múltat, becsülöm a 
nagyapámat, becsülöm kőbányát! 
Örülök, hogy a szent lászló tér újra 
a régi nevét viseli, újra dreher a sör-
gyár neve… én szívesen venném, 
ha a Bajcsy-kórház is visszakapná 
építtetőjének a nevét!
a jövő alapja a múlt! Hiszek nagy 
lászló költőnek, hogy hazugságok-
ból nem lehet katedrálist építeni!

lEjEGyEztE  BalEczky I. katalIn

szeretem kőBányát

Vilim nándor

Gyereknap
a zsúfolt 9-es buszon utaztam a 

minap. lehuppantam az ajtó 
melletti ülőhelyre. Bábeli zűrza-
varba csöppentem. „Csá… rög-
tön ott vagyok…” „ne szívózz, ezt 
mondta a barom…” „ilyen hülye 
ofőd van…” akaratlanul, de végig-

hallgattam a „fölöttem álló” fiatal fiú telefonbe-
szélgetését. a barátjával beszélt, mit beszélt, 
kiabált! nyomdafestéket nem tűrő szavakkal 
becsmérelte a karácsonyra kapott laptopját, 
hogy így ósdi, meg amúgy nem jó, de sebaj, 
mert „vetetek az őseimmel egy menőbbet gye-
reknapra”, harsogta. 

vetetek… gyereknapra… ekkor szemügyre 
vettem a „gyereket”, a serkenő bajuszú, szakál-
lú fiatalembert… Öltözékén látni véltem, hogy 
reggel frissen vasalt inget vett föl, laza pulóvere 
illatos öblítőszer után száradt meg.
a gyerek addig gyerek, amíg élnek a szülei. 
neki jó, hisz még gyermek! én már sajnos nem 
vagyok az. tán akkor, ha lovagolnék „fűzfasípot 
fújva”…

otthon és ittHon

emlékszem, valamikor régen mi is elmentünk 
gyermekeinkkel a vidám parkba, az állatkert-
be. perecet vettünk, apró ajándéktárgyakat, 
similabdát, nyalókát, színes lufit. a legfon-
tosabb mégis az volt, hogy együtt voltunk, 
együtt mi, a kis család. Hosszú percekig áll-
tunk a majomketrec előtt, ámulva néztük az 
etetés előtti éhes nagyvadakat. a hazafelé út 
is élmény volt, mert gyermekeink, tímea és 
áron azzá tette csacsogásával, a napi élmé-
nyek fölsorolásával. gyakran voltak ilyen él-
ményeink, mert nem kellett hozzá jeles nap, 
hogy jól érezzük együtt magunkat.
szívesen megkérdeztem volna a fiatalembert a 
villamoson: mit szólna egy olyan gyereknaphoz, 
aminek nem az ajándékkérés lenne a lényege, 
hanem a szülő-gyermek szeretet. Hitem sze-
rint ugyanis ez a legfontosabb. a szeretet, amit 
adunk, mert adhatunk, amit kapunk, mert kap-
hatunk, akkor is, ha nem követeljük, az év 365 
napján bármikor!

BalEczky I. katalIn

a gyerek addig gyerek,  
amíg élnek a szÜlei

Kevesebben tudják, hogy mun-
kásságának egy része Kőbá-
nyához kötődik. A nagy tudós 

halálának századik évfordulóján a meg-
emlékezés mellett ismerjük meg ez irá-
nyú tevékenységét is.

Korányi már orvostanhallgatóként is 
el volt kötelezve a hon és a hazát alkotó 
emberek sorsa iránt. 1848. március 15-én 
Jókai, Vasvári és Egressy Gábor mellett 
egyetemi hallgatóként szónoklatot tartott 
a pesti egyetem orvosi karán. A szabad-
ságharcban nemzetőr, majd gyógyszertári 
parancsnok, később főhadnagy volt egy 

katonakórházban. A végén egy honvéd-
zászlóalj főorvosaként vett részt az elke-
seredett harcokban. 1864-ig száműzték, 
vidékről írta tanulmányait. 

Pestre visszakerülve töretlen volt a pá-
lyafutása. Kórházigazgató, egyetemi ta-
nár, majd dékán lett. Ő teremtette meg 
hazánkban a modern belgyógyászati 
egyetemi oktatást. Több diagnosztikai 
módszert fejlesztett ki. Magyarorszá-
gon elsőként vezette be a laboratóriumi 
kutatást, a vegyi, bakteriológiai és rönt-
genvizsgálatokat. Ekkor még a világ más 
kórházaiban is csak kevés helyen alapoz-

ták diagnózisaikat az orvosok ezekre a 
vizsgálatokra. Megalapozta a tuberkulózis 
elleni hazai küzdelmet. Klinikájáról indult 
ki a nemzetközileg is elismert magyar bel-
gyógyászati iskola. Munkásságáért bárói 
címet, számos kitüntetést kapott.

Korányi a tüdőbetegek ideális gyógy-
helyét, az általa elképzelt ideális szanatóriu-
mot távol a főváros zajától, levegőszennye-
zésétől és zsúfoltságától képzelte el, ezért az 
Erzsébet Királyné Szanatóriumot a Sváb-
hegy nyugatra néző, lankás lejtőire építet-
ték. Elégedettséggel tölthette el elődeinket, 
hogy a szanatórium egyik telepe 1912-ben 
Kőbányára került, a temető melletti erdő-
be. A főépület mellett itt is pavilonokat, 
sütkérezőbódékat, napfényes fekvőcsar-
nokot, erdei fekvőkúrák nyugágyas helyeit 
alakították ki. Akkor az intézet Korányi 
halála és a háború miatt nem kezdhette 
meg működését, a Szent István Kórház 
használta az épületeket 1922-ig. Két évvel 
később, egy felújítást követően fia – az ak-
kori pénzügyminiszter – nyitotta meg az 
Id. Báró Korányi Frigyes Erdei Üdülőte-
lepet. Az ő kezdeményezésére indult meg 
a tüdőszűrő állomások kiépítése, és ezek a 
szűrő- és gondozóhelyek voltak a tuberku-
lózis (tbc) elleni megelőző és gyógyító küz-
delmek legfontosabb állásai. Kőbányán 
1917-ben épült az első ilyen a Mázsa téren. 
Korányi Frigyes emlékét a kerületben 1928 
óta – a Budapesti Tüdőbetegek Egyesülete 
kérésére – utcanév őrzi. 

vErBaI lajoS

az ő kezdeményezésére 
indult meg a tÜdőszűrő 
állomások kiépítése...

Gondolatok Kőrösire 
emlékezve

…Akinek semmije nincs,
mindent csak az akarhat, 
mert nem lehet: hát álommal beéri, 
de azt legalább 
kíméletlenül tudja kérni... 

magyari lajos „Csoma sándor 
naplója” című versének rész-

leténél kevesen tudták jobban ki-
fejezni azt a vágyat, amellyel a ma-
gyarság eredetének kutatója indult 
el fiatal korában, hogy megismerje 
a „keleti világot”, találkozzon olyan 
emberekkel és kultúrákkal, amilye-

példa-kép

Egy szegény székely-magyar gyerek 1784. március 27-én, Csomakő-
rösön született, és 171 esztendővel ezelőtt Dardzsilingben halt meg. 
58 év tanulás, nélkülözés, küzdelem és alázat meghozta gyümölcsét: 
Kőrösi Csoma Sándor Európa, Ázsia és a földkerekség egyik legjelen-
tősebb gondolkodója, kutatója volt. Róla, a kőbányai kulturális köz-
pont névadójáról emlékeztek meg a kerület vezetői és lakói.

nekkel még a nagy kutatómúlttal 
rendelkező angolszász országok 
szellemi nagyjai sem találkoztak. 
dr. kubasek János, az érdi földrajzi 
múzeum igazgatója több évtize-
des kutatómunkája után mesélte 
kőrösiről, hogy már gyermekkorában 
kész volt a terve, s attól nem tágított 
élete végéig. a nagyenyedi Bethlen- 
kollégium szolgadiákjaként is a nagy 
útra készült: keveset evett, gyakran a 
földön aludt, a kötelező munka mel-
lett folyamatosan bújta a földrajzi, 
történelmi témájú könyveket, s köz-

kőrösi, a nagy vándor: minden generáció 
példaképe

ben idegen nyelveket tanult. (a különleges 
képességekkel megáldott kőrösi Csoma 
sándor élete végén 16(!) nyelven írt, ol-
vasott és beszélt…) a magyarságán kívül 
mindent feladott azért, hogy eljusson 
dzsungáriába, hogy kutathasson, nyomá-
ba eredjen népe eredetének. élt és dolgo-
zott delhiben, kasmírban és tibetben, ahol 
megalkotta az ősi kultúrát és a modern eu-
rópát összekötő hidat, a több mint 40 ezer 
szóból, kifejezésből álló angol–tibeti szó-
tárt. Bengáliából 10 évi könyvtári munka, 
tanulás, illetve anyaggyűjtés után indult 
tovább dardzsilingbe, ám egy korábbi be-
tegsége nem hagyta beteljesíteni a nagy 
művet: 1842. április 11-én kőrösi Csoma 
sándor befejezte földi kutatásait... 
a kőrösi kulturális központban tartott 
megemlékezésen kovács róbert polgár-
mester azt mondta, hogy kőrösi segít a mai 
fiataloknak is célt, példát mutatni, hiszen ő 
az a szegény fiú, aki a saját erejéből, nagy 
kitartással, alázatta és okossága révén az 
egész világon elismert tudós, kutató lett. s 
ha ezt az eszmét át tudjuk adni a felnövő 
nemzedéknek, akkor nem csak a „kőrösi-
hagyaték” ápolásáért teszünk sokat… 
az ünnepi megemlékezésen Helyey 
lászló szavalt, utána pável norbert 

hang drum játéka következett, végül a 
kőrösi-szobor megkoszorúzására került 
sor – kanalas éva énekes és a szent lász-
ló általános iskola Harmónia kórusának 
közreműködésével.
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Kutyaterápia

Dr. Bogár és dr. Szandi, a két terape-
uta, vagyis a golden retriever és a 
törpe tacskó óriási szeretettel és tü-

relemmel járják a kórház minden olyan zeg-
zugát, ahol az állatokat és a kutyákat szerető 
betegeknek szükségük van némi segítségre… 
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház rehabilitációs 
osztályán Lippai főorvos és Kiss Judit pszi-
chológus sokféle terápiát alkalmaznak, hogy 
például a stroke után lábadozó betegek ismét 
felvegyék a kapcsolatot a külvilággal, vissza-
térjen az életkedvük, elkezdjenek újra élni. 
Egy szeretetteljes kutyus megérintése, meg-
szólítása vagy éppen egy finom falat odanyúj-
tása pedig nemegyszer olyan feladat, illetve 
kihívás, ami óriási energiákat mozgat meg az 
állapotuk okán lelkileg is meglehetősen sérült 
emberekben. A stroke után ráadásul sok em-
bernek szinte az egész életét újra kell kezdeni: 
megtanulni járni, fogni, koordinálni és legfő-
képpen beszélni. A két kutyus viszont olyan 
élményeket kelt, amelyek akár néhány szó ki-
mondásához vezetik az addig beszédképtelen 
pácienst, vagy az engedelmeskedni nem akaró 
izmok, ha lassan is, de ismét kísérletet tesznek 
egy, a normális életet élő embernek semmiség-
nek tűnő mozdulatra. 

Az egyik páciens, Erzsébet öt hónapja 
van a Gizellában, szépen javul, de a bal keze 
még önálló életet „él”. A két ápolt és türel-
mes kutya bundájának érintése, simogatása 
számára is újabb inspirációt ad, nem is be-
szélve a jutalomfalat-osztogatásról… A kis 
húsdarabokat meg kell fogni, és irányított 
mozdulatokkal oda kell nyújtani a kutyusok 
szája közelébe – egyre nagyobb izommun-
kával, egyre hosszabb karmozdulatokkal. 
Erzsébet azt mondja, sokkal jobb a hangu-

lata, amikor itt vannak a négylábúak. A 60 
év körüli Pali és Laci sok éve kaptak stroke-
ot, nehezen beszélnek, a mimikájuk sem a 
régi, de ahogy meglátják a két kutyát, szin-
te könnybe lábad a szemük a boldogságtól. 
A két kis szőrös „doktor” megy fegyel-
mezetten: Bogár türelmesen végigvárva a 
lassú simogatásokat, Szandi pedig hol itt, 
hol ott tűnik fel a betegek között, apró far-
kincáját motollaként pörgetve. Egy másik 
betegnek, Margónak három éve volt agyi 
történése, ám nemrég egy daganatot is le 
kellett győznie. Imádja a kutyákat, otthon, 
azaz nem a Gizellában, hanem a másik 
otthonában sok állatot tartanak a ház kö-
rül. Végül a kutyaterápiát kedvelő ápoltak 
sorában mindenképpen meg kell említeni 
Esztert, aki stroke miatt ugyan tolókocsiba 
kényszerült, de változatlan erőbedobással 
vezeti a gyömrői állatmenhelyet. 

A Bajcsy rehabilitációs terápiáján részt 
vevő kutyusok és a betegek kapcsolatáról, 
no meg a sikerről persze könyvet is lehetne 
írni, de talán e néhány epizód is bemutat-
ja az ember-kutya kapcsolat szokásosnál is 
magasabb dimenzióit.

állatok – amelyek gyógyítanak

noha Magyarországon az állatasszisztált gyógymód nincs elterjedve, a Bajcsy-
kórház kőbányai rehabilitációs osztályán, a gizellában már jó ideje sikeresen 
alkalmazzák a kutyákat a betegek gyógyulásának elősegítéséhez. 

Egészségeset  
és finomat!
Ismét új fejezet kezdődött Kőbánya és a 
Danone kapcsolatában. A tavaly a kerü-
leti iskolákat megmozgató „Legyél baj-
nok!” egészségnevelő vetélkedősorozat 
előfutára volt egy országos akciónak, 
amely most debütált egy átfogó tájékoz-
tató keretében.  

nem véletlen, hogy kőbánya vezetői 
„partnerségi mintaprojektnek” tart-

ják azt a kapcsolatot, amely a város és a 
multicég együttműködését jellemzi. ko-
vács róbert polgármester elmondta, hogy 
a kerület országos viszonylatban is nagyon 
rosszul áll egészségügyi mutatók, illetve a 
várható átlagéletkor terén, ezért itt különös 
jelentősége van annak, hogy az önkormány-
zat által jelentősen támogatott sport mellett 
egy ilyen nagyvállalattól segítséget kapnak 
az egészséges táplálkozás propagálásához. 
a danone által most 15. alkalommal elindí-
tott „tegyünk együtt a gyermekekért” társa-
dalmi célú programban ismét érintve van-
nak a kőbányai iskolák, s – a polgármester 
szerint – ez a módszer azért is hatékonyabb 
a megszokottnál, mert a gyerekeket játék 
vagy éppen üzemlátogatás közben tanít-
ja meg olyan dolgokra, amelyekkel a saját 

Új ízek  – ÚJ élmények

életüket, de akár a családjukét, a szüleikét is 
befolyásolhatják az egészségesebb életmód 
irányába. 
az egészséges élelmiszerek fogyasztását 
és a szabadtéri mozgás fontosságát szor-
galmazó „tegyünk együtt a gyermekekért” 
program közvetlenül kőbánya általános 
iskoláiba, az ötödikesekhez viszi el a hasz-
nos tanácsokat és tudnivalókat, s számos 
ötlettel lepi meg a résztvevőket („Ho-
gyan lesz a tejből joghurt?” címmel online 
képregénypályázatot is kiírnak). 
az egyedülálló módon megálmodott, inte-
raktív, játékos programhoz együttműködő 
partnerként a magyar dietetikusok országos 
szövetsége (mdosz) és a gyep alapítvány 
(gyermekek egészségnevelő prevenciós 
alapítványa) csatlakozott, mely szervezetek 
hosszú évek óta szoros szakmai kapcsolat-
ban állnak a danone kft.-vel.

interaktív, játékos programok  
– már a bemutatón is...

Bár sokféle állat alkalmas terápiás 
célokra, a kutyás terápia kiemelke-
dő hatású. Ennek egyik oka a kutya 
szociális viselkedése, az ember 
iránti kötődése

a VErSEny MEnEtE éS hElySzínEi:
Elődöntő (május 11., szombat 9 óra)•	
Füzér utcai kutyafuttató•	
Ihász közi kutyafuttató•	
döntő (május 12., vasárnap 9 óra)•	
Ihász közi kutyafuttató•	

a VErSEny katEgóriái:
Fajtatiszta ebek (származási lap nem szükséges)•	
nem fajtatiszta ebek•	

katEgórián BElÜli cSoPortok:
kis testű ebek•	
közepes testű ebek•	
nagy testű ebek•	

kÜlÖn katEgóriák:
Gyermek-kutya páros verseny•	
Fiatal felvezetők versenye•	

Bírálati SzEMPontok:
kutya-gazda együttműködése•	
a kutya külső megjelenése, ápoltsága és viselkedése, •	
mozgása

a réSzVétEl FEltétElEi:
csip•	
érvényes oltási bizonyítvány•	
a gazda X. kerületi lakcímkártyával rendelkezik•	
regisztráció: Előzetes regisztráció (jelentkezes•	 @
kobanya.hu) 2013. május 5-ig, vagy helyszíni regiszt-
ráció 11-én 8 és 9 óra között. regisztrációs díj nincs. 
a regisztrációnál meg kell adni a kutya és a gazda 
nevét, és meg kell nevezni a kategóriát, a csoportot és 
a kutyafuttatót, ahol indulni szeretnének. a csip és a 
kőbányai lakcím a helyszínen kerül ellenőrzésre.

május 11., szombat
ProGramok mIndkét HElySzÍnEn:

8.00–9.00 versenyregisztráció 
9.00 megnyitó, köszöntő

  Bírálatok kategóriánként
közben: fiatal felvezetők helyszíni oktatása

a cErBEroS kutyaISkola BEmutatója:
9.05 a Füzér utcai futtatóban

11.00 az Ihász közi futtatóban

május 12., vasárnap
ProGram a dÖntő HElySzÍnén, 

az IHáSz kÖzI FuttatóBan:
  9.00 döntőbe jutottak regisztrálása

10.00 megnyitó
10.05 mEGlEPEtéS BEmutató 

11.00 Bírálat kategóriánként
Eredményhirdetés és díjátadás 

állatorvosi stand
támogatói standok

állatsimogatás
Felelős állattartási tájékoztatók

kutyafuttatók használatához tanácsadás
zsíros kenyér és ásványvíz

A BÍRÁLATOT NEVES TENYÉSZTŐK ÉS NEMZETKÖZI KÜLLEMBÍRÓK VÉGZIK
KÖZÖNSÉGdÍj IS KIAdÁSRA KERÜL!

SzErEtEttEl várunk mIndEn vErSEnyzőt éS érdEklődőt!

a fÜzér utCai és az iHász kÖzi kutyafuttatóBan

I. KŐBÁNYAI KUTYASZÉPSÉGVERSENY

2013. mÁjUS 11–12. 

Kőbányai 
kutyafesztivál

a verseny rendezői: a verseny támogatói:

Budapest Főv. X. ker.  
kőbányai Önkormányzat

kőkert nonprofit 
közhasznú kft.

champ 
dogfood

cerberos  
kutyaiskola

ÉR

TÉKES NYEREMÉNYEK!MINDEN  
RÉSZTVEVŐ 
AJÁNDÉKOT  

KAP!

BÁR SOKfÉLE ÁLLAT ALKAL-
MAS TERÁpIÁS cÉLOKRA, A Ku-
TYÁS TERÁpIA KIEMELKEdŐ hATÁ-
SÚ. Ennek egyik oka a kutya szociális 
viselkedése, az ember iránti kötődé-
se. Ennek nagy a szerepe a terápia fo-
lyamán. kommunikációs képessége 
és az állatok közt egyedülálló érzelmi 
ráhangolódása szintén alkalmassá 
teszi a sérült felnőttekkel és gyerme-
kekkel való munkára. 
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virágokat is adó kőkert kft. az egynyári 
virágültetési akció várható helyszínei: 
állomás utca, kőrösi Csoma sétány, kőér 
utca (középső zöld sáv), vadaspark-be-
járat, polgármesteri Hivatal előtti fakoc-
kák, gutor tér, Balkán utca, mádi utca–
zsombék utca sarok, Újhegyi sétány (a 
kenyérboltnál, az óvodalépcsőnél, az 
óvoda előtt és a Harmat utcai lépcsőnél), 
Hang utca, mádi utca–gitár utcai körfor-
galom, Csősztorony-körforgalom, a koz-
ma utcai temető előtt. 
az ültetések időpontjáról és a találkozó 
helyszíneiről a www.kokertkft.hu és a 
www.kobanya.hu oldalon találnak aktu-
ális információkat.

ünnepi pillanatok

kőBányai tuskók, 
reszkessetek!

kőbányán körülbelül 800-1000 olyan 
tuskóval találkozhatnak, amelyek 

eddig a közterületeket csúfították. a 
helyzet hamarosan változik: az önkor-
mányzat korszerű tuskómarót vásárolt.  
Budapesten vélhetően kevés kerület 
rendelkezik olyan profi berendezéssel, 
mint a rayco típusú önjáró tuskómaró. 
a kőbányai Önkormányzat által vásá-
rolt, a gyökérmaradványokat akár 45 
centi mélyen eltávolító berendezésre 
szép feladat vár, hiszen a kőkert spe-
ciálisan kiképzett munkatársainak se-
gédletével megszabadíthatja a várost a 
tuskóktól. sőt, a kapacitás függvényé-
ben a lakók igényeit is kielégítik, vagyis 
vállalják az udvarokban, kertekben ék-
telenkedő tuskók eltávolítását, ha az 
adott hely elég nagy ahhoz, hogy egy 
1,8 méter széles, majd 3 méter hosszú 
tuskómaró hozzáférjen a kiszemelt 
tuskókhoz. 

kutya- 
világkiállítás
2013. május 16–17–18–19-én – sok év-

tized után – ismét magyarországon 
lesz az a rendezvény, amelyet világszer-
te állatszeretők milliói kísérnek figye-
lemmel! a világ első számú nemzetközi 
kutyás szervezete, az fCi több pályázó 
közül a magyar ebtenyésztők országos 
egyesületét 
választotta 
ki és ítélte 
részére a 
kutya-világ-
kiállítás le-
b onyol í t á -
sának jogát. 
több mint 
20 000 ku-
tyával, szá- 
mos szerve-
zett prog-
rammal, kapcsolódó rendezvényekkel 
várnak minden érdeklődőt, állatbará-
tot a Hungexpón. a belépőjegyek árai: 
felnőtt: 2800 forint, gyermek és nyug-
díjas: 1400 forint, családi jegy (2 felnőtt 
+ 2 gyermek):  7000 forint, négynapos 
jegy: 8400 forint. 

kerületi hírek

Szemét-ügy
takarítás – néHol, egy kiCsit…

a fél pohár víz esetét mindenki ismeri: egyesek szerint majdnem tele, má-
sok szerint majdnem üres, míg a tény, hogy ez bizony fél pohár víz. 

Ha majális,  
akkor  
halmajális
Kimegyek holnap az állatkertbe, 
várnak a majmok a vasketrecbe’. 
Fogadok, ha elmész – nem fog fájni, 
tessék-tessék kipróbálni!

a makám együttes vidám koncertjéből vett 
dalszöveg jó kis felhívás volt – ha nem is az 

állatkertbe, de az élmények kertjébe, az óhegy 
parkban megrendezett kőbányai Halmajálisra. 
noha az előző két halmajális sem volt „piskóta”, 
az idei május elseje annyi programot hozott, 
hogy az ember s a gyermeke sem ért rá unat-
kozni egy pillanatra sem. 
a kőbányai Önkormányzat és a kőrösi kulturális 
központ által szervezett vigalom mozgósította 

a gurmiékat, azaz 
ízmestereket, akik 
jöttek szép szám-
mal bemutatni 
hallé-, avagy ha-
lászléfőző tudo-
mányukat. amíg 
ők a fakanállal 
bűvészkedtek, a 
gyermekek állato-
kat, többek között 
lámát simogathat-
tak, minihullám-
vasútra ülhettek 
vagy körhintán, 

ördögkeréken próbálhatták ki a bátorságukat. 
a felnőttek pedig az evés-ivás élvezetén túl 
a legerősebbek virtusvetélkedőjén izgulhat-
tak, illetve a színpadon szinte folyamatosan 
változó zenei programokat hallgathatták vé-
gig – a remek zenei kísérettel érkező törekvés 

néptáncegyüttes, gubás gabi, a már említett 
makám, a marching Jazz Band, avagy az est 
fénypontjaként keresztes ildikó is szórakoztatta 
a kőbányai majálisozókat. 
ezen a napon ugyan nem sok programot szer-
veztek a tél folyamán „felszabadított” óhegyi 
katlanba, ám a zenei kísérettel ideérkező város-
vezetők és gyermeksereg hatalmas luficsokor 
felengedésével ünnepelte a most már minden-
ki által használható katlan különleges átadását.

vidámpark – Halászlével

Ez jutott eszembe az országos 
programhoz csatlakozó, de 
szerintem anélkül is működő 

Föld napi kerülettakarítás kapcsán. 
Az önkormányzat és a Kőkert által 
meghirdetett akcióra ugyan sokan 

tottak, felújítottak, ültetettek, festettek, 
mázoltak, barkácsoltak ezen a napon, 
hogy a saját környezetük is szebb legyen. 
A Janikovszky a díszkövek mentén vi-
rágba borult, míg a Zrínyi-gimnázium-
ban – noha nem volt kötelező – szinte 
az egész csapat megmozdult: a gazda-
sági irodán dolgozók virágot ültettek, a 
diákok ástak, szemetet szedtek, kerítést 
festettek. Edényi László igazgató – mi-
közben diákjait koordinálta – elmondta, 
hogy évente két alkalommal is szervez-
nek ilyen programot, s a tavaszi azért is 
hasznos, mert ballagásra teljesen kicsi-
nosítják az öreg iskolát.

olyanokkal is  
találkoztunk, akik még 
kutyasétáltatás kÖzBen is 
szemetet szednek

Nem mindegy, hol élünk
kőbánya – zÖldBen

a zrínyi-gimnázium tanulói ritkán fognak ásót, ám akkor még a sziklák is 
kizöldülnek... 

a Büntetés-végrehajtó „vendégmunkásai” a 
legveszélyesebb területeket takarították ki

zÖldhUlladékgyűJtéS
a komposztálóbe- 
rendezéssel még 
nem rendelkező 
családi házak és 
kertes társashá-
zak részére há-
zanként 5-5 darab 

zöldhulladékgyűjtő zsákot biztosít a kő-
bányai Önkormányzat. a zsákokat a köz-
eljövőben a kőkert munkatársai juttatják 
el a lakókhoz, később a cég telephelyén 
vehetik át azokat. ugyancsak rövid időn 
belül kiosztják a tavaly meghirdetett 
komposztálási pályázat nyerteseinek a 
komposztálóedényeket. az fkf zrt. vál-
lalta, hogy a tavalyi pályázat lezárása 
után beérkezett néhány jelentkező igé-
nyét is teljesíti a már leadott pályázóké-
val együtt. a korábbi években kiosztott 
komposztálóedények szakszerű haszná-
latát a kőkert munkatársai rendszeresen 
ellenőrzik.

VirágoS kőBánya 
a „virágot a szemét helyére” akció mel-
lett újabb közterületi virágültetési akció-
ra hívja a lakókat a kőbányai Önkormány-
zat, valamint a szakmai segítséget és 

„Virágot a SzEMét hElyérE”
az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén 
májusban is lesz 
virágültetés kőbá-
nyán – elsősorban 
az utóbbi években 
szemetesnek ítélt 
helyszíneken (mádi 
utca–zsombék ut- 
ca sarok, mádi ut-
ca–Harmat köz sarok, Bihari út–Bal-
kán utca sarok, gutor tér). ezenkívül 
folyamatosan virágzó, talajtakaró 
polyantha rózsákat ültetnek a fa-
gyal utcai sportpálya melletti sze-
lektív hulladékgyűjtő mellett, a gép 
utca–luca köz melletti szelektív hul-
ladékgyűjtő mellett, a Halom utca 
31. idősek otthona mögötti szelek-
tív hulladékgyűjtő mellett, a kada 
köz–Harmat utcai parkoló melletti 
szelektív hulladékgyűjtő mellett és 

a gém utca–zágrábi utca saroknál 
lévő szelektív hulladékgyűjtő mel-
lett. a rózsák telepítésében és az 
egynyári növények kiültetésében – 
a kőkert szakembereinek munkája 
mellett – a lakosság segítségére is 
számítanak. 

VErSEnyBEn az élEtért
a Bem József általános iskolában mű-
ködő zöld dió alapítvány szervezi a 
Balogh János országos környezet- és 

egészségvédelmi 
Csapatverseny 
országos döntő-
jét – a környezet-
védelmi világ-
nap alkalmából. 
a kétnapos, a 

kőbányai Önkor-
mányzat által is tá-

mogatott rendezvényre idén május 
31-én és június 1-jén kerül sor. 

eljöttek, de jóval kevesebben, mint 
tavaly, tavalyelőtt, vagy mint ameny-
nyit vártunk volna. Mondják, hogy 
a jó idő, meg a tavasz, meg már nem 
is olyan szemetes Kőbánya… Az 
időjárás lehet érv, de sajnos a ke-

rületünkben még mindig sok a szemét. 
Ezt tapasztalhatta az, aki eljött. Többek 
között a Kertvárosi Általános Iskola 7. és 
8. osztályos tanulói, akik rengeteg utcát, 
teret, fás, bokros területet megszabadí-
tottak a primitív szemetelők pusztító 
hagyatékától. A hetedikes fiúk között 
találkoztunk olyanokkal, akik még ku-
tyasétáltatás közben is szemetet szednek. 
A Mély-tónál – ahova az előzetes jelzések 
szerint 35 embert vártak – talán öten vol-
tak, három felnőtt és két apró gyermek 
a közeli kutyafuttatót takarította ki. A 
Kiserdő környékén Agócs Zsolt képvise-
lő szervezett be néhány embert – a már 
említett iskolásokon kívül –, neki még 
a helyi körzeti megbízott is segített. Vé-
gül mindenképen szólni kell a büntetés-
végrehajtó által küldött segéderőről: az 
onnan érkezett csapat olyan erdőrészt 
tisztított meg, amelyet az oda elszórt, le-
rakott hulladék miatt az iskolások nem 
takaríthatnának. 

Az április 20-i, „elő-Föld-napi” taka-
rítást követően 22-én, hétfőn is sokan 
vettek részt a szervezett rendrakásban. A 
kerület szinte minden iskolájában takarí-
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a sikeres polgári védelem alapja a megfelelő 
szintű tudás! E frappáns mondat adta meg 
az alaphangot a közelmúltban megtartott 
közép-pesti ifjúsági katasztrófavédelmi Ver-
senynek, amely ismét kőbányán zajlott. 

Életmentő tudás
verseny – mindenkiért

 

                                                            
Információ: www.kispongrac.hu                                                             www.facebook.com/kispongrac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MáJUS
9. Budakeszi Vadaspark. Vezeti: Árvai István. Találko-
zó: 9 órakor a metró Széll Kálmán téri felszíni kijáratánál
16. törökvész út – apáthy-szikla – nyéki királyi 
palotarom. Vezeti: Majorszky Klára. Találkozó: 9 órakor 
a metró Batthyány téri felszíni kijáratánál
23. zsámbék (romtemplom, lámpamúzeum). 
Vezeti: Majorszky Klára. Találkozó: ¾ 9-kor a Széna téri 
Volánbusz-pályaudvaron.
30. Séta a kopaszi-gáton. Vezeti: Árvai István. Találko-
zó: ½ 10-kor a 103-as busz Közvágóhíd megállójában
a túrákra előzetes jelentkezés
Majorszky Klára túravezetőnél. Tel.: 06-20-443-7048,  
e-mail: majorszky@gmail.com

kesze-tÚraprogramok
hétFő 
9.00–10.00 Tartásjavító torna. Vezeti: Nagy István 
(Kőbányai Sportközpont, Ihász u. 24., tornaterem)
9.00–11.00 Egyesületi ügyek intézése, 
nordicbotok kölcsönzése ügyintéző: Majorszky 
Klára (Kőbányai Sportközpont, Ihász u. 24.) 

kEdd
9.00–10.00 Nordic walking foglalkozás, botok 
felvétele. Vezeti: Majorszky Klára és Váradi Ica. 
(Sportliget, Újhegyi Uszoda bejárata)

SzErda
14.30–15.00 Vízi torna. Vezeti: Váradi Ica. 
(Janikovszky Éva Ált. Isk. uszodája, Kápolna tér 4., 
tanuszoda)
15.00–15.30 Vízi torna. Vezeti: Váradi Ica. 

(Janikovszky Éva Ált. Isk. uszodája, Kápolna tér 
4., tanuszoda)

cSÜtÖrtÖk 
Délelőtti túraprogramok. Vezeti: Majorszky Klá-
ra és Árvai István, külön kiírás szerint  (a www.
kobanya.hu oldalon)
16.00–17.00 Nordic walking foglalkozás, botok 
felvétele. Vezeti: Váradi Ica (Nemzetiségek Háza, 
Ihász u. 26. alagsor)

PéntEk
9.00–10.00 Tartásjavító torna. Vezeti: Nagy István 
(Kőbányai Sportközpont, Ihász u. 24. tornaterem)
A tartásjavító és a vízitorna-foglalkozások ese-
tén a bérleti díj hozzájárulásának összege: 200 
Ft/ alkalom.

kesze máJusi programok

Villámgyors  
apróságok
Tizenhat éves múlt, 17 óvoda, 170 kisgyer-
mek és legalább 200, extatikus állapotban 
szurkoló szülő. Ez a képlete annak az él-
ményverseny-sorozatnak, amelyben a kő-
bányai ovisok és óvodapedagógusok vesz-
nek részt – nem kis lelkesedéssel.  

a szent lászló gimnázium nagy tornatermében 
rendezett, az önkormányzat által is jelentősen tá-
mogatott óvodássportnap elején radványi gábor 
alpolgármester elmondta minden idők egyik leg-
rövidebb megnyitóját: „legyetek okosak, ügyesek 
és bátrak! szurkolunk nektek! Jó versenyzést!” 
a kőbányai sportági szövetségek vezetője, 
potos ilona az idei versenyeket is profi módon 
vezényelte, a kis versenyzők pedig nagyokat 
megszégyenítő akarattal és erőbedobással küz-
döttek egymással és az idővel. a három csoport-
ba sorolt ovisoknak többek között széklábakra 
kellett karikákat dobálni, illetve azokat össze-
szedni, pingponglabdákat kirakni, összeszedni 
– mindezt persze rohanás közben –, valamint 
a gyermekek méretéhez képest termetes gim-
nasztikai labdát terelgetni a bóják közt… 

sportnap – sportélmény

a remek hangulatú, szó szerint egész kőbányát 
megmozgató versenyen az egyik hajdani ötlet-
gazda, Hajdu péter és révész máriusz képviselő 
is ott volt, s a végén – rajtuk kívül – dr. györgy 
istván főpolgármester-helyettes is besegített a 
kicsik díjazásába, illetve megajándékozásába. 
a versenyben a legjobbak aranyérmet kaptak (kö-
zülük legjobban – nevéhez hűen – a mászóka csa-
pata teljesített): Csodapók, gesztenye, kiskakas, 
mászóka, rece-fice, zsivaj óvoda. ezüstérmes lett 
az aprók Háza, a gépmadár, a gyermekek Háza, a 
Hárslevelű és a mocorgó csapata, míg bronzérmet 
vihetett haza a Bóbita, a Csodafa, a Csupa Csoda, a 
gézengúz és a gyöngyike csapata.

nem boszorkányság, és nem is Münchhausen 
utódai: a kőbányai ovisoknak elég egy labda az 
ilyen produkciókhoz

nincS VégE a korcSolyaSzEzonnak. ahol télen a korcsolyákkal suhantak, nyáron 
a görkorikkal kergethetik egymást kicsik és nagyok. az ihász utcában, a kőbányai 
jégsátorban nyáron sem áll meg az élet, hiszen a White Sharks hockey club megnyi-
totta Budapest első speciális, inline burkolattal ellátott pályáját. a többek között 
görhokizásra és floorballozásra is alkalmas pálya délutánonként a csapatjátékok 
edzőterévé válik, ám addig a kőbányai iskolásokat, illetve a felnőtt görkorcsolyázó-
kat is várják a Fehér cápák…

a bevezetőben szereplő ars poetica géczi 
Béla tűzoltó ezredestől származik. a 

közép-pesti katasztrófavédelmi kirendelt-
ség vezetője büszkén nézhetett végig a 
csapatokon, hiszen a területéhez tartozó 
hat kerületből majdnem 60, négyfős brigád 
indult a győzelemért.
a merkapt maraton sportközpontban felállí-
tott állomásokon volt homokzsákokat töltő, 
nyúlgátépítő feladat, teljes beöltözést igény-
lő vegyvédelmi mentőfeladat, tömlőszerelé-
si és tűzoltási gyakorlat, s a feladatsorba né-
hány játékos részt – például mocsárjárást – is 
belecsempésztek a szervezők. 
a magyar polgári védelmi szövetség és a 
magyar tűzoltó szövetség által meghir-

detett, felmenő rendszerű budapesti, 
illetve országos katasztrófavédelmi 
ifjúsági versenyen a kőbányai viadal 
legjobbjai vehetnek majd részt. a kő-
bányai általános iskolák versenyét a 
széchenyi istván két tanítási nyelvű 
általános iskola csapata nyerte, 2. éltes 
mátyás általános iskola, 3. Janikovszky 
éva általános iskola. a középiskolások 
között győzött a szent lászló gimnázi-
um csapata, 2. keleti károly közgazda-
sági szakközépiskola, 3. a zrínyi miklós 
gimnázium 2. csapata. 

a versengés szünetében a fiatalokat várták a tűzoltók, a büntetés-végrehajtók, a hon-
védség és a tEk szakértői 

Kőbányai 

2013. június 8. 9-től 15 óráig

az „ÖSSzEFoGáS kőBánya 
cSaládjaIért”  

ProjEkt kErEtéBEn

a Bárka kőbányai Szociális  
és Gyermekjóléti központban  

Sibrik miklós utca 76-78. 
 – családsegítő udvarán

Sok-sok ingyenes programmal várja 
a családok apraja-nagyját!

KÓSTOLÓ A pROGRAMOKBÓL:   
lovaglás pónin • Szumó •	légvár 
kicsiknek •	arcfestés •	kézműves 
programok •	aszfalt rajzverseny  
•	nordic Walking •	rendőrségi  

és tűzoltósági bemutató 

Családi 
Nap 

 
 

Kőbányai Családi Nap az „ÖSSZEFOGÁS KŐBÁNYA CSALÁDJAIÉRT” 
 projekt keretében 

 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központban  
Sibrik Miklós utca 76-78. – Családsegítő udvarán 
 
2013. június 8. 9-től 15 óráig 

 
Sok-sok ingyenes programmal várja a Családok apraja-nagyját! 
 
Kóstoló a programokból: 

 lovaglás pónin 
 Szumó  
 Légvár kicsiknek 
 Arcfestés 
 Kézműves programok 
 Aszfalt rajzverseny 
 Nordic Walking 
 rendőrségi és tűzoltósági bemutató 

 
Kőbányai Közösségi Vásár 

 
Büfé 

 
A nap végén tombola! 

 
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 

              

KŐBÁNYAI KÖZÖSSÉGI VÁSÁR  
•	BÜfÉ •	A NAp VÉGÉN TOMBOLA!
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Május 1-jén (Budapest X. ker., óhegy)

II. KőBÁNyAI HALMAJÁLIS
   szabadtéri színpadán 

gyermekszínház, mese, 
koncertek. részletes in-
formációk www.korosi.
org. az egész napos csa-
ládi programon a részvé-
tel díjtalan! 

Május 5-én, vasárnap 10 órakor az 
Újhegyi közösségi házban 

A HÁroM KISMALAc 
   miamanó színház (gyer-

mekszínház).  
Belépőjegy: 700 ft/fő

Május 5-én, vasárnap 17 órakor a 
kösziben

ESzKIMó PUSzI 
   – kepes andrás önálló 

estje. anyák napi aján-
dékként ajánljuk!  Jegyár 
elővételben 2400 ft, a 
program napján 2900 ft.

Május 6.–június 5. a köszi – kő-café 
galériában

VÁLogATÁS
   a ring művészeti iskola 

alkalmazott grafika sza-
kos hallgatóinak alkotá-
saiból

Május 11., szombat 15 és 19 órakor a 
kösziben

SzíNHÁzKoMÉDIA
   – komédia 2 részben, a 

pódium színház nyilvá-
nos főpróbája. előzetes 
bejelentkezés alapján 
a belépés díjtalan! re-
gisztráció telefonon: 260-
1993; vagy e-mailben: 
kosziinfo@korosi.org. író: 
Bengt ahlfors, fordító: 
márton andrás, rendező: 
Bednai natália. a darab 
rendkívül mulatságosan 
és keserűen mutatja be a 
színház világát, amely ki-
csiben és esszenciálisan 
minden emberi közös-
ségre jellemző. szellemes 
és vitriolos vígjáték. 

PROGRAMHELYSZÍNEINK:  Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KŐRÖSI (Budapest X. ker., Szent László tér 7–14.)  
Telefon: 260-9959  Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KÖSZI, KŐ-CAFÉ (Budapest X. ker., Előd u. 1.) Telefon: 260-5041  

 Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény – Látványtár (Budapest X. ker., Halom u. 37/B) Telefon: 261-5569  Újhegyi Közösségi Ház  
(Budapest X. ker., Újhegyi sétány 16.)  Web: www.korosi.org, e-mail: korosi@korosi.org

KőrÖsi Csoma sándor Kőbányai Kulturális KÖzpont
ProGramajánlója 

Május 12-én 10.30–13 óráig a kösziben

MESEMÁNIA
   10.30-kor: mi a manó ma-
nóföldön – gyerekszínházi 
előadás. az előadás után 
interaktív mesés délelőtt és 
jelmezverseny a karib-ten-
ger kalózai, a Jégkorszak, az 
aranyhaj és a nagy gubanc, 
a Hupikék törpikék mesék 
alapján. Jegyár: 700 ft/fő

Május 12-én, vasárnap 15 órakor a 
kőrösiben

BUDAPEST BÁr-KoNcErT
   Holnap – fényes szabolcs 

dalai. Jegyár elővételben 
2500 ft, a koncert napján 
3500 ft.

Május 21-én, kedden 11 órakor a 
kösziben

A PArNASSzUS cSILLAgAI
   költők – versek – életek. 

nemes nagy ágnes: Csá-

szár angela; szécsi mar-
git: Juhász róza. nagy 
lászló, szécsi margit, 
Weöres sándor, József 
attila, orbán ottó, Csoóri 
sándor, Csukás istván 
megzenésített versei a 
sebő-együttes előadásá-
ban. rendező, dramaturg: 
Juhász róza.

Május 23-án, csütörtökön 18–20 óráig 
a köszi – kő-caféban

gyógyNöVÉNyEK A KozMETI-
KÁBAN, II. FELVoNÁS 

   a Házikence tanoda tan-
évzáró előadása. előadó: 
dr. torma viktória kutató-
vegyész, natúrkozmetikai 
szakértő. regisztráció: 
toth.ramona@korosi.org. 
Belépődíj: 600 ft.

Május 25-én, szombaton 15 órakor a 
kőrösiben

„ÉN IS HITTEM EgySzEr” 
   nótaműsor az egressy 

Béni nóta- és zenebarát-
kör rendezésében. Jegy-
ár: 1300 ft

Május 26., vasárnap 10–20 óráig, (Bu-
dapest X. ker., Újhegy sétány előtti 
park) www.korosi.org

ÚJHEgyI gyErMEKNAP
   10.00 Bóbita és Bende-
gúz – a miamanó színház 
zenés bohócműsora.  
11.15 tarkabarka dalok – a 
katáng zenekar gyermek-
koncertje 
12.20 farkas, éhes vagyok! 
– a meseláda Bábcsoport 
előadása  
13.15 a széchenyi istván ál-
talános iskola bemutatója 
14.00 sasok-tékvandó-
bemutató 
15.00 Csalóka péter – a ne-
vesincs színház mesejátéka 
16.00 Hiphopbemutató 
16.30 Cassandra-tánc-
bemutató  
18.00–20.00 sCHWartz 
dávid és a sound 
CirCus – utCaBál 
kísérő programok: 
10.00–18.00 Babajátszó 
és hempergő, 10–14 óráig 
ingyenes ugrálóvár 
rossz idő esetén a progra-
mokat az Újhegyi közössé-
gi Házban tartjuk. 

Május 28-án, pénteken 17 órakor az 
Újhegyi közösségi házban 

író-oLVASó TALÁLKozó 
   az estet levezeti: Bódai-

soós Judit. Házigazda: 
kanizsa József. a részvé-
tel ingyenes.

Május 30-án, csütörtökön 17 órakor a 
kőbányai helytörténeti gyűjteményben

KőBÁNyA No. 1 
   előadás olyan érdekes dol-
gokról, amelyekről nem is 
gondolnánk, hogy első-
ként kőbányáról indultak 
el. előadó: verbai lajos 
helytörténész.

TAVASZI HALLÁSHETEK
INGYENES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS 
HALLÓKÉSZÜLÉK-PRÓBAHORDÁSSAL!
Hozza be hirdetésünket, és megajándékozzuk Önt
egy nagyítóval és egy kocsiérmével!

Az akció a készlet erejéig tart. A részletekért érdeklődjön audiológusánál. 
A kép csak illusztráció.Az ajándék készpénzre nem váltható.

www.victofon.hu

a             -on is

1106 BUDAPEST,  

MAGLÓDI ÚT 89-91.

IV. EMELET

06-1/432-7656 SzolgáltatáS
bádogos, tetőfedő, burkoló, 
kőműves, festő munkák vál-
lalása, azonnali kezdéssel. 
nyugdíjasoknak 10% ked-
vezménnyel. 30 557-9074, 20 
536-0369
társasházak közös képviselete, 
teljes körű ügyintézéssel. 
Hátralékok behajtását ki-
emelten kezeljük. generál-f 
kft. tel: 216-8802 e-mail: 
iroda@general-f.hu www.
general-f.hu.

kert-, telekrendezés. metszés, 
permetezés, favágás, gyepe-
sítés, bozótírtás, kerítés épí-
tése, javitása.  térkövezés- be-
tonozási munkák. tel: (06-1) 
781-4021, (06-70) 547-2584, 
(06-70) 391-8976.
ingatlan felÚjítás! ingatlanok 
teljeskörű felújítása, javítása: 
festés, burkolás, gipszkar-
tonozás, kőműves munkák, 
hőszigetelések. kerítések 
építése, javítása. (06-1) 781-
4021,(06-70) 547-2584.
takarítás. irodák, intézmé-
nyek, társasházak, magánla-
kások teljeskörű napi nagy-
takarítása. szőnyeg-, kárpit-, 
ablaktisztítás. tel.: (06-1) 781-
4021, (06-70) 391-8976, (06-
70) 5472-584.
villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vízkőteleníté-
se, javítása, cseréje 0-24 óráig. 
260-7090, (06-30) 2965-590. 
rácz mihály
ajtó-ablak javítás! fa-mű-
anyag nyílászárók szerelése, 
passzítása, bukó-nyíló átala-
kítás, szigetelés, zárcsere, for-
gó ablak szerelése. díJtalan 
felmérés! kiss ernő asztalos 
tel: (06-30) 4474-853
számítógépek javítása, helyszí-
nen is, hétvégén is. Hardver-, 
szoftvermunkák garanciával. 
demeter attila tel.: 256-8680, 
(06-30) 9704-870 
lakásfelÚjitás! szobafestést 
mázolást, tapétázást, ingye-
nes takarítással. parkettalera-

kást, csiszolást, javítást, víz-, 
gáz-, gipszkartonszerelést 
csempézést, villanyszerelést, 
ajtó-ablak cserét, felújítást, 
kőműves- asztalos munkát 
vállal kisiparos garanviával, 
azonalra is. telefon: 202-2505, 
(06-30) 2513-800
duguláselhárítás falbontás 
nélkül, víz, gáz, központi-fű-
tés szerelés. Csőtörések, ázá-
sok, elhárítása, mosdók, WC 
tartályok cseréje. tel.: 402-
4330, (06-20) 4915-089 

ingatlan
tulajdonostól eladó pomázon 
a szelistye terület talán utolsó 
építési telke. a telek 683 m2, 
közel sík, közművekkel, igé-
nyesen bekerítve. panorámás, 
előtte szép park, a háttérben 
hegyek. érvényes építési en-
gedéllyel. 17,9 millió. tel.: 06 
30 251-0984
eladó ingatlant keresek a X., 
Xiv. vagy XiX. kerületben. tel.: 
06-30/232-82-40

oktatáS
angol és olasz nyelv kez-
dőknek, újrakezdőknek és 
haladóknak. érettségire, fel-
vételire, nyelvvizsgára, állás-
interjúra, külföldi munkára 
felkészítés. diplomás tanártól. 
egyénileg, párosan és csopor-
tokban. tel: (06-30) 858-1068. 
angol-spanyol nyelvoktatás, 
vizsgára felkészítés.  tapasz-
talt , diplomás tanártól. Ház-
hoz is megyek. tel. (06-30) 
604-7161

régiSég
készpénzért vásárolunk! 
aranyat, ezüstöt, Heren-
dit, festményeket, órákat. 
arany: 7500–12.000 forint. 
ezüst: 180–360 forint. te-
kintse meg az interneten: 
www.wesselenyigaleria.hu. 
Cím: vii., Wesselényi u. 19. 
telefon: 317- 9938

apróHirdetés

IMpRESSZuM Felelős kiadó: Kontext-Kommunikáció Kft. Felelős szerkesztő: 
Bánsági György szerkesztőség: 1102 Budapest, Szent László tér 20. E-mail: 
kobanyaihirek@gmail.com nyomdai előállítás: MediaHero Kft. 

TEL.: 06-1/250-1355, E-MAIL: CLARuS-TAX@T-ONLINE.Hu
RAJZFILMES TÁBOR egész nyáron
Időpont: hétfőtől péntekig 9-16 óráig (turnusok a weboldalon)  
A Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes tábort tart egész nyáron Óbudán.  
A gyerekeknek elkészíthetik saját rajzfilmjüket, cd-én haza-
vihetik. http://www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.
html. Ugyanitt szombatonként Rajzfilmes szakkör várja a 
gyerekeket!

Animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzés (utoljára) 
A  http://www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html 
oldalon, ahol megtekintheti a hallgatók munkáit.

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ OKJ-s képzés indul 
http://www.magyarrajzfilm.hu/
mozgokepianimaciokeszito.html

A MAgyAR RAJZfIlM STúDIó AJÁNlÁSA:
TANulJON SZAKMÁT ANIMÁcIóS STúDIóbAN!



a helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, szent lász-
ló tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre 
várjuk május 30-ig. áprilisi számunk szerencsés nyertesei: 
orbán márta könyvet, zsikla Hajnal salsa-bérletet, 

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

Rejtvény
Budapest VIII., Futó utca 

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

ÚJHEGY
BEVÁSÁRLÓUDVAR

Akció! 2013. május 9–12         .   

Kamilla Plusz
illatosított toalettpapír
24 tekercses, 2 rétegû
46 Ft/tekercs

Mizse ásványvíz
dús, enyhe, mentes
1,5 l, 39 Ft/l

CBA MAX barna
kenyér 1 kg

Abaúj vödrös 
tejföl 20% 
800 g, 611 F/kg

Laura UHT tej 1,5%
1 l

Képviselôfánk,
Sacher kocka

Elôhûtött farhátas
csirkecomb

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

189
Ft/db

489
Ft/db

149
Ft/db

1099
Ft/db

549
Ft/kgFüstölt sonkás 

felvágott

129
Ft/db

Rozsnói felvágott

1199
Ft/kg

59
Ft/db

2.

Hatalmas izmokat építeni még a férfiaknak sem egyszerű 
dolog, nemhogy a nőknek, akiket nem támogat belülről a 
tesztoszteron hormon, ami a leginkább felelős az izomtö-
meg növekedéséért. tehát a kardió-gépek váltogatása mel-
lett nő létünkre is nyugodtan vegyük kézbe a súlyzókat és 
kezdjünk bele egy másfajta terhelésbe. nem kell megijed-
nünk, hiszen minél nagyobb a terhelés, annál nagyobb az 
ún. utóégető hatás, vagyis az edzés után szervezetünk sok-
kal erőteljesebben égeti a zsírt, mint bármelyik cardio-edzés 
közben. ennek köszönhetően szép, nőies és szálkás izmokra 
és idomokra tehetünk szert. 

legutóbb egy cikksorozatot indítottunk, melyben a fogyással, edzéssel 
kapcsolatos tévhiteket igyekszünk eloszlatni, hogy minél eredménye-
sebbek legyünk és elérjük a kívánt változást.

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

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-cent-
rikus szemlélettel és több-
éves szakmai gyakorlattal 
rendelkeznek. nálunk az 
egész család sportolási 
igénye kielégíthető egy 
helyen, egy időben!
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)

Hogyan tegyük eredményesen?

tévHitek fogyásról  
és edzésről 

tévHit: 
„ha egy nő 
súlyzós edzést 
végez, akkor 
férfiasan 
izmos lesz.”






