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A X. kerület közérdekû magazinja

CSEH TAMÁS NAP 
KŐBÁNYÁN

MÁRCIUS 15. 
MEGÜNNEPLÉSE
A Magyar Oltárnál 9 óra 30 perckor 
kezdődik az ünnepség, előző este 
18 órakor fáklyás felvonulás a 
Conti-kápolnától, utána táncház.

A dalok ünnepnapján 
megtelt a Kőrösi színház-
terme, országos zeneünnep 
lett a rendezvény. 14.

DR. GYÖRGY ISTVÁN  
ORSZÁGGYŰLÉSI  
KÉPVISELŐ

4., 18.

Győztes
lépések

3., 11.

Az Éles sarok megújul, a Kökin P+R parkoló 
nyílik, és az állam átvállalta a kerület 
korábbi, 1,2 milliárdos tartozását.
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ÚTFELÚJÍTÁSOK KŐBÁNYÁN

Tisztelt Kőbányai Polgárok!  
Kedves Olvasók!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Az új esztendő első hónapja újult lendülettel, de az ilyenkor, 
januárban szokásos, egész évet meghatározó tevékeny-
séggel, az önkormányzati költségvetés előkészítésével 

telt. A tervezés jegyében zajló napok egyikén képviselő-testüle-
tünk kiemelt jelentőségű döntést hozott: megszüntettük önkor-
mányzatunk „örökölt” hitelállományát. Ezt a kedvező állapo-
tot az állami adósságkonszolidációnak köszönhetően érhettük 
el, úgy, hogy hozzájárulásunkat adtuk a kizárólag 2010 előtt 
keletkezett, összesen mintegy 1,2 milliárd forintos beruházási 
hitelállomány kormány általi átvállalásához. Az intékedésnek 
köszönhetően tiszta lappal indul az önkormányzati év. 

A kultúra területéről is lesz mire emlékeznünk, ha a januárra 
gondolunk... Az intézményünk, a Kőrösi Csoma Sándor Kő-
bányai Kulturális Központ által tavaly első ízben, a dalszerző 
születésének 70. évfordulója alkalmából és az ő emlékének tisz-
teletére megrendezett Cseh Tamás Nap sikeres folytatást ho-
zott. A nem hivatásos előadók, énekesek, együttesek és alkotók 
számára hirdetett pályázatra az ország minden részéről érkeztek 
tehetségek. Az óriási érdeklődésnek köszönhetően az idei ese-
ményre a tavalyi közönség kétszerese látogatott el Kőbányára. 

Önkormányzatunk régi hagyományát ápoljuk azzal, hogy 
a magyar kultúra napja alkalmából köszöntjük a kőbányai ál-
talános és középiskolák kiválóságait, kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó diákjait. Idén sem történt ez másként. Büszkén fogtam 
kezet a több mint ötven, szorgalmáért, példamutatásáért és el-
sősorban kulturális kiválóságáért elismerésben részesülő tanu-
lóval. Mindig öröm számomra a felnövekvő generáció tehetsé-
ges, elhivatott képviselőivel találkozni.

Kicsit előretekintve már most szeretném Önöket meghívni 
március 15-i nemzeti ünnepünk kőbányai műsorára és az előes-
tén, március 14-én rendezendő fáklyás felvonulásunkra. Tavaly 
a hóvihar sem szegte kedvünket, sőt, különleges hangulatot 

Büszke kézfogás 
a legjobbakkal

Idén megújul az Éles sarok is
Több, meglehetősen rossz állapotban lévő kőbányai út burkolata megújul idén, 
köztük több olyan kritikus szakasz is új burkolatot kap, mint például az Éles sarok 
vagy a Sírkert utca. Ezeknek a felújítását régóta joggal várják az itt élők – tudtuk 
meg dr. György István főpolgármester-helyettestől.

Talán kevés olyan terület van, 
amely annyira képes borzolni a 
kedélyeket, mint az utak állapo-

ta; nem is az esztétikai indokok, sokkal 
inkább az autók műszaki állapota miatt 
aggódnak joggal a közlekedők. Jó hír 
azonban, hogy számos útfelület újjászü-
letik idén a kerületben.

Megújul végre az útburkolat a már 
régóta meglehetősen rossz állapotú 
Éles saroknál, a Maglódi út és a Sírkert 

utca kockaköves szakaszán, valamint 
a Kápolna utcában a Liget tér és a Ká-
polna tér között. Szintén új burkolatot 
kap a Gergely utca a Kada utca és a 
Tavas utca között, illetve a Keresztúri 
út a vasúti átjáró és a Határhalom utca 
között.

A  tervek szerint idén, legkésőbb jö-
vőre megújul Kőbánya főútja, a Kőrösi 
Csoma Sándor út az Éles sarok és a Li-
get tér között; itt az útburkolat cseréjét 

Törekvés és törekvések
Az elmúlt év végén egy kormányhatározat révén a 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonába került a Törekvés 
Sportegyesület Bihari úti sporttelepe. E szűkszavú hírt 
több helyen olvashatták, ám a tulajdonosváltás követ-
kezményeiről kevés szó esett.  

„HAZAI” TULAJDONBAN A NAGY MÚLTÚ EGYESÜLET

Kőbánya polgármestere azt mondta, már évek óta szerették 
volna elérni ezt az állapotot, és készültek is rá. Kovács Róbert-
től megtudtuk, hogy a sportolók munkáját már akkor is je-
lentősen támogatta az önkormányzat, amikor még az Északi 
Járműjavító, illetve a MÁV volt a gazda. A klub ingatlanjainak 
felmérése jelenleg is zajlik, ám az már látszik, hogy a (szeren-

Az elmúlt évben a hóvihar sem szegte kedvét a március 15-i ün-
nepség előestéjén szervezett  fáklyás felvonulás résztvevőinek. 
Idén – hasonló kedvvel és elszántsággal – legyünk még többen! 
Március 14-én este jöjjenek el Önök is a Conti-kápolnához!   

a 3-as villamos vágányainak teljes felújí-
tása előzi meg, mely munkálatok már 
javában folynak. Budapesten elsőként 
ezen a részen telepítenek füvesített vágá-
nyokat, amelyek nemcsak esztétikusak, 
de kevesebb port is vernek fel a rajtuk 
közlekedő szerelvények.

Dr.  György István főpolgármester-
helyettestől megtudtuk továbbá: a köz-
beszerzési eljárás miatt sajnos nagyon 
sokat csúszott már, de jövőre végre el-
kezdődhet a Sibrik Miklós úti felüljáró 
felújítása, miután a Fővárosi Közgyűlés 
döntött a szükséges forrás biztosításáról. 
Itt a teljes hídszerkezetet kicserélik, és 
kétirányú kerékpárutat is létesítenek a 
felüljárón.

nak a sporttelepnek, ezek karbantartását 
és hasznosítását szintén meg kell oldani 
– ilyenek a földes és füves focipályák, a 
nézőtér vagy a futópálya. 
A  Törekvés vagyonának pontos felmé-
rését követően újabb gyors lépésre lesz 
szükség: fel kell tárni azokat a forráso-
kat (pályázati lehetőségeket, esetleges 
vállalkozói tőkét), amelyek segítségével 
felújítható és optimálisan működtethe-
tő a sporttelep. Az „új” Törekvés gazdál-
kodását vezető, rövid időn belül felálló 
szakértői csapatnak az összes szakosz-
tály működését meg kell vizsgálni, és 
részben a szükséges támogatást bizto-
sítani, részben az erre alkalmas terüle-
teket a szabadidő-, illetve tömegsport 
számára is megnyitni. 

kölcsönzött közösségi eseményünknek. Legyünk idén még töb-
ben, szeretettel várom Önöket! Találkozzunk a Conti-kápolna 
előtti téren március 14-én 18 órakor.

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobert-
polgarmester oldalon is olvashatnak! Szép és örömteli februári 
napokat kívánok!

Dr. György István: Talán az Éles sarok és a Sírkert utca felújítását várták leginkább a kőbányaiak

A POLGÁRMESTER LEVELE – TISZTA LAPPAL INDULT AZ ÉV

Jó kilátások: 
Beliczay Sándor  
és tanítványai is 
jobb, kiszámítha-
tóbb körülmények-
ben bízhatnak  
a tulajdonos- 
váltással 

csére) tehermentes ingatlanok, létesítmények jobb kihaszná-
lásával javíthatók a működés feltételei – miközben az önkor-
mányzat terhei sem nőnek jelentősen.
A tervek szerint 30 millió forintból működtethető a sporttelep, 
vagyis mindössze ennyi pénzre van szükség, hogy az ország 
egyik legjobb utánpótlás-nevelő központja és több sportág-
ban is élenjáró klubja jól működjön. Kovács Róbert azt mondta, 
a jobb feltételekhez optimalizálni kell a működést, vagyis a jól 
működtethető egységek (például a fóliás teniszsátrak) hasznosí-
tását meg kell oldani – ehhez önálló intézményt hoznak létre –, 
erről döntöttek is a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. A pol-
gármester szerint ugyanakkor felújításra szoruló részei is van-
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A Fővárosi Közgyűlés is 
döntött az elmúlt hó-
napban a forrásmeg-

osztásról: ennek értelmében 
Kőbánya 12  millió forinttal 
kapott többet, mint az elmúlt 
esztendőben. Az önkormány-
zat vezetői szerint ez – figye-
lembe véve a feladatok és a 
források elosztását – pozitívan 
értékelhető Kőbánya számara. 

Kőbánya  
adósságok nélkül!

A KORMÁNY ÁTVÁLLALTA A KERÜLET KORÁBBI TARTOZÁSÁT

Az elmúlt hetekben véglegesítették a főváros és a kerületek közötti forrásmegosz-
tást; a Kőbányai Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt budapesti szervezete szo-
ciális mosodát, illetve fürdőt üzemeltet a jövőben; továbbá önkormányzat a közne-
velési feladatellátás átszervezését követően is támogatja a nyári vándortáborok 
működését – ezek voltak a januári testületi ülések legfontosabb döntései.

FORRÁSMEGOSZTÁS ÉS IDŐBEOSZTÁS 
Noha a főváros és kerületek között kialakult osztozkodásból Kőbánya – a 
város vezetői szerint – jól jött ki, az összegek megállapításának módszeré-
vel nem értett egyet Somlyódy Csaba. A szocialista képviselő szerint nem 
a 2012-es bázisszámokat, azaz a tavalyelőtti bevételek, kiadások alakulását 
kellett volna alapul venni, hanem a 2013-asokat, mert ezek már az új műkö-
dési rend szerint (például iskolák/pedagógusok, okmányiroda/ügyfélszol-
gálat költségeinek megoszlása) alakultak, és ez adna jó számítási alapot a 
Kőbányát illető összeghez.
Somlyódy Csaba két közbeszerzés esetében is ellenvéleményt fogalmazott 
meg: a kerületi intézmények gáz-, illetve villanyáram-beszerzésére kiírandó 
pályázat részleteit tartalmazó előterjesztést szerinte későn kapta meg, te-
hát nem volt elég ideje arra, hogy egy ilyen nagy anyagi vonzatú döntéshez 
minden információt átnézzen, és valóban döntési pozícióba kerüljön. A szo-

cialista képviselő végül azzal sem értett egyet, hogy a Készenléti Rendőrség mentőbúvárai 
számára térítésmentesen biztosítsák a gyakorlást az S1 területén, mondván: ha a BRFK min-
denért pénzt kér, akkor a kerület miért nem hasonló elvek szerint jár el?…

Somlyódy  
Csaba
(MSZP)

vélemény

A Kőbányai Önkormányzat – a tervek szerint – 2,5 milliárdos pénztartalékkal kezdi meg a második negyedévet.  
Ez garanciát jelent a biztonságos működésre, és jelentősen megkönnyíti a 2014-es költségvetés tervezését 

ELŐKERT-ÉPÍTÉSI, -SZÉPÍTÉ-
SI PÁLYÁZATOT HIRDET rövid 
időn belül a Kőbányai Ön-
kormányzat. Információ-
ink szerint mintegy 5 millió 
forintos keretet szánnak 
arra, hogy a lakók a társas-
házak előtti rendezetlen 
zöldterületeket szépítsék, 
illetve megóvják a rongá-
lástól. A tervek szerint az 
előkert-építési akció költ-
ségeit 50 százalékban az 
önkormányzat finanszíroz-
za abban az esetben, ha a 
lakók esztétikai és pénz-
ügyi szempontból is támo-
gatható terveket adnak be 
majd a pályázatra. 

A KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
VEZETŐI SZERINT a rendszer-
váltás óta nem volt olyan 
stabil a kerület pénzügyi 
helyzete, mint idén. Ko-
vács Róbert polgármester 
szerint az önkormányzat a 
tervek szerint 2,5 milliárd 
forintos betét-, illetve folyó-
számlaösszeggel zárja az 
első negyedévet. 

AZ IDEI ÉV REMEKÜL INDULT a Kőbányai Önkormányzat, így a 
kerület számára, hiszen az állam megszabadította a kerületet 
a még korábbról fennmaradt, 1,2 milliárdos hiteltartozásától – 
tudtuk meg dr. György István országgyűlési képviselőtől, aki 
egyben hangsúlyozta: elismerésre méltó, hogy az elmúlt három 
évben, Kovács Róbert polgármestersége alatt egy fillér hitelt 
sem vett fel az önkormányzat, sőt, jelentősen csökkentették a 
2010 előtt keletkezett tartozásokat. 

Azt már fél éve lehetett 
tudni, hogy a Con ti nen tal 
Auto mo tive Hun gary Kft. 
jelentős bővítést tervez, 
amelynek egyik forrása 
egy technológiai, innová-
ciós pályázaton elnyert 
mintegy 180 millió forintos 
központi támogatás. 

Nemrég napvilágot láttak 
a részletes tervek, ame-

lyekből kiderült, hogy a pá-
lyázati pénz csak töredéke a 
bővítést szolgáló anyagi erő-
nek: várhatóan sok tízmillió 
euróért telepítenek gépeket, 
gyártósorokat, amelyekkel 
fékvezérlő elektronikai be-
rendezések új generációját 
állítják majd elő. 

Az előzetes információk sze-
rint a jelenlegi mintegy 1600 
fős dolgozói létszámot nem 
növelik jelentősen, de elkép-
zelhető, hogy egy-két száz 
fővel növekszik a kőbányai és 
a veszprémi gyárban dolgo-
zók száma. 
A  Kőbányán rögtön a rend-
szerváltás után, 1990-ben 
hídfőállást foglaló Con ti nen-
tal jelentős fejlesztőmunkát 
is itt végeztet, az alkalma-
zottaknak körülbelül 20  szá-
zaléka, vagyis több mint 300 
mérnök dolgozik a cég kerü-
leti gyárában.

szegénységben élő emberek 
tisztálkodását, valamint ru-
hájuk fertőtlenítését tudják 
megoldani. A Kőbányai Ön-
kormányzat már eddig is évi 
3 millió forinttal járult hozzá 
a Vöröskereszt kerületi költ-
ségeinek finanszírozásához, 
most az előterjesztés értel-
mében további 1,8 millió fo-
rintot ad a kerület, amelyből 
kiépítik, illetve beszerzik a 
fürdési, mosási lehetőségek-
hez szükséges infrastruktúrát, 
valamint fizetik a megnöveke-
dett energiaszámlákat. A  ter-
vek szerint a heteken belül 
elinduló szociális mosodában 
a hajléktalanok moshatnak, 
ez idő alatt tisztálkodhatnak, 

és tiszta, száraz ruhát kapnak, 
amíg a saját holmijuk meg 
nem szárad. A  polgármester 
és a képviselők is egyetértet-
tek Csicsay Claudius Iván 
javaslatával, aki szerint meg 
kell vizsgálni, hogy a kerü-
letben hol van még lehetőség 
hasonló szociális mosoda ki-
alakítására, mert megítélésük 
szerint lenne rá igény. (Kovács 
Róbert elmondta: korábban a 
Pongrác-telepen a nyugdíja-
sok jelezték, hogy az idősek 
klubjában elromlott a mosó-
gép – ekkor derült ki, hogy 
ott is a rászorulók mosták a 
ruháikat.)

A  képviselők elé került a 
2013-as nyári táborok tá-
mogatásának elszámolása 

is, és ehhez kapcsolódóan 
megszavazták a 2014-es 
hozzájárulást. Noha ta-
valy év eleje óta a Klebels-
berg Intézményfenntartó 
Központhoz tartoznak az 
intézmények, a Kőbányai 
Önkormányzat 2014-ben 
is mintegy 4 millió forintot 
ad a nyári tábort szervezők-
nek, akik a nyári vakáció 
alatt szülői felügyelet nél-
kül maradó gyerekeket lát-
ják el programokkal. 

A  képviselők arról a meg-
állapodásról is döntöttek, 
amely szerint a Magyar 

egy gyalogátkelőhellyel ellá-
tott közlekedési csomópon-
tot a Zách utca– Salgótarjáni 
út kereszteződésénél. A 37-es 
villamos megállójánál kiépí-
tendő csomópont körülbelül 
30  millió forintba kerül, és 
a megegyezés értelmében a 
honvédségnek kell megépí-
teni; az önkormányzatra jutó 
költségek fejében az építő 
meghatározott ideig nem 
fizet a közterület, vagyis a 
parkoló használatáért az ön-
kormányzatnak. 

Végül a képviselők több-
sége elfogadta azt a megál-
lapodást, amely az S1 néven 
ismert sörgyári pincerend-
szerben található, vízzel bo-
rított járatokban ingyenes 
merülési gyakorlatot engedé-
lyez a Készenléti Rendőrség 
mentőbúvárainak. 

ÚJABB MUNKAHELYEK

Több- 
milliárdos 
bővítés 

Kőbányán, a Bihari út 15. 
szám alatti Vöröskereszt-
bázison lesz a környék első 
(hivatalos) szociális moso-
dája – erről is döntöttek a 
képviselők utolsó ülésükön. 
A  Vöröskereszt épületében 
önkormányzati támogatással 
létrehozandó higiénés cent-
rum segítségével az utcán, 
hajlék nélkül, illetve a mély-

A  KÉPVISELŐKET TÁJÉ-
KOZTATÓ DR.  GYETVAI TIBOR 
RENDŐRKAPITÁNYTÓL meg-
tudtuk, hogy az utóbbi 
napokban két sikeres el-
fogásra és két észlelésre 
is sor került. A közterületi 
kamerák segítségével egy 
tolvajbandáról szereztek 
terhelő bizonyítékokat a 
rendőrök, valamint egy 
késes, illetve gyermekko-
rú rablót vontak ki a for-
galomból.

Honvédség és a Kőbányai 
Önkormányzat a felmerülő 
költségeket megosztva épít ki 
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A TÉTOVA TÓ LEGENDÁJA

A Kőbányán élő és a városért aggódó emberek jelentős része a Mázsa tér sorsát tartja az 
egyik legégetőbb problémának – ez derült ki a lakossági fórumokon és a polgármester 
által kezdeményezett, a kerület mindennapjaival foglalkozó kérdőívek anyagából is.

„Fecseg a felszín, hallgat a mély”

Nem volt meglepő 
az eredmény a vá-
rosvezetés számára, 

hiszen azt Kovács Róbert 
polgármester és dr.  Szabó 
Krisztián jegyző is sok fó-
rumon, sokaknak elmondta, 
hogy az önkormányzat most, 
ebben a jogszabályi környe-
zetben semmit sem tehet 
azért, hogy a terület tulaj-
donosai felszámolják Kőbá-
nya szégyenfoltját. A Mázsa 
tér területe ugyanis 10 év 
óta három befektetőcsoport 
kezében van, így az önkor-
mányzatnak – a felszólításon 
kívül – semmi eszköze nincs 
a terület rendbetételére, a 
hasznosításról már ne is be-
széljünk… A helyzet köny-
nyebb megértése érdekében 
készült ez az összeállítás.  

„Kőbánya feltámad!”, 
„Menjünk lakni Kőbányá-
ra!”, „A Podmaniczky-terv 
egyik központja Kőbánya”, 

Álom és valóság. A nagy ígéretekből 
semmi sem valósult meg, a Mázsa tér 
nem csak Kőbánya szégyenfoltja...

denki látja, mi lett a sok tízmilliárdos 
monstrumból: alkoholisták találkahe-
lyéül szolgáló bokros pusztaság, amelyet 
az önkormányzat takaríttat… 

Mielőtt úgy tűnne, el kell mondani: 
a Mázsa tér másik két tulajdonosa sem 
tett le többet az asztalra. A  tér másik 
részén a Bábolna Rt. korábbi telephelye 
helyett már 2005-ben vásárlókat, szóra-
kozni vágyókat kellett volna fogadni a 
Mázsa Plazának, amely a VAM Design 
Center tulajdonosának, Vincze Mik-
lósnak az érdekeltségébe tartozó Mor-
rison 97 Kft. beruházása volt, azaz lett 
volna. A munkálatokat elkezdték, a pin-
ceszintet vagy föld alatti garázs helyét 
kiásták, de nem folytatták (?), és a pláza 
helyett egy a környéket is életveszélyessé 
tevő, több méter mély „tógarázs”, vagy-
is szúnyogkeltető vízfelület alakult ki, 
amelyről – konkrét vizsgálatok híján – 
csak feltételezhető, mekkora kárt okoz 
a környező ingatlanokban, közművek-
ben. A Kőbányai Önkormányzat eddig 
több mint 10  millió forintot költött 
arra, hogy a felelőtlen beruházó által 
okozott közvetlen veszélyhelyzetet elhá-
rítsa, megakadályozza a Mázsa utcának 
és környezetének további beszakadását.

De hogy – nem éppen optimizmust 
sugárzó – zárszóként a harmadik telek-
rész tulajdonosát se felejtsük ki, elmond-
juk, hogy a részben kínai érdekeltségbe 
tartozó területen legalább annyira nem 
történt semmi, mint az előző kettőn. 
Igaz, ott nem is ígértek semmit… Ezen 
a területen a legvalószínűbb, hogy be-
látható időn belül „elkezdődik valami”, 
ám ehhez az eddig háttérben maradó 
befektető, illetve építtető terveit össze 
kell hangolni az előtérbe helyezett ke-
rületi igényekkel, illetve a részletes sza-
bályozási tervben foglalt előírásokkal. 
Hogy erre mikor kerül sor, az talány. És 
bárki beláthatja, hogy ez most nem az 
önkormányzaton múlik…

A tóban vízimadarak, békák és jó időben elképesztő mennyiségű szúnyog. A víz feláztat-
ja, illetve alámossa a környező területeket, az önkormányzat mégsem tehet mást, csak 
helyreállít, a tér többi részén pedig takarít – eddig több mint 10 millióba került  
a magántulajdon és a tulajdonosok „sérthetetlensége”  

Az önkormányzat semmit  
sem tehet, hogy  
a tulajdonosok felszámolják 
Kőbánya szégyenfoltját

„Kiemelt kőbányai projek-
tek állami támogatással”, 
„Már építik az Origo Cityt”, 
„Átadás 2006-ban”, „Átadás 
2007-ben”, „Átadás 2009-
ben”, „Átadás 2010-ben”… 
Ezekkel a címekkel éppen 
elégszer találkozhattak a ke-

rületben lakók. Mindenütt a 
nagy ugrásról beszéltek, ame-
lyet a 2005-ben regnáló kor-
mány sokat ígérő vezetője és 
Budapest akkori első számú 
embere hirdetett. A Podma-
niczky-terv néven is elhíresült 
„csomag” egyik centruma 

lett volna Kőbánya, a Mázsa 
tér, a „megújuló keleti kapu”. 
Hogy az ígéretekből mi lett, 
az látható. Pedig a pénzügyi 
dolgokkal általában tisztá-
ban lévő Portfolio.hu még 
2007 decemberében – több-
éves üresjárat után – is efféle 
információkat kapott: 

„A  Podmaniczky-program 
keretén belül több olyan fő-
városi finanszírozású, illetve 
PPP-konstrukcióban elkép-
zelt fejlesztési pólus van, 
amelyek Kőbányát érintik. 
Ilyen a Szent László tér reha-
bilitációja, a Mázsa tér teljes 
átalakítása, a sörgyári terület 
funkcióváltása, illetve érin-
tőlegesen a kőbánya–kispesti 
metróvégállomás átépítése. 
A  tervek szerint 500  ezer 
négyzetméteren 3500  lakás, 
60  ezer négyzetméternyi 
kereskedelmi és szolgáltató 
üzlethelyiség, 25  ezer négy-
zetméternyi kulturális beru-
házás valósul meg az elkövet-
kezendő években…”

Az óriási tervekből semmi 
sem lett, egy fillért sem „tolt” 
a Mázsa térre és Kőbányára 

a kormány és az akkori főpolgármes-
ter. Pedig a rehabilitációs mintaprojek-
tekben aluljárót ígértek a Szent László 
térre, sétálóutcákat, új lakótömböket, 
a régi, polgári városközpontot vizionál-
ták. Még a legnagyobb helyben járás 
idején is ígérgettek: az Origo City néven 
emlegetett épület átadásáig új Korponai 

átjárót, a Liget téri buszpályaudvar át-
építését, új vasúti megállót festettek az 
égre. (Az S1 sörgyári pincerendszerre is 
ígértek 30  milliárdot – de ez már egy 
másik történet…) Ami tény, hogy a honi 
sajtó jóhiszemű tollnokai még 2008-ban 
is elhitték és elhintették, hogy a Mázsa 
téren nagy dolgok történnek, ám a hír-
adásokban volt utalás az intő jelekre:

„Az Origo City 35  000 négyzetmé-
ternyi kiadható területe 2009-re épül fel 
a jelenlegi tervek szerint, bár az osztrák 
tulajdonos, a Real Management eredeti-
leg 2005 végére tervezte az átadást.”

Sőt, a tulajdonos osztrák Real4You 
GmbH, azaz a Magnum Hungária Kő-
bánya Kft. komplexumért felelős vezető-
je még 2009-ben is azt mondta, hogy az 
OC kivitelezési és finanszírozási szem-
pontból is „stabil lábakon áll”, mégis a 
2010-es átadás a cél (2006, 2007, 2008, 
2009 helyett)… Azt 2014-ben is min-

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
459/2013. (IX. 19.) KÖKT-határozata 
alapján értékesíteni kívánja a Budapest 
X. kerület, Kisbacon utca 5. IV. lh. fszt. 
21. szám alatti, 38924/69/A/88 hrsz. alatt 
felvett, 1/1 arányban önkormányzati tu-
lajdonú, 38 m2 alapterületű, egyszobás, 
felújítandó, komfortos lakását, és ennek 
pályázati lebonyolítására a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t kérte fel. (Az ingatlan 
tulajdoni hányada: 78/10 000)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A lakás helyiségei: egy szoba, előszoba, 
fürdőszoba WC-vel, konyha, kamra

A lakás műszaki állapota: felújítandó
Az ingatlan közös költsége:  

15 364 Ft/hó (vízóra nélkül)
Felújítási költség: 3800 Ft/hó
Az ingatlan minimális eladási ára: 

2 100 000 Ft
A pályázati feltételekkel 

kapcsolatosan érdeklődni lehet:
A pályázati feltételeket és az eljárást 

tartalmazó tájékoztató anyag a pályáztató 
székhelyén működő pénztárban 
vásárolható meg bruttó 15 000 Ft 
vételáron, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
(1107 Budapest, Ceglédi út 30.) hivatalos 
nyitvatartási idejében: 
Hétfő: 14.00–17.30, szerda: 8.00–16.00, 
péntek: 8.00–11.30

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre 
Hermann Ernő (tel.: 666-2792) vagy 
Nikodém Károlyné (tel.: 666-2721) ad 
felvilágosítást. 

Az ingatlan megtekintése: 
2014. január 23., február 6. (csütörtök) 8–9 

óra, 2014. január 30., február 13., február 
20. (csütörtök) 15–16 óra között, telefonon 
egyeztetett időpontban

A pályázat leadásának helye és 
időpontja: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
1107 Budapest, Ceglédi út 30. főépület 
I. emelet 103. iroda – Nikodém Károlyné. 
2014. február 21. (péntek) 10.00-ig

A pályázatok elbírálásának helye és 
időpontja: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
1107 Budapest, Ceglédi út 30. főépület 
II. emelet, nagy tárgyaló. 2014. február 24. 
(hétfő) 10.00 – közjegyző jelenlétében

TÍZ ÉVE az Andó Sándor nevével fémjelzett önkormányzat ér-
tékesíteni szerette volna a több darabból álló területet, ám az 
első vevő pórul járt - és az önkormányzat még inkább, hiszen 
a körültekintés nélkül megkötött üzleten 120 milliót (!) bukott Kő-
bánya. Alig csillapodtak az első kudarc hullámai, máris új vevőt 
keresett a hajdani grémium, és 1,4 milliárdért bocsátotta áruba 
a területet – ám annak tulajdonosi viszonyait még mindig nem 
tisztázták. Az üzlet ennek ellenére létrejött, de sem szabályo-
zási terv, sem gazdasági és etikai normák nem befolyásolták 
a kerületi döntéshozók többségét: gondolkodás nélkül kiadták 
két egymáshoz közel eső területre a szórakoztató és bevásárló-
központ építésére vonatkozó engedélyt. A Mázsa térért kapott 
pénzt pillanatok alatt felélte az akkori önkormányzat (a hajdani 
iratok furcsa körülmények között megsemmisültek, ezért a sze-
mélyes felelősség sajnos nem bizonyítható), a terület pedig há-
rom befektetőcsoport kezébe került. Közülük kettő plázát épí-
tett volna, meg irodákat és talán néhány lakást is, bár az eredeti 
tervekben még hatalmas és nívós lakótelepek szerepeltek…



8 kőbányai hírek2014. február 9együtt kőbányáért 

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

A  P+R parkolóhelyek bővítése alapvető feltétele a kö-
zösségi közlekedés előnyben részesítésének. Ezért is 

örülök annak, hogy újabb eredményt sikerült elérnünk: há-
romszintes, 330 férőhelyes, őrzött P+R parkoló nyílik idén 
tavasszal, legkésőbb nyár elején a Köki Terminál bevásár-
lóközpontban.
Az új parkolóház a bevásárlóközpont közelében jelenleg is 
üzemelő nyitott, 206 gépkocsi fogadására alkalmas P+R vá-
rakozóhely mellett a dél-pesti térségből érkező autósok-
nak az M3-as metró végállomásához kapcsolódóan kínál 
parkolási lehetőséget. A várakozás díja 6 és 22 óra között 
350  forint/alkalom (egy BKK-vonaljegy ára egész napra), 
ezen időszakon kívül, éjjelente 210  forint/óra. A  parkolót 
a Budapesti Közlekedési Központ fogja üzemeltetni. Ezzel 
a Kőbánya–Kispest területén lévő P+R parkoló kapacitása 
több mint 500 férőhelyessé bővül. 
Mielőbb szeretnénk átadni a nap mint nap erre közlekedő 
kispestiek, kőbányaiak, a XVIII.  kerületben és a környező 
településeken élők számára a parkolót, hiszen a P+R parko-
lóhelyek bővítése egyik alapfeltétele a közösségi közleke-
dés előnyben részesítésének. A városban egyébként sajnos 
sok helyütt bonyolult tulajdonosi viszony és ebből adódó 
jogvita hátráltatja a P+R parkolók kialakítását, nem a szán-
dék és a munka hiánya miatt nincs előrelépés. De további 
jó hír Kőbányán, hogy – a hosszas tulajdonosi viták és jogi 
helyzet rendbetétele után – idén végre sor kerülhet a P+R 
kialakítására az Örs vezér téren, és még idén P+R nyílik a 
Pillangó utcánál is.

P+R  
parkoló  
nyílik  
a Köki  
Terminálban

múlt három év egyik legjelen-
tősebb eredményének tartom, 
hogy elkészült egy részletes, jö-
vőbe mutató lakáskoncepció, 
amelyet olyan feltáró munka 
előzött meg, amilyenre nem 
nagyon volt még példa a fővá-
ros kerületeiben. Gyakorlati-
lag most látjuk először tisztán 
és lakásokra lebontva részlete-
sen, milyen állapotú lakásállo-
mánya van az önkormányzat-
nak és mit lehet kezdeni ezzel 
rövid és hosszú távon. 

– Ugyancsak jelentős lépés 
a kőbányai emberek életében 
a Bárka Humán Szolgáltató 
Központ létrehozása. A  ko-
rábbi Bárka átalakításával 
egy az elképzeléseink szerint 
sokkal hatékonyabban mű-
ködő szervezet és rendszer 
jött létre, melyen keresztül 
többek között az egészség-
ügyi és a szociális összefogá-
sa, az ellátás megszervezése 
tervezhető és jobb színvona-
lon működtethető. 

Három év, két vélemény

Bizottsági elnökként  
számára legfontosabb 
a tárgyalások és dön-

tések következetessége – ezt 
mondja Szabóné Gerzson 
Sarolta, a népjóléti bizottság 
elnöke, aki elárulja, óriási 
szerencséje van, mert a hatás-
körükbe tartozó intézmények 
vezetői, munkatársai, vala-
mint a polgármesteri hivatal 
szakemberei mindenben segí-
tik az együttműködést. 

– Ami a bizottsági, illetve 
szakértői munkát illeti, az el-

HOGY IS VOLT?...

Kőbánya az elmúlt években soha nem látott tempóban fejlődött, sokkal élhetőbb 
lett, a főváros legtöbb beteg embert nyilvántartó kerületéből Budapest legsporto-
sabb kerülete lett. Az önkormányzat irányítói büszkék az eredményekre, amelyeket 
mindenki észrevehet, aki akar. Ezzel együtt sok tennivaló vár még az önkormány-
zatra, hogy több elégedett lakó éljen Kőbányán. A Kőbányai Hírekben korábban több 
értékelést olvashattak az elmúlt három év munkájáról, ám most a képviselők által 
alkotott két szakbizottság vezetőjét kértük rövid összegzésre. 

A név maradt, a struktúra változott. Az új Bárka – a remények 
szerint – több kőbányainak dob mentőövet 

A P+R parkolóhelyek bővítése alapvető feltétele a közös-
ségi közlekedés előnyben részesítésének

nyilvánossá tétele sokat segít 
abban, hogy minden érdeklő-
dő belelásson a folyamtokba. 
Még a közbeszerzési érték-
határ alatti beszerzésekről 
is negyedéves kimutatások 
készülnek, tehát a pénzügyi 
bizottság minden ilyen jelle-
gű információt megkap. Tóth 
Balázs szerint a többségi, illet-
ve ellenzéki képviselők nézet-
különbségei főleg a nemzeti 
eljárási rendbe tartozó közbe-
szerzéseknél domborodnak ki, 
mert itt sok meghívásos pá-
lyázatot írnak ki. A  bizottsá-
gi elnök példaként említette 
az Öveges (oktatásfejlesztési) 
programot, amelynek kisebb 
részegységeit nem nyilváno-
san, hanem meghívásos rend-
szerben írták ki. 

– Ami a Kőbányai Önkor-
mányzat költségvetését illeti, 
ott közgazdászként és a bizott-
ság elnökeként sincs szégyell-
nivalóm, hiszen ilyen kemény, 
feszes költségvetésre, illetve a 
majd hárommilliárdos felhal-

mozásra nem sok helyen van 
példa. Képviselőként néha 
úgy érzem, már túlzottan is 
óvatosak vagyunk, többet le-
hetne fejleszteni… – mondta 
Tóth Balázs. Nagy sikernek 
tartja, hogy javaslatára az ön-
kormányzat támogatja a meg-
változott munkaképességűek 
foglalkoztatásának segítését; 
emellett fontosnak tartaná a 
közösségi kertek kialakítását 
is – a jelenlegi vagyonfelmérés 
alapján.

A  hároméves működés 
egyik legnagyobb eredménye-
ként a Rákosi-rétek védetté 
nyilvánítását tartja a képvise-
lő. Ugyancsak örül az éppen 
utolsó testületi ülésen hozott 
döntésnek, mely szerint az 
önkormányzat támogatja a 
Vöröskereszttel közös szociá-
lis mosoda, illetve fürdő lét-
rehozását. Tóth Balázs szerint 
a szociális ellátás ilyen típusú 
bővítése azért is jó döntés, 
mert viszonylag kis összeggel 
sok rászorulón lehet segíteni. 

– Átalakítás nélkül is re-
mekül működik Kőbányán 
a bölcsődei ellátás, a magas 
színvonalú szakmai munka 
mellé az önkormányzat is oda 
tudta tenni a maga részét: 
egyes intézmények jelentős 
felújításon, takarékosságot és 
komfortot növelő korszerű-
sítésen estek át. A  felújítások 
sora most az orvosi rendelő-
kön van. Noha eddig is sokat 
költöttünk a karbantartá-
sukra – a Pongrác-telepen és 
Újhegyen nagyobb rekonst-
rukcióra is sor került –, idén 
kezdjük a munkát két lépcső-
ben a Zsivaj utcában. 

Szabóné Gerzson Sarolta 
ugyancsak fontos lépésnek 
tartja a szociális rendelet meg-
újítását, amely lehetővé teszi, 
hogy a törvényes ellátáson 
felül támogassák gyógyászati 
segédeszközök vásárlását – 
erre évek óta nagy az igény –, 
jelentős összeget fordítanak a 
főiskolás és egyetemista hall-

gatók támogatására a Bursa 
Hungarica pályázat keretében, 
valamint új ápolási támogatást 
is bevezettek a közelmúltban 
a rendszeres ellátásra szorulók 
számára. A népjóléti bizottság 
elnöke megemlítette a szinte 
országos hírűvé vált idősel-
látást is, amely az alapokon 
kívül rengeteg olyan egész-
ségmegőrző, sport- és kultu-
rális programot tartalmaz, 
amely Kőbánya jelentős számú 
szépkorú lakójának teszi jobbá 
az életét.

Szabóné Gerzson Sarolta

Tóth Balázs

Tóth Balázs, a pénzügyi 
bizottság elnöke szerint 
az elmúlt esztendőkben 

az átláthatóság területén is je-
lentős eredményeket értek el. 
A  képviselői vagyonnyilatko-
zatok megjelentetése a kerület 
honlapján, valamint számos 
egyéb, az önkormányzat tevé-
kenységét megmutató jelentés 
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A közeljövő ígérete
KAPNAK ÉS ADNAK

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. után egy sokkal kisebb, de ugyancsak innovatív, nagy 
terveket dédelgető kőbányai cég kapta meg a főváros egyik legfrissebb kitünteté-
sét. A két évtizede a kerületben működő, mintegy kétszáz embert foglalkoztató 
Mikropakk is elnyerte a Budapest Márka elismerést. 

Téltemető 
vigasság

NEVES NAPOK

több kitüntetettel büszkél-
kedhet: a Kőrösi Művelődési 
Központ, a Kőbányai Zenei 
Stúdió, a Kroó György Ze-
neiskola, valamint a Kőbá-
nya SC munkája is Budapest 
Márka elismerést ért.

Fazekas Gábortól meg-
tudtuk, hogy az éppen újabb 
helyet kereső, jelentős fej-
lesztés és bővítés előtt álló 
Mikropakk műanyaggyár-
tással és -fejlesztéssel fog-
lalkozik, és a folyamatos 
műszaki innovációnak, ko-
operációnak köszönhetően 
egyes termékek gyártásában 
hamarosan piacvezetők lesz-
nek Európában. Az ügy-
vezető igazgató boldogan 
újságolta, hogy Az  Év Vál-
lalkozója díjnak 2013-ban 
a Mikropakk volt az egyik 
főszereplője, hiszen a cég 
kapta A  Jövő Ígérete díjat. 
E  nemzetközi kitüntetés 
már önmagában jelentős, ám 
mellé begyűjtötték a tavalyi 

Madarakkal repkedő
Van, aki virágültetéssel, szemétszedéssel, más pénzzel támogatja a kerületben élőket. 
Juhász Imre madarakat ment a kőbányaiaknak, és közben a kisgyerekeket a környezet 
megóvására tanítja. 

ODÚT MINDEN ÓVODÁBA!

Na, gyerekek... Most már nincs más dolgunk, mint keresni ezek-
nek egy jó helyet, etetni és várni, hogy beköltözzön egy cinke, 
vagy verébcsalád

A januári képviselő-tes-
tületi ülés elején adta 
át dr.  György István 

főpolgármester-helyettes az 
alig két hónapja alapított fő-
városi elismerést Fazekas Gá-
bornak, a Mikropakk ügyve-
zető igazgatójának.

A Budapest Márka elisme-
réssel azokat a szervezeteket, 
gazdálkodó egységeket ju-
talmazza a főváros vezetése, 
amelyek tevékenységükkel 
öregbítik a főváros hírnevét, 
sikeres működésük a Buda-
pesten élő emberek számá-
ra is előnyös. Kőbánya már 

a tagokkal a nagyobb buda-
pesti parkokban, erdőkben 
több száz odút helyeztek 
ki és gondoznak rendszere-
sen. 
– A  Népligetben is van vagy 
30  odúnk, a Rákosi-rétek 
környékén, a Túzok utca kö-

Ha valamelyik 
hónapra, ak-

kor leginkább az 
év legszárazabb 
hónapjára, a feb-
ruárra jellemző 
a sötétség és a 
fény, a fagy és 

a meleg állandó küzdelme. Az 
Atlanti-óceán felől érkező igen 
szeszélyes légtömegek a meg-
határozói a februári időjárásnak, 
s lett már emiatt sokszor galiba. 
Krisztus előtt 399-ben hatalmas 
havazás volt egész Itáliában, 
befagyott a Tiberis folyó is. 718-
ban Konstantinápolyt borította 
fehér lepel, amely aztán 100 
napig nem is olvadt el. Ám 1236 
februárjában a kontinens nagy 
részén virágba borultak a gyü-
mölcsfák…
A vízkereszttől hamvazószerdá-
ig tartó időszak a farsang – a ró-
mai Saturalia ünnepek nyomán 
kialakult vigasság neve is olasz 
eredetű: a „carne vale” (hús, is-
ten veled) kifejezésből szárma-
zik a karnevál szó. A  velencei 
vagy éppen a riói karneválra a 
világ minden tájáról érkeznek 
a farsangolók. Hazánkban a 
középkorra tehető a farsangi 
mulatságok kialakulása. A  vi-
gasságok napjai a farsangnap, a 
farsanghétfő, a húshagyókedd 
és a „farsang farka”. Ilyenkor a 
régi fonóházak énektől, tánc-
tól, játékoktól voltak hango-
sak. A  „fonóvégzéssel” temet-
ték a telet, elégették annak 
szimbólumát, a szalmabábut. 
A  délszláv eredetű busójárá-
son Mohácson ma is önfeledt 
téltemetésben vehetnek részt 
a honi farsangolók, ahol a télte-
metési és egyben a középkor-
ból maradt törökűző szertar-
tással veszi kezdetét a hajnalig 
tartó vigalom, a farsangi bál.

BALECZKY KATALIN

ládok, fiókák által a gyereke-
ket is könnyebb a természet 
szeretetére, óvására tanítani 
– mondta a 66 éves kora elle-
nére ma is „repkedő” Juhász 
Imre, és elmesélte, hogy pél-
dául a Mádi utcába, a három 
óvodai odú egyikébe milyen 
cinkecsalád költözött… 
Az odúkat ő maga készíti a 
barátaitól kapott selejtes fa-
anyagból, és mindig nála van 
a feneketlen szerszámos tás-
kája, hogy ha körútja során 
bármelyik madárlakot javítani 
kell, rögtön beavatkozhasson. 

Magyar Innovációs Nagydíj 
egyik elismerését, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
fődíját is.

– Nagyon örülök, hogy 
most már olyan teljesítményt 
tudunk nyújtani, amelyet 
a szakmán kívül a főváros 
és a kerület vezetése is elis-
mer. Ez egy új dimenzió, új 
együttműködési lehetősége-
ket nyit meg, és módot kínál 
arra, hogy mi is adjunk vala-
mit az itt lakóknak – mond-
ta Fazekas Gábor, a Kőbá-
nya Kiváló Vállalkozása díj 
nyertes cégének vezetője. 
Édesanyjával, akivel a kft.-t 
irányítják, az elismerés mel-
lé kapott pénzdíjat azonnal 
felajánlotta egy óvoda fel-
újítására. – Egy olyan intéz-
ményben, ahol kisgyerekeket 
nevelnek, minden forintnak 
helye van. Természetes, hogy 
felajánlottuk a jutalmat, és 
remélem, máskor is tudunk 
segíteni…

„EGY VÁROS, EGY KERÜLET 
MŰKÖDÉSÉHEZ nemcsak jó 
önkormányzatra, képvise-
lő-testületre van szükség, 
hanem aktív civil szerveze-
tekre és jól működő vállal-
kozásokra, amelyek szin-
te eggyé válnak az adott 
várossal, városrésszel, és 
a gondjaiból éppúgy kive-
szik a részüket, mint a si-
kereiből. Szerencsére Kő-
bányán is működnek ilyen 
szervezetek, társaságok, 
amelyek a nehéz gazda-
sági körülmények között is 
garanciát jelentenek a fej-
lődésre. Ilyen magyar tulaj-
donban lévő, jelentős helyi 
munkaerőt is foglalkoztató 
vállalkozás a Mikropakk 
Kft., amelynek a Fővárosi 
Önkormányzat a Budapest 
Márka elismerő címet ado-
mányozza. Köszönet illeti a 
cég vezetőit és dolgozóit a 
remek munkáért.”

Dr. György István  
főpolgármester-helyettes, 
országgyűlési képviselő

A Magyar Madártani 
Egyesületnek 25 éve ak-

tív tagja (örökös taggá vá-
lasztották) Juhász Imre, aki 
madármentő és oktatómun-
kájának Kőbánya az egyik 
központja. Az egyesület el-
nökével, Bajor Zoltánnal és 

Sorozatunkban olyan Kő-
bányán élő embereket mu-
tatunk be, akiknek élete 
ezer szállal kapcsolódik a 
kerülethez, és akik büszkék 
arra, hogy ide tartoznak, ez 
az otthonuk. Most Besse-
nyey Lászlóné mesél.

Kőbányán élek születésem 
óta. Itt éltek a szüleim, nagy-
szüleim. A Fokos utcai ottho-
nunkból jártam iskolába bá-
tyámmal együtt a Pataki térre. 
Ő a Szent László Gimnázium-
ban érettségizett, én a Posta-
forgalmi Szakközépiskolában. 
A Törekvésben atletizáltam 16 
éves koromig, 
tö b b s z ö r ö s 
Vasutas-baj-
nok voltam 
400 és 800 
méteren. Fér-
jem családja 
a régi Augusztán lakott. Fia-
talságunkat át- meg átszőtte 
megannyi kőbányai élmény. 
Ő  is a Törekvésben sportolt: 
focizott… Két gyermekünk 
született, akik a Fokos utcai 
óvodába, majd a Pongrác 
úti általános iskolába jár-
tak. Mindkét gyermekem, 
és öt unokám közül három 
is kőbányai. Férjemet 1980-
ban elvesztettem – tragikus 
hirtelenséggel, focizás köz-
ben halt meg –, ám későbbi 
élettársam, akivel az Északi 
Járműjavítóban együtt dol-
goztam, segített gyermeke-
im és unokáim nevelésében. 
Boldog vagyok, mert sok kő-
bányai embert ismerek, sok 
jó ember él itt. Évek óta egy 
lakásszövetkezetben dolgo-
zom – társadalmi munkában. 
Harmadmagammal segítünk 
az emberek ügyes-bajos dol-
gait intézni. Legnagyobb örö-
möm, hogy 2013-ban minden 
lakásban megtörtént a gáz-
vezetékek cseréje. Ez fontos, 
mert tudom, hogy ezzel is 
nagyobb biztonságban él-
hetnek az idős emberek. Szép 
karácsonyi ajándék volt ez 
nekem!… És ajándék minden 
segítség, amit az önkormány-
zattól vagy máshonnan ka-
punk. Nekik is köszönöm, és 
boldog új esztendőt kívánok 
minden KŐBÁNYAINAK!

SZERETEM KŐBÁNYÁT
NEM MINDENNAPI 
AJÁNDÉK

zelében legalább húszat tet-
tünk ki... Körülbelül 4-5 éve 
támadt az az ötletem, hogy 
a kőbányai óvodák udvarára 
is ki kellene helyezni madár-
odúkat. Ezzel segítenénk a 
kismadarak téli túlélését, más-
részt a befészkelő madárcsa-

Fazekas Gábor ügyvezető 
átveszi az elismerést  
dr. György István főpolgár-
mester-helyettestől.  
A Mikropakk múlt évben  
a Kőbánya Kiváló Vállal-
kozása díjat is elnyerte. 
Az elismerés mellé kapott 
pénzdíjat azonnal felaján-
lották egy óvodának, mond-
ván: ahol kisgyerekekkel 
foglalkoznak, ott mindig jó 
helye van a pénznek.
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A tudás  
elismerése

KŐBÁNYA  ÍGÉRETEI

A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az 
előzőről, s aki gyengébb, azt jobb teljesítményre sarkall-
juk, aki pedig kiváló teljesítményt nyújtott, azt kitüntet-
jük. A kőbányai diákoknak mindehhez kitűnő keretet 
adott idén is a magyar kultúra napja.

Tanoda a hátrányos 
helyzetűeknek
Kőbányán a fővárosi szinten is magas szintű általános is-
kolai oktatás mellett megvalósult a kifejezetten hátrá-
nyos helyzetű gyermekek számára kitalált felzárkóztató 
program, avagy tanoda. 

Edényi László, „A kő hátán is” Radar Tanoda szakmai vezetője 
(a Zrínyi-gimnázium igazgatója) elmondta, hogy programjuk 

célja a hátrányos helyzetű 
felső tagozatos általános 
iskolások felzárkóztatása. 
Magyar nyelvtanból és iro-
dalomból, matematikából, 
angol és német nyelvből, 
illetve történelemből se-
gítenek a lemaradásokat 
pótolni. Az oktatást a CIKK 
Egyesület szervezi, jelen-
leg kilenc iskolával van 
megállapodásuk, a taní-
tást kerületi pedagógusok 

vállalták. A felzárkóztató foglalkozások két helyszínen zajla-
nak: a Bem általános iskolában és a Zrínyi-gimnáziumban. Az 
iskolákon keresztül lehetett jelentkezni azoknak a gyerekek-
nek, akik kimaradtak az első körből, és a szervezők félévkor 
„frissítették” is a csapatot. A foglalkozások délután háromtól 
öt óráig tartanak. 
Török Tamástól, a Radar főnökétől, a felzárkóztató program 
másik vezetőjétől megtudtuk, hogy gyakorlatilag minden 
napra jut szabadidős program a diákoknak, színházba jár-
nak, klubfoglalkozásokat tartanak, és táborokat is szerveznek. 
A program forrása egy majd harmincmillió forintos TÁMOP-os 
pályázat. 

SEGÍTENEK A FELZÁRKÓZÁSBAN

Tudták, hogy a Napki-
rály, azaz XIV.  Lajos 
leánya olyan művészi 

szinten muzsikált a tekerő-
lanton, hogy a párizsi operá-
ban is fellépett? És azt, hogy 
hajdan Mátyás király udvarát 
tartották Európa egyik kul-
turális központjának, ahol 
hajdan Pietro Bono játszott 
a már említett tekerőlanton? 
Hogy hogy jön mindez a 
magyar kultúra napjához? 
Úgy, hogy a KÖSZI színház-
termébe szervezett, a kultúra 
területén kiemelkedőt alkotó 
tanulók jutalmazása alkal-
mából Mandel Róbert zene-
művész lépett fel, és azon túl, 
hogy muzsikájával szórakoz-
tatott, egy kis kultúrtörténeti 
„sétára” is meginvitálta a kö-
zönséget. Ehhez kapcsolódva 
Kovács Róbert polgármester 
elmondta, hogy a kultúra bi-
zony nemcsak a szűken vett 
irodalmi, történelmi vagy ép-
pen matematikai ismereteket 
jelenti, hanem sokkal több 

színt, érdekességet… Lehet, 
hogy az angolok a teázási 
szokásaikat is ide sorolják, 
mint ahogy a brazilok a kar-
neváljaikra, az olaszok pedig 
a zenei életükre is büszkék a 
nemzeti kultúra említésekor. 
És nemzeti Himnuszunk 
elkészültének napja – janu-
ár 22. – arra is alkalmat ad, 
hogy a legjobban tanuló, 

több területen is remek ered-
ményt elérő kőbányai gyere-
keket megjutalmazzák. 

Idén több mint félszáz álta-
lános és középiskolai tanuló 

vehetett át könyvjutalmat és 
oklevelet a Kösziben, és őket 
állították példaként azok elé, 
akiknek nem igazán sikerült 
a 2013-as év.

KŐBÁNYAI EGYETEMISTÁK TÁMOGATÁSA
A Kőbányai Önkormányzat idén is jelentős összeggel tá-
mogatja a szociálisan rászoruló főiskolai, illetve egyetemi 
hallgatókat. Ezt támasztja alá, hogy a kerület idén is csatla-
kozott a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázati rendszerhez.
A  Kőbányai Önkormányzat 2013-ban is több millió forint-
tal támogatta azokat a jelentkezőket, akiknek körülményei 
indokolták a segítséget. A képviselő-testület tavaly év vé-
gén bírálta el a határidőre benyújtott pályázatokat, és úgy 
döntött, hogy összesen 56 pályázó részére biztosít havonta 
rendszeres támogatást. A Bursa-pályázat nyertesei két, illet-
ve háromszor két tanulmányi félévre kapnak segítséget.

A SZÉCHENYIBEN TANULÓ WU LIN SI (SZISZI) ÉS LINN YUE (FANNI) 
ugyancsak hetedikes, mindketten zongoráznak, nagyon jól 
tanulnak, és barátnők. Abban is hasonlítanak, hogy mindket-
tejükre mindig számíthat az osztály. Egy rövid beszélgetés 
során kiderült, hogy Fanni – többek között – focizik, kedvenc 
tárgya a rajz és az angol, Sziszi pedig kínai táncot tanul, és a 
történelem, valamint a matematika a kedvence. 

A HETEDIKES ANTALÓCZY 
MÁTÉ évek óta meghívást 
kap a legjobb kerületi ta-
nulók ünnepére, kitűnő ta-
nuló, és a hegedű virtuóza. 
Tanárai nagy tehetségnek 
tartják, szülei is sok fellé-
pésre elkísérik, büszkék 
az eredményeire. A halk 
szavú Máté azt azért el-
mondta, hogy ötéves kora 
óta hegedül, és a gyakor-
lás miatt nem sok ideje ma-
rad a szórakozásra, de az 
osztálytársai jó fejek, nem 
tartják különcnek a tudása 
és a zenei tehetsége miatt. 

KIVÁLÓ KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÜ-
KÉRT ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐ DIÁKOK 2014-BEN:
BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
1. Szinovál István – 6. osztály
2. Gajzágó József – 3. osztály

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 
3. Karai Anna – 8. osztály

HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA
4. Regős Luca – 7. a osztály
5. Csát Viktor – 7. c osztály
6. Le Hai Anh – 8. a osztály

JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR–
ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA (KÁPOLNA 
TÉR) 
7. Divinszki Ferenc Tamás  

– 4. b osztály
8. Lupták Bettina  

– 7. a osztály
9. Maer Brenda – 7. a osztály
10. Hankovszky Emma  

– 7. a osztály

JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR–
ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA (ÜLLŐI ÚTI 
TAGINTÉZMÉNY)
11–12. Precup Alexandra és 

Nagy Nóra – 7. c osztály

KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 
13. Kovács Árpád  

– 7. a osztály
14. Kovács Bálint  

– 8. a osztály 
15. Králik Bence  

– 8. a osztály 
16. Nádas Regina  

– 8. b osztály 

KERESZTURY DEZSŐ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA
17. Tani Eszter  

– 3. b osztály 
18. Kása Eszter  

– 4. b osztály 

19. Varga Dóra  
– 4. b osztály 

20. Barabás Kata  
– 5. a osztály

21. Papp Fruzsina Gyöngyi  
– 7. a osztály 

22. Megyes Noémi  
– 8. a osztály

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 
23. Turi-Kovács Katalin  

– 6. a osztály 
24. Tóth Vivien – 6. b osztály

SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR–
NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA
25. Kókai Krisztina  

– 7. a osztály
26. Wu Lin Si – 7. b osztály
27. Lin Yue Fanni  

– 7. b osztály

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 
28. Antal Tamara  

– 7. z osztály  
29. Horváth István  

– 8. a osztály
30. Nguyen Thu Huong  

– 8. a osztály
31. Oláh Sarolta – 8. z osztály
32. Sáfrány Ágnes  

– 7. z osztály
33. Sarkadi Éva  

– 8. z osztály 
34. Schwanberger Fruzsina  

– 7. a osztály

SZERVÁTIUSZ JENŐ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 
35. Barf Linda  

– 4. a osztály 
36. Borbély Barbara  

– 6. b osztály
37. Práger Petra – 7. b osztály

SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM
38. Molnár Eszter  
– 12. d osztály
39. Pintér Emese  
– 13. f osztály

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM
40. Binder Ádám  – 12. a 

osztály

41. Magnusz Csilla  
– 12. a osztály

42. Solymoss Andrea  
– 13. d osztály

KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 
SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
43. Kákosy Olivia  

– TA 5. osztály
44. Vidó Levente  

– TA 2. osztály

KROÓ GYÖRGY ZENE-  
ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLA 
KŐBÁNYAI ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
45. Antalóczy Máté  

– hegedű 5. osztály
46. Czumbel Fanni  

– gitár 7. osztály
47. Kiss Boglárka  

– gitár 6. osztály
48. Kovács Tamara Hajnal 

– kamarazene főtárgyas, 
hegedű szakos növendék

49. Varga Tünde Katalin  
– hegedű 5. osztály 

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS DIÁKOTTHON 
50. Kozma Csanád  

– 7. osztály
51. Szekér Attila  

– 7. osztály

Kovács Róbert polgármestertől és Radványi Gábor alpol-
gármestertől Divinszky Ferenc veszi át az oklevelet és a 
könyvjutalmat

A kitüntetett tanulók egy csoportja. Az éppen megszó-
lított Sziszi állva hallgatja az elismerést, mellette balra 
barátnője, Fanni

Antalóczy Máté és jóbarátja, 
a hegedűje... Virtuóz játéka 
elkápráztatta a közönséget



14 kőbányai hírek2014. február 15oktatás, kultúra

Csönd,  
mely égig ér…

CSEH TAMÁS NAP A KŐRÖSIBEN

Noha még csak második éve rendez-
tek Cseh Tamás Napot Kőbányán, a 
daloknak ez az ünnepnapja újabb 
ismétlést, hagyományt kíván. Ez 
derült ki a rengeteg pályázatból, a 
seregnyi előadóból, alkotóból és a 
gálaestre kívánc si  tömegből, 
amelyben Somogytól Borsodig szin-
te minden régió képviseltette ma-
gát. Többségében természetesen 
kőbányaiak voltak… 

Otthonra talált a Pódium
Ötéves a budapesti Pódium Színház, amely egy ideje 
Kőbányán, a Kösziben talált otthonra. Bednai Natália 
színész-rendező társulata több mesét és egy zenés ka-
baréestet mutatott be a közelmúltban, és már készül 
egy új zenés vígjáték márciusi premierjére. 

KŐBÁNYA SZÍNHÁZA A KÖSZIBEN

ket hallgatunk...”, azaz a dal 
kategóriában nyertes csapat 
Facebook-oldalán volt ol-
vasható: „Közhírré tétetik: 
az EklekTrió 2014. január 
18-án délután, estefelé, 18 
óra magasságában, Kőbánya 
szívében megnyerte a CSEH 
TAMÁS NAP fődíját és 
különdíját!!! Este több száz 
ember előtt játszhattunk a 
gálán, nyáron pediglen kon-
certezhetünk az Ördögkatlan 
Fesztiválon!!!” Ez az öröm-
üzenet csak egy volt a sok 
közül, amelyet a dal napján 
szerteküldtek fellépők és né-
zők a Kőrösi Kulturális Köz-
pont termeiből. Legfőképpen 
a színházteremből, hiszen a 
mintegy négyszáz érdeklődő 
itt lehetett fül- és szemtanúja 

Kőbányai Kalendárium
Vannak könyvek, amelyek sikerre vannak ítélve. Sok 
kiadást érnek meg, és mégis sokan várják az újabbat. 
A legeslegújabb kori Kőbányai Kalendárium ugyan 
csak második éve létezik, de nem kérdés, hogy célba 
talált. Egyik legfőbb erénye, hogy érdekes, és helyi, 
azaz kőbányai.

SZÍNES, ÖSSZEGZŐ, AKTUÁLIS…

Helyi szerzők is helyet kaptak a könyvben. Sőt, a Kalendáriumhoz 
kapcsolódva programok, tanfolyamok, vetélkedők szervezését is 
tervezik

Kátai Zoltán éneket 
mondott

Az Óz, a csodák csodája január 19-én kellemes perceket szer-
zett a kőbányaiaknak, a nagy érdeklődés miatt két előadást 
is tartottak. A szőke, copfos Dorka szerepében Bednai Natália 
színész-rendező

Most elmondom, mid vagyok, 
mid nem neked.  
Vártál ha magadról  
szép éneket,  
dicsérő éneked én nem leszek,  
mi más is lehetnék:  
csak csönd neked. 
E szó jó: csönd vagyok,  
csönded vagyok.  
Ha rám így kedved van,  
maradhatok,  
ülhetsz csak tűrve,  
hogy dal nem dicsér,  
se jel, se láng, csak csönd,  
mely égig ér.

Csak ilyen dal-, azaz 
verssorokkal szabad 
kezdeni egy Cseh 

Tamás-napi dalverseny ösz-
szefoglalóját, és egy rövidke 
örömüzenettel, amely az „És 
mi most itt vagyunk, éne-

nemcsak a város múltjának 
és jelenének sikátoraiban 
vezet olvasmányos túrát, ha-
nem a 2014-es várható ese-
ményekről, programokról, 
közérdekű információkról 
is tájékoztat. Kovács Róbert 

Az új darab próbáira nem-
sokára ismét Kőbányán 

kerül sor, ahol láthatóan meg-
becsülés, szeretet veszi körül 
a művészeket. A  legtöbb 
előadásukat is a kőbányaiak 
láthatják először. December-
ben volt a Szeret, nem szeret 
örökzöld zenés kabaré, illet-
ve a Piroska és a farkas című 
mesemusical bemutatója. 
Január 19-én, vasárnap az Óz, 
a csodák csodája című zenés 
mesejátékot láthattuk a tár-
sulattól (az érdeklődés miatt 
két előadáson is), főszerep-
ben a Dorkát alakító Bednai 
Natáliával, aki egyben a szín-
ház produkciós és művészeti 
igazgatója. Játszik, rendez, 
néha koreografál, szervez. 
Mondhatnánk, könnyű dolga 
van, hiszen művészcsaládba 
született, ám a név kötelez. 
Édesapja, Bednai Nándor év-
tizedeken keresztül a Magyar 
Televízió rendezője volt, ám 
felmenői között találjuk Gel-
lért Endrét, a Nemzeti Szín-
ház híres főrendezőjét is.
Natália pályáját Nyíregyhá-
zán kezdte, majd a Madách 
Színházban folytatta, aztán 
gondolt egy nagyot, és kollé-
gáival megalakította a Pódi-
um Színházat. Ennek immár 
öt éve. Jelenleg 13 meseszín-
házi és 10 felnőttszíndarabot 

láthatunk az előadásukban, 
köztük a legnépszerűbbek 
a már említetteken túl az 
Ágacska és a Vuk című mese-
játékok, az Egy szoknya, egy 
nadrág című vígjáték, továb-
bá különböző operett-, musi-
cal- és kabaré-előadások. 
A  Pódium Színház szívesen 
felkarolja a szabadúszó színé-
szeket, valamint folyamatos 
lehetőséget ad a pályakezdő 
fiataloknak a játékra, a színpadi 
gyakorlat elsajátítására. Legkö-
zelebb február 16-án, a Piros-
ka előadásán láthatjuk őket a 
Kösziben, majd márciusban 
legújabb premierjükkel, Brun-
ner Tamás Kánkán hármasban 
– de kié a nyakék?! című zenés 
vígjátékukkal találkozhatunk.

polgármester, a kalendárium 
életre hívója a könyv legfőbb 
küldetésének a helyi kötődés 
erősítését, ápolását tartja. 
A  Kalendárium segítségével 
mindenki olyan informáci-
ókhoz juthat, hogy bármely 
szegletében is lakik Kőbányá-
nak, úgy mehet át a szom-
szédos kerületrészbe, hogy 
felismer épületeket, eszébe 
juthatnak érdekes történe-
tek, amelyeket helyekhez tud 
kapcsolni; nem idegenként 
közlekedik, sétál, vásárol a 
kerület más negyedeiben. 
Kőbányán szerencsére erő-
sek a helyi közösségek, eze-
ket építi tovább a kiadvány 

a legjobbak esti jutalomjá-
tékának. A  már említett dal 
kategóriában egyébként Su-
hajda Attila vezetette Önként 
és Dalolva Társulat lett a má-
sodik, míg a Kerényi Zsolt és 
Fenyves Gábor alkotta duó 
kapta a harmadik díjat. 

A  „Dallam a szabadságról” 
kategóriában Szerémy György 
nyert (exfeleségei által alkotott 
vokáljával), második díjat ka-
pott az Akusztik Art duó, míg 
a harmadik helyezést Nagy 
Balázsnak ítélte oda a zsűri.  
A  Cseh Tamás Nap Kőbá-
nyán 2014 pályázat „Egy 
képre gondolok, tudod...” 
1. helyezett: Talpas Pál–Tal-
pas Illés–agy Zsófia: ,,Me-
gyek az utcán... c. klip (ké-
pünk); 2. helyezett: Feith 

Bálint: El vagyok veszve c. klip; 
3. helyezett: Barcza Rita: 
Csönderdő c. képsorozat. Az 
„Egy képre gondolok, tu-
dod…” kategóriában, vagyis a 
videók és fotók versenyében a 
Nagy Zsófia, Talpas Pál, Tal-
pas Illés által készített Megyek 
az utcán című klip nyert, máso-
dik lett Feith Bálint El vagyok 
veszve című műve, a harmadik 
díjat pedig Barcza Rita Csönd-
erdő című fotósorozata kapta. 

A  díjakat a szakmai zsűri 
tagjai, vagyis Kecskeméti Já-
nos dalszövegíró, Háy János 
író, Mispál Attila rendező, 
valamint a Cseh Tamás Nap 
legfőbb szervezője, Joós Ta-
más énekmondó, a Kőrösi 
igazgatója és Weeber Tibor 
alpolgármester adta át az 
előadóknak, illetve filmké-
szítőknek. Az est zárásaként 
Másik János koncertjét élvez-
hették a dalok szerelmesei. 

A  csodás napról szóló, az 
ott felvonuló színeket felvo-
nultatni nem tudó összeállítás 
végére még egy Facebook-
idézet, amely Kovács Gyulá-
tól származik, és a rendezvény 
weboldalán is megtalálható:

„Egy szó mint száz, ez egy 
remek délután és este volt. 
Már csak ezért is megéri kő-
bányainak lenni. Köszönet 
érte az ötletgazdának, a szer-
vezőknek, a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturá-
lis Központ dolgozóinak, a 
versenyzőknek, a zsűrinek, a 
fellépő művészeknek és nem 
utolsósorban a közönségnek.” 

A TÁRSULAT – Hűvösvöl-
gyi Ildikóval, Bajza Viktóriá-
val, Kocsis Judittal, Várfi 
Sándorral, Nádházy Péter-
rel, Háda Jánossal, Gieler 
Csabával, Zsiga Lászlóval, 
Kósa Dénessel, Kis Dó-
rával, Ternai Krisztinával 
(nehéz is lenne felsorolni) 
az élen – Kőbányán kívül 
országszerte játszik mű-
velődési házakban, szín-
házakban, szabadtéri ren-
dezvényeken. 

A  2013-ashoz képest – 
éppen a sikeren felbuz-

dulva – magasabb példány-
számban állapították meg 
a limitet, így minden érdek-
lődő kőbányaihoz ingyen  (!) 
eljuthat a könyv, amely 

– többek között helyi szerzők 
által. Hogy csak egy példát 
említsünk: a nagyszerű és 
kimondottan a kalendári-
um olvasói számára készült 
receptek is „kőbányaiak”, 
alkotójuk Tobai Róbert mes-
terszakács, aki Kovács Róbert 
polgármester tanítványa volt 
a Bem József Általános Isko-
lában. A szerzők létrehoz-
ták a Kőbányai Kalendárium 
facebook oldalát is, melynek 
közösségébe szeretettel vár-
ják a kiadvány kedvelőit. Vé-
leményeket, ötleteket, javas-
latokat is szívesen fogadnak 
a kobanyaikalendarium@
gmail.com címen. 

Versenyen kívül: Hegyi Norbert és Joós Tamás duója
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A Kőbányai Hírek előző számában az Utána-
jártunk rovatban olvashattak arról, hogy 
idén elkezdődik a Zsivaj utcai orvosi rendelő 
felújítása. Ezzel kapcsolatban nagyon sok 
kérdést kaptunk különböző fórumokon, 
ezért újabb információkat kértünk az 
illetékesektől. 

A  Kőbányai Önkormányzat – a tervek szerint – 
180  millió forintot költ majd a felújításra, ám a 
részletek véglegesítéséig még több lehetőséget 
megvizsgálnak. Az is a lehetőségek között van, 
hogy két ütemben kerül sor a helyreállításra, 
vagyis először a nem építésiengedély-köteles 
munkálatokat végeznék el: az épület szigetelé-
sét, a nyílászárók cseréjét, a kisebb belső átalakí-
tásokat és javításokat. Majd második lépcsőben 
kerülne sor a lift beépítésére és a szükséges épü-
letszerkezeti átalakításokra. Ezeket az informáci-
ókat Kovács Róbert polgármestertől kaptam, aki 
hozzátette, az is elképzelhető, hogy a végleges 
terv, illetve közbeszerzés egy komplex felújításról 
szól majd. 
Dr. Fejér Tibor, a terület önkormányzati képviselő-
je – aki a rendelőben háziorvosként dolgozik – azt 
mondta, hogy az említetteken kívül fontos lenne 
a most nem létező öltözők kialakítása, valamint 
olyan vizsgálók létrehozása, amelyben biztosítva 
van, hogy az orvos zavartalanul vizsgálhassa a be-
teget, és négyszemközt is konzultálhasson vele. 
A kartonozószekrényeknek is valamilyen módon 
helyet akarnak találni a rendelőkben, a mostani 
kényszermegoldás helyett. Fejér doktor szerint 
nélkülözhetetlen, hogy automata, illetve három 
ponton záródó bejárati ajtót szereljenek fel a 
babakocsik és mozgáskorlátozottak érdekében, 
valamint hogy a most még átszellőztethetetlen 
váróteremben megoldják a levegőkeringetést. 
Információink szerint a felújítás ideje alatt vagy a 
Bánya utcai iskola termei szolgálnak majd ideigle-
nes rendelőként, vagy egyes felújítási munkákat 
úgy oldanak meg, hogy a Zsivaj utcai rendelőnek 
csak bizonyos részeit zárják le rövid időre. A vég-
eleges döntésről és a munkákról pontos informá-
ciót kapnak a Kőbányai Hírekben is.

DOLGOZNAK A RÉSZLETEKEN
Megszűnik a beázás,  
lesz szellőztető…

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 46/2013. (II. 21.) KÖKT-határozat alapján 
értékesíteni kívánja a Budapest X. kerület, Hatház utca 1–11. 
szám alatti társasházakban lévő volt óvóhelyeket az alábbiak 
szerint:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ingatlanok minimális 
vételára: 1000 Ft/m2

Hatház utca 1., pinceszint  
– hrsz.: 39210/8/A/53
Alapterülete 105 m2

Tulajdoni illetősége 765/100 000
Közös költsége 24 480 Ft/hó
Műszaki állapota felújítandó
Minimális vételár: 105 000 Ft

Hatház utca 5., pinceszint  
– hrsz.: 39210/8/C/53
Alapterülete 105 m2

Tulajdoni illetősége 765/100 000
Közös költsége 24 480 Ft/hó
Műszaki állapota felújítandó
Minimális vételár: 105 000 Ft

Hatház utca 7., pinceszint  
– hrsz.: 39210/8/D/69
Alapterülete 139 m2

Tulajdoni illetősége  
1017/100 000

Közös költsége 32 544 Ft/hó
Műszaki állapota felújítandó
Minimális vételár: 139 000 Ft

Hatház utca 9., pinceszint  
– hrsz.: 39210/8/E/59
Alapterülete 105 m2

Tulajdoni illetősége 765/100 000
Közös költsége 24 480 Ft/hó
Műszaki állapota felújítandó
Minimális vételár: 105 000 Ft

Hatház utca 11., pinceszint  
– hrsz.: 39210/8/F/80
Alapterülete 139 m2

Tulajdoni illetősége  
1017/100 000

Közös költsége 32 544 Ft/hó
Műszaki állapota felújítandó
Minimális vételár: 139 000 Ft

A pályázati feltételekkel 
kapcsolatosan érdeklődni 
lehet:
A pályázati feltételeket és az 
eljárást tartalmazó tájékoztató 
anyag a pályáztató székhelyén 
működő pénztárában vásárolható 
meg bruttó 15 000 Ft vételáron, a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 
Budapest, Ceglédi út 30.) hivatalos 
nyitvatartási idejében:
Hétfő: 14.00–17.30
Szerda: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–11.30

A pályázattal kapcsolatos 
kérdésekre Hermann Ernő (tel.: 
666-2792) vagy Nikodém Károlyné 
(tel.: 666-2721) ad felvilágosítást.

Az ingatlan megtekintése: 
2014. január 27. és február 27. 
között, telefonon egyeztetett 
időpontban; időpont-egyeztetés: 
Nikodém Károlyné, 06-30/681-
7361

A pályázat leadásának 
helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi út 30. 
főépület I. emelet 103. iroda – 
Nikodém Károlyné
2014. február 28. (péntek) 1000-ig

A pályázatok elbírálásának 
helye és időpontja: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi út 30. 
főépület II. emelet, nagy tárgyaló 
2014. március 3. (hétfő) 1000 – 
közjegyző jelenlétében

Február 5-én, szerdán 18 órakor  
a Kő-Café Galériában
TÍMÁR IBOLYA FESTŐMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA VIRÁGAIM VILÁGAI 
CÍMMEL
A kiállítás megtekinthe-
tő március 4-ig, hétfőtől 
péntekig 9.00–20.00 között 
a kávézó nyitvatartási 
idejében.

Február 13-án, 27-én 18 órától 
KÓBORZENGŐ ZENEKAR 
Hagyományőrzésre, népze-
nénk hiteles, hangulatos és 
igényes megszólaltatására 
szövetkezett. Néptáncegyüt-
teseket, gyermektánccso-
portokat kísér, táncházakban 
muzsikál, színházi produk-
ciókban vesz részt. Önálló 
műsoraival is őrzött népzenei 
kincseinket népszerűsíti. A 
részvétel díjtalan!  Bővebb in-
formáció a zenekarról: www.
koborzengo.hu

Február 22-ig a galéria nyitvatar-
tási idejében a Kőrösi Galériában 
MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK
címmel a Jaschik Álmos Kép-
zőművészeti Iskola tanulói-
nak és tanárainak alkotása-
iból nyílt kiállítás, amely 12. 
alkalommal ad lehetőséget 
a képzőművészet ifjú vég-
zőseinek a bemutatkozásra, 
a szakma, a mesterség be-
mutatására. A kiállítás meg-
tekinthető 

Február 28-án, pénteken 15 óra-
kor az Újhegyi Közösségi Házban
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Vendégünk Eliza Rot Mikle 
író. Az est házigazdája min-

den alkalommal Kanizsa Jó-
zsef Krúdy-érmes író, költő, 
Kőbánya díszpolgára.
A  rögtönzött minitárlaton 
Saphier Beatrix festőművész 
világába pillanthatunk be.
Minden hónap utolsó pén-
tek délután 15–17 óráig. 
Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. A  részvétel 
ingyenes.

KŐBÁNYAI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY ÉS LÁTVÁNYTÁR
A gyűjtemény bemutatja 
Kőbánya iparát, kereskedel-
mét és hétköznapi életét. 
Jelentős téglagyűjteménye 
országos hírű. Nyitva: ked-
den, szerdán, pénteken 10–
14 óráig, csütörtökön 14–18 
óráig. Ezenkívül a tárlatok 
a programokat fél órával 
megelőzően megtekint-
hetők. A  kiállítások meg-
tekintése és a programok 
díjtalanok! Ismeretterjesztő 
előadás 2014. február 27-
én, csütörtökön 17 órakor: 
RÁKÓCZI HAZATÉRÉSE. 
Előadó: Verbai Lajos, a Kő-
bányai Helytörténeti Gyűj-
temény vezetője. A belépés 
ingyenes.

Február 11-én, kedden 14 órakor 
az Újhegyi Közösségi Házban
AZ ŐSREPÜLÉS TÖRTÉNETE – 
KŐBÁNYAI SZÁLAK
Előadó: Verbai Lajos, a Kő-
bányai Helytörténeti Gyűj-
temény vezetője. A  részvé-
tel ingyenes.

FEBRUÁRI PROGRAMOK NYUGDÍJASOKNAK

Asbóth Oszkár kísérleti gépe

Lomtalanítás
Az FKF Zrt. lomtalanítást szervez Kőbányán – kizárólag a lakos-
ság részére! A társaság a lomtalanítás előtt két héttel levélben 
értesíti a lakókat. A kőbányai polgármesteri hivatal is tájékoz-
tatja a lakosságot az FKF Zrt. által hivatalosan közölt időpontok-
ról és területekről. 

A TISZTA KŐBÁNYÁÉRT

A  lomtalanítás keretében az 
FKF  Zrt. kizárólag a kikészítésre 
biztosított időpontot követő na-
pon szállítja el a háztartásokban 
keletkező nagy darabos hulladékot 
(bútor, háztartási gép, láda, doboz 
stb.). A  lomtalanítási közszolgálta-
tás nem terjed ki a mindennapos 
háztartási hulladékra, építési tör-
melékre, szénporra, földre, autó-
roncsra, gumiabroncsra, veszélyes 
és zöldhulladékra. 
A  megjelölt területeken a lomok 
minden esetben kizárólag az 
FKF Zrt. által hivatalosan megjelölt 
napon – előzetes és utólagos kira-
kás is tilos – kerülnek kihelyezésre. 
Fontos, hogy a lomok elszállítása 
után a kikészítésre használt közte-
rületek takarítását a lomtalanítást 
igénybe vevő lakóknak, lakóközös-
ségeknek kell elvégezni. A  lomki-
helyezés időpontjai (zárójelben a 

veszélyes hulladéknak a lomkiké-
szítés időpontja utáni napon törté-
nő gyűjtésének helye): 

1. körzet – Népliget és környéke: 
március 2., vasárnap (a Somfa ut-
cai körforgalom mögött, a Foga-
dó utca burkolt részén)

2. körzet – Újhegy és környéke: 
március 3., hétfő (Harmat u. 140., 
a szelektív gyűjtősziget mellett)

3. körzet – Óhegy és környéke: 
március 4., kedd (Vaspálya u.–Kő-
rösi Cs. S. út sarok, a parkolóban)

4. körzet – belváros és környéke: 
március 5., szerda (Harmat  u.–
Ihász u. sarok, a szelektív gyűjtő-
sziget mellett)

5. körzet – Kertváros és környéke: 
március 6., csütörtök (Kereszt-
úri út–Váltó u. sarok)
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Gyermek grand prix Újhegyen
FEKETÉRŐL A FEHÉRRE…

A sakkozó gyerekeknek jól indult a 2014-es esztendő. 
Január második hétvégéjén Ádám Gyuri bácsi és Révész 
Máriusz vezényletével – alig egy hét alatt! – az eddigi 
legnagyobb sakkversenyt rendezték meg Kőbányán, az 
Újhegyi Közösségi Házban.

Az Újhegyi sétány rö-
vid időre úgy nézett 
ki, mint egy turiszti-

kai központ: GPS-szel vagy 
a nélkül, de január 11-én 
reggel nagyon sok szülő 
kereste a közösségi házat, 
hogy kissé álmos gyermekét 
időben regisztrálja a Buda-

„Van esély,  
van remény!”

Dr. György István a KSC új elnöke

Ennél jobban nem nagyon indulhatott volna az év a kő-
bányai Törekvés tőrözőinek. Húsz nemzet 87 indulója 
közül második és harmadik helyezéssel tértek haza a 
junior-világkupáról.

2014. január 15-től új elnöke és elnökségi tagja van a 
Kőbánya Sport Clubnak. A KSC első embere mostantól 
dr. György István országgyűlési képviselő, főpolgármes-
ter-helyettes, a klub elnökségébe pedig Hajdu Pétert, a 
városüzemeltetési főpolgármester-helyettes főtanács-
adóját választották.

TÖREKVÉS A LEGJOBBAK KÖZÉ

Alig több mint két hét-
tel ezelőtt, a Törekvés 

évzáró ünnepén Beliczay 
Sándor vezetőedző említést 
tett arról, hogy a tőrözők az 
ünnepek alatt sem pihen-
nek, hiszen az évet az Olasz-
országban megrendezésre 
kerülő junior-világkupával 
kezdik, és ott nem ártana jó 
eredményt elérni. Esetleg 
még dobogó is lehet belő-
le – engedte sejteni akkor… 
A  valóság sokak képzeletét 
felülmúlta, ugyanis Dósa Dá-
niel révén ezüst-, Mátyás Bá-
lint révén pedig bronzérem-
mel gazdagodott a kőbányai 
Törekvés sportolóinak érem-
gyűjteménye. A  szakvezető 
rövid értékeléséből kiderült, 
hogy az Udinében lezajlott 
viadalon meglepetésre nem 
volt olasz a legjobb nyolc 
között. Az összehasonlítás 
kedvéért egy rövid szám-
sor: Olaszországban mint-
egy 820 főt tartanak nyilván 
a ranglistán (beleszámol-
va az értékelhető junior és 
kadett versenyzőket is), míg 
Magyarországon összesen 
93 kadett, junior és felnőtt 
versenyző szerepel a hazai 
ranglistán.
Ahogy Beliczay Sándor írta: 
„A  számok önmagukért be-
szélnek: 820-93!!! Mégis van 

Mint ismeretes, Őcsi Gá-
bor, aki 1988 óta volt 

a Kőbánya Sport Club első 
számú vezetője, az elmúlt év 
novemberében lemondott 
tisztségéről. Az átmeneti idő-
re Turi György mesteredzőt, a 
KSC úszószakosztályának ve-

esély, van remény! Bízom 
benne, hogy ez a junior férfi 
tőrcsapat az Eb-n (Jeruzsá-
lem) és a vb-n (Plovdiv) is 
helytáll.” 

A  zökkenőmentesen le-
zajlott verseny utolsó, min-
dent eldöntő mérkőzéseit 
dr.  György István ország-
gyűlési képviselő, főpolgár-
mester-helyettes is végigiz-
gulta, és a díjak átadásakor 
azt mondta a gyerekeknek: 
megható, hogy mennyien 
választották ezen a napon a 
sakkot, ezt a versenyt, ezt az 
élményt más hétvégi prog-
ram helyett. Megköszönte a 
gyerekeket kísérő szülők ál-
dozatvállalását is, mondván: 
nagy dolog, hogy a szülők a 
rengeteg iskolai elfoglaltság 
mellett rendszeresen viszik 
gyermekeiket versenyekre, 
edzésekre. Gratulált minden 
versenyzőnek, a szervezők-
nek és segítőiknek a grand 
prix koordinálásáért, és vé-
gül köszönetet mondott a 
Budapesti Sakkszövetség-
nek, valamint a Kőbányai 
Önkormányzatnak a támo-
gatásért.

Minden szakosztály életét könnyíteni szeretné az új elnök. Ezt 
készítik most elő 

„A kormány sportkoncepciója 
jó háttér lesz az eredményes 
munkához” 

zetőjét bízta meg az ügyveze-
tő elnöki teendők ellátásával. 
A klub január 15-re hívta össze 
tisztújító közgyűlését, ame-
lyen egyetlen jelöltként egy-
hangúlag választották meg 
három esztendőre dr. György 
Istvánt a klub új elnökének. 

Ugyancsak 2017 márciusáig 
lesz az elnökség tagja Hajdu 
Péter, akit szintén minden kül-
dött megszavazott.
Beiktatása alkalmából dr. 
György István dolgos hétköz-
napokat ígért: az elkövetkező 
hetekben mind a tíz szakosz-
tály vezetőjével, illetve a szak-
mai stábbal konzultál, hogy az 
adódó kisebb nehézségeket 
gyorsan orvosolni tudják és 
a nagyobbak megoldásához 
szükséges szerkezeti átalakí-
tásokat minél előbb megkezd-

hessék. A testnevelő tanári 
végzettséggel is rendelkező 
új elnök hangsúlyozta, hogy 
rendkívül nagyra értékeli a 
jelentős nemzetközi eredmé-
nyeket felmutató szakosztá-
lyok munkáját, de az utánpót-

lás nevelés és a tömegsport 
támogatását is javítani szeret-
né. Megítélése szerint ehhez a 
kormány sportkoncepciója jó 
hátteret ad, rajtuk múlik, hogy 
ebből mennyit sikerül a KSC ja-
vára fordítani. 

– és csökkent a „talpon ma-
radt” versenyzők száma –, 
egyre tágult a tér. 

Révész Máriusz ország-
gyűlési képviselő, a Buda-
pesti Sakkszövetség elnöke 
megköszönte a nevezőknek a 
minden képzeletet felülmúló 
aktivitást, és némi lelkesí-
tésként megmutatta azokat 
a míves, egyedi porcelánser-
legeket, amelyeket az újhe-
gyi verseny csoportgyőztesei 
kaptak, illetve a legjobbak-
nak felajánlott édesség-aján-
dékcsomagokat.

KOVÁCS RÓBERT POLGÁR-
MESTER is üdvözölte a ven-
dégeket. Elmondta, hogy 
Kőbánya, és ezen belül 
Újhegy igazi sakknagy-
hatalom, ahol a gyerekek 
tömegesen űzik ezt az élet 
más területein is haszno-
sítható szellemi sportot. 
Kovács Róbert megígérte 
a gyerekeknek és szü-
leiknek, hogy ha jövőre 
vagy azt követően jönnek 
Újhegyre sakkversenyre, 
már egészen más kép és 
más körülmények fogad-
ják őket, mert a Kőbányai 
és a Fővárosi Önkormány-
zat 700 milliót költ a sé-
tányra és környékére. 

RÉVÉSZ MÁRIUSZTÓL, A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG ELNÖKÉTŐL 
megtudtuk, hogy a gyerekek számára kiírt grand prix verseny-
sorozatban a csoportbeosztásnál nem feltétlenül az életkor 
számít, sokkal inkább a tudásszint. Utóbbit úgynevezett Hur-
rá-pontokkal értékelik, ezért előfordulhat, hogy egy 7-8 éves 
gyermek 13-14 évesekkel kerül össze, mert ő már olyan erős 
játékos. (A speciális „beosztás” azt is szolgálja, hogy a kez-
dőknek se menjen el a kedvük csak azért, mert a hasonló 
korú, sokkal jobb sakkozók gyorsan leiskolázzák őket – vagy-
is mindenki megfelelő játékerejű ellenféllel kerül össze.) A kor 
és a pontok alapján összeállított csoportok győztesei minden 
versenyen díjat kapnak, de a többfordulós sorozat végén ab-
szolút győztest is avatnak – az nyer, aki a legjobb eredménye-
ket éri el az egész sorozatban.

PROGRAMBESZÉD HELYETT CSELEKVÉS

pest Gyermek Grand Prix 
sorozat kőbányai forduló-
jára, azaz a II.  Újhegy-ku-
pa sakkversenyre. A  kiírás 
szerint ugyan már koráb-
ban be kellett jelentkezni 
az indulóknak, ám sokan 
voltak, akik bíztak a szerve-
zőkben… Nem véletlenül: 

a körülbelül 130 (!) fős me-
zőny ellenére mindenkinek 
jutott hely és ellenfél. 

A  verseny sikerére jellem-
ző, hogy a 270 kilométerre 
lévő Nagyhalászról is érkez-
tek gyerekek – ők hajnali fél 
hat körül indultak, hogy ide-
érjenek a verseny kezdetére, 
nem véletlen, hogy Révész 
Máriusz üdvözlő tapsot kért 
a csapatnak. 

Eleinte a közösségi ház 
nagyterme is kis teremnek 
bizonyult, ám ahogy halad-
tunk a verseny menetében 

A VILÁGRANGLISTA  
ÁLLÁSA, 2014. JANUÁR 5.
 1. Choupenitch (CZE) 173 pont
 2. Ingargiola (ITA) 142 pont
 3. Mourrain (FRA) 104 pont
 4. Perelmann (GER) 96 pont
 5. Auclin (FRA) 81 pont
 6. Massialas (USA) 80 pont
 7. Chastanet (FRA) 78 pont
 8. Archer (GBR) 62 pont
 9. Dósa Dániel (HUN) 61 pont
 10. Kozlowski (POL) 61 pont
 11. Chuchukalo (UKR) 54 pont
 12. Mátyás Bálint (HUN) 53 pont
 13. Németh András (HUN) 47 
pont

Ajándék a legjobbaknak. Két 
országgyűlési képviselő, Révész 
Máriusz és dr. György István is 
gratulált

Az izgalom még a hajnali kelés okozta fáradtságot 
is kitörölte a szemekből. A kívülállók nem is gon-
dolnák, milyen izgalmas egy sakkverseny

Utánpótlás: ki tudja, a képen látható kezdő tőrözők 
közül néhány év múlva kinek játsszák a himnuszt

illusztráció
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SZOLGÁLTATÁS
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELY-
SZÍNEN, GARANCIÁVAL Digitális 
átállás, mindig Tv-dekóder beüze-
melés a helyszínen, azonnal, garan-
ciával! Tel : 06 20 471-8871

CSATORNAMANÓ GYORS-
SZOLGÁLAT! Duguláselhá-rítás, 
csatornakamerázás, wo-mázás, víz-
szerelés kőműves helyreállítással. 
Minden Nap. Elérhetőség: 06-30-
911-85-36, 06-30-211-50-93

VILLANY ÉS KAPUTELEFON, va-
lamint beléptető rendszer szerelés, 
javítás, villanybojler, villanytűzhely, 
hőt. kályha javítás, VÍZ- és VÍZÓRA 
SZERELÉS, engedélyeztetés, csere. 
Duguláselhárítás. Tel.: 06 20 979 
0624, 260 4870.

ABLAKJAVÍTÁS, WWW.AJTÓ-
ABLAKDOKTOR.HU. 20 éve 
vállalom igényesen, becsületesen 
fa és müanyag ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, 
festését, szigetelését 1 év garanci-
ával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH 
ÁKOS Tel.: 06 70 550-0269

INGATLAN FELÚJÍTÁS! Ingatla-
nok teljeskörű felújítása, javítása: 
festés, burkolás, gipszkartonozás, 
kőműves munkák, hőszigetelések. 
Kerítések építése, javítása. (06-1) 
781-4021,(06-70) 547-2584.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést-
mázolást, tapétázást, ingyenes taka-
rítással. Parketta lerakást, csiszolást, 
javítást, víz-, gáz-, gipszkartonszere-
lést, csempézést, villanyszerelést. 
Ajtó-ablak cserét, felújítást, kőműves 
asztalos munkát vállal kisiparos ga-
ranciával, azonalra is. Tel: 202-2505, 
(06 30) 2513-800.

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA, 
helyszínen is, hétvégén is. Hardver-, 
szoftvermunkák garanciával. De-
meter Attila Tel.: 256-8680, (06-30) 
9704-870 

AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa-mű-
anyag nyílászárók szerelése, passzí-
tása, bukó-nyíló átalakítás, szigete-
lés, zárcsere, forgó ablak szerelése. 
DÍJTALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő asz-
talos Tel: (06-30) 4474-853

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBON-
TÁS NÉLKÜL, víz, gáz, központi-fű-
tés szerelés. Csőtörések, ázások, elhá-

APRÓHIRDETÉS
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Február 7-én, pénteken 18 órakor a 
Kösziben
MÜLLER PÉTER:  
FÉRFIÉLET, NŐI SORS

   interaktív előadás, könyvbemutató. 
Jegyár elővételben 1600 Ft, a program 
napján 2000 Ft.

Február 8-án, szombaton 19.30-kor a 
Kösziben
FARSANGI BÁL 

   Megnyitja: Kovács Róbert, Kőbánya 
polgármestere. A vacsorás tánces-
ten a talpalávalót a Kőbánya Session 
Band zenekar biztosítja. Vendég: Tóth 
Kálmán (Kada). A programot nyitó-
táncosok színesítik, „zsákbamacska” 
kisebb-nagyobb meglepetésekkel. A 
belépő ára: 3300 Ft, mely tartalmazza 
a welcome drinket és a vacsorát. Ven-
dégeink a Pensio 17 Kft. jóvoltából 
svédasztalról választhatnak. A korlá-
tozott létszám miatt várjuk mielőbbi 
jelentkezésüket. Asztalfoglalás, jegy-
előrendelés telefonon: 260-5041, 262-
2058, e-mail: thurzo.kata@korosi.org.

Február 15-én, szombaton 16 órakor a 
Kőrösiben
CSIRIBIRI 

   HALÁSZ JUDIT koncertje gyerekeknek 
és felnőtteknek. Jegyár elővételben 
és nagycsaládoskár-tyával: 1600 Ft, a 
program napján 2200 Ft.

Február 16-án, vasárnap 15 órakor a 
Kőrösiben
KATYI 

   Soóky Margit–Galambos Zoltán. Körúti 
Színház (NOSZTALGIA SZÍNHÁZBÉRLET) 
Szereplők: Kautzky Armand, Placskó 
Emese, Tahi-Tóth László, Gyebnár 
Csekka, Lipták Péter, Oroszi Tamás, Fila 
Balázs, Pecsenyiczki Balázs, Lehel Kata, 
Angyal Anita, Makrai Pál / Tóth Tamás, 
Karaivanov Lilla / Endrei Lívia. Soóky Mar-
git regényéből írta és rendezte: Galambos 
Zoltán. Jegyár: 2000 Ft

Február 16-án, vasárnap 10.30-kor a 
Kösziben
PIROSKA ÉS A FARKAS

   Grimm–Bednai Natália–Juhász Le-
vente. Zenés mesejáték a Pódium 

Színház előadásában. Jegyár elővé-
telben 1000 Ft, az előadás napján 
2000 Ft.

Február 22-én, szombaton 16 órakor 
a Kösziben
KOLOMPOS-TÁNCHÁZ

   Farsangi jelmezbállal, kézművesját-
szó-házzal. A jó hangulat fokozására 
szeretnénk, ha a gyermekek farsangi 
jelmezben érkeznének! Jegyár elővétel-
ben 800 Ft, a program napján 1000 Ft.

Február 25-én, kedden 10 órakor a 
Kőrösiben
A PIROS ESERNYŐ

   (HÉTSZÍNVIRÁG BÉRLET) Zenés mesejá-
ték (60 percben) Presser Gábor zenéjé-
vel, a Nevesincs Színház előadásában. 
Látványrendezés: Rencz Antal. Jegyár: 
750 Ft

Február 26-án, szerdán 14.30-kor a 
Kőrösiben
VUK, A KIS RÓKA 

   (hetedhét bérlet) Zenés mesejáték a 
Pódium Színház előadásában. Rendező: 
Habány Tamás. Jegyár: 750 Ft

rítása, mosdók, WC tartályok cseréje. 
Tel.: 402-4330, (06-20) 4915-089 

VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, 
villanybojlerek vízkőte-lenítése, ja-
vítása, cseréje 0-24 óráig. 260-7090, 
(06-30) 2965-590. Rácz Mihály

INGATLAN
KAMATMENTES RÉSZLETRE, 
222.000 Ft/nm átlagáron, Pest- 
szentlőrinc zöldövezetében épülő, 
37-90 négyzetméteres lakások le-
köthetők! www.emiliahaz.hu

FIATAL DIPLOMÁS HÁZASPÁR 
kölcsönös szimpátia esetén eltartási 
vagy életjáradéki szerződést kötne 
idős hölggyel vagy Úrral. Szeretettel 
várjuk hívását: 06-30-368-78-59

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

KESZE-TÚRAPROGRAMOK

További információt kérhetnek és a programokra jelent-
kezhetnek a KESZE facebook-oldalán vagy a +36 20 443 
7048-as telefonszámon. 

FEBRUÁR
FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK: GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG / Máriabesnyő – 
Juharos – Király út – József Főherceg Arborétum (6 km; fel 
68 m, le 56 m)
FEBRUÁR 20., CSÜTÖRTÖK: GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG / Pécel – Bajteme-
tés – Pécel (könnyű túra, vezeti: Kovács Tamás)
FEBRUÁR 22–23., SZOMBAT–VASÁRNAP: BUDAPEST, idegenvezetők 
napja – érdekes, különleges programok Budapesten
FEBRUÁR 27., CSÜTÖRTÖK: ÉSZAKI-BÖRZSÖNY / Drégelypalánk – 
Drégelyvár – Schaffer-kút (közepesen nehéz túra)

MÁRCIUS
A márciusi túrák 
közül az előzetes 
információk sze-
rint két program 
ismert:
MÁRCIUS 15., 
SZOMBAT: GÖDÖLLŐI-
DOMBSÁG / Isaszegi 
emléktúra
MÁRCIUS 29., SZOM-
BAT – ZSÁMBÉKI-ME-
DENCE / Biatorbágy 
– Herceghalom 
– Bajna

A beszédet kiemelő Starkey Tour 
mini digitális hallókészülékünk
most 70% kedvezménnyel
elérhető, amíg a készlet tart.

Csilics 
András 1923. 
április 4-én 
látta meg 
a napvilá-
got Baján, 
három-
gyermekes 

keresztény hívő család 
másodszülöttjeként. Az 
általános iskola elvégzése 
után mechanikai műsze-
rész képesítést szerzett, 
ám hajtotta a tudásvágy, 
ezért a Dolgozók Közgaz-
dasági Gimnáziumában 
leérettségizett. 1957-ben 
feleségével és két gyerme-
kével Budapestre költözött, 
és nem sokkal később már 
a szakmai továbbképzé-
seket vezette az Épfunál, 
illetve a Gépjárművezető-
képző Központban, végül 
– nyugdíjazásáig – a Volán 
főelőadójaként dolgozott. 
Nyugállományba vonulása 
után sok társadalmi munkát 
vállalt, és a Kőbányai Horvát 
Kisebbségi Önkormányzat 
képviselőjévé is megválasz-
tották. 
Képviselői tevékenységét a 
közösségért, az őt megvá-
lasztó horvát emberekért 
érzett nagyfokú felelősség-
érzet, empátia és lelkesedés 
jellemezte, mindenben 
lehetett rá számítani. 
Életében nemcsak a mun-
kának, a családnak, de a 
sportnak is nagy szerepe 
volt. Remekül futballozott, 
és a Testnevelési Főiskolán 
edzői oklevelet szerzett. 
Hatvanhat évi házasság 
után, 2013. december 25-én 
bekövetkezett halálával 
hagyta magára szeretett 
feleségét, két gyermekét és 
négy unokáját. 
Csilics András egész életét a 
kultúra, a horvát nyelv és az 
emberek szeretete jellemez-
te. Halálával a kőbányán élő 
horvát kisebbséget is nagy 
veszteség érte. Jóindulatát, 
kedvességét, segítőkész-
ségét megőrizzük emléke-
zetünkben. Csilics Andrást 
a Kőbányai Önkormányzat 
saját halottjának tekinti.
Nyugodjék békében!

NEKROLÓG
In memoriam 
Csilics András
(1923–2013)

Finom Falat Ételfutár
Már két helyen várjuk kedves vendégeinket!

RENDKÍVÜLI  AKCIÓ!

Kétfogásos menü

550Ft*
Elérhetőségeink:

tel.: 0630/700-8202
www.finomfalat.com

e-mail: info@finomfalat.com

Finom Falat Ételbár
1101 Bp. Hungária krt. 5-7.

Önkormányzati Büfé
1102 Bp. Szent László tér 29.

Hidegtálrendelést felveszünk egyedi igény szerint

* jelölt ár 2014.02.01-től 2014.03.31-ig érvényesek. Csak a felsorolt 

üzleteinkben előrendelésre és személyesen, saját ételhordóban történő 

elvitel esetén érvényes! Más kedvezménnyel nem vonható össze!

ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!



A helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, Szent László 
tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre vár-
juk február 27-ig. Januári számunk szerencsés nyertesei: 
Bódi Gyöngyi úszásoktatást, Károlyi János rajzfilmes 

csomagot nyert. A nyerteseket telefonon, e-mailben 
értesítjük. A nyeremények átvehetők a szerkesztőség-
ben, előre egyeztetett időpontban: 06 20 367-7759. 
Gratulálunk!

Rejtvény

Szervezetünk télen igencsak nagy próbatételnek van 
kitéve. Immunrendszerünk megerősítése közben ér-
demes emésztőrendszerünk működésére is fokozott 
figyelmet fordítanunk.

PRÍMA WELLNESS 1103 Budapest, Gyömrői út 99. Telefon: 30/629-4025.  
E-mail: lorinczvera@primawellness.hu. www.primawellness.hu.

TÁPLÁLKOZÁS  
ÉS MOZGÁS – TÉLEN IS

Télen különösen ügyelnünk kell a helyes táplálkozásra, ilyen-
kor kevesebb friss zöldség és gyümölcs áll rendelkezésünk-
re, a hideg miatt nehezebb, zsírosabb ételeket kívánunk, 
gyakrabban nassolunk. Ezzel nagyon leterhelhetjük emész-
tőrendszerünket, így az egyre kevésbé lesz képes megfele-
lően ellátni a funkcióját, ez gyakran párosulhat fáradtsággal, 
levertséggel, valamint a szervezet betegségekkel szembeni 
ellenálló képességének lecsökkenésével. 
A helyes, rostokban és probiotikumban gazdag étrend mel-
lett nagyon fontos a mozgás is. Télen a hideg miatt sokan 
visszarettennek attól, hogy a szabadban mozogjanak, pe-
dig a friss levegőn végzett 
mozgás jótékony hatással 
van a szervezetre, nem 
csak a testre, de a lélekre 
is. Hetente legalább egy-
szer öltözzünk fel mele-
gen, és induljunk sétára 
valamelyik közeli erdőbe, 
hegyre, vagy vízpartra. Ki-
válóan átmozgatnak, és feltöltenek a téli sportok is, a síelés, 
a korcsolyázás, de akár egy kiadós szánkózás, hógolyózás is.

• 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)

Versenyképes diploma

 

a BGF Külkereskedelmi Karán 

Külker – kitárul a világ!
Bővebb információ: bgf.hu/kkk

Mesterképzések
Marketing
Nemzetközi tanulmányok

-angol nyelven is

Felsőoktatási szakképzések
Nemzetközi gazdálkodás
Kommunikáció és média

Szakirányú továbbképzések

Alapképzések
Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás

-angol és francia nyelven is
-szakirány angol,

-kettős diploma lehetősége
Nemzetközi tanulmányok
Kommunikáció és médiatudomány

francia és német nyelven is

Nemzetközi környezetben, a zöld XVI. kerületben  Szaknyelvi képzés 11 nyelven  
Szaktárgyak idegen nyelven is  Neves oktatók, széles nemzetközi kapcsolatok

 Jó közösség, színes, mozgalmas főiskolai élet

06-20-367-7759
Hirdetésfelvétel:

MEGJELENIK HAVONTA 
45.000 PÉLDÁNYBAN
POSTALÁDÁBAN TERJESZTVE

INGYENES, KÖZÉRDEKŰ
KERÜLETI MAGAZIN

AZÉRT, MERT
A KŐBÁNYAI HÍREKBEN?

MIÉRT

hirdessen



Knorr Rafinéria Alap
többféle, 16-69 g, 
3609-15563 Ft/kg

Sága Füstli 
többféle, 
140 g, 1921 Ft/kg

Baba Sampon
virtuális duopack
többféle illat,
2 x 400 ml, 1123 Ft/l

Knorr Delikát 
Ételízesítô
75 g, 2253 Ft/kg,
csirkés ételekhez
55 g, 3073 Ft/kg

Pur mosogatószer
többféle illat,
900 ml, 443 Ft/l

Sága Selyemsonka
többféle, 100 g, 3190 Ft/kg

Cif súrolókrém 
Lemon, Original, 
720 g, 596 Ft/kg

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Akció! 2014. február 5–28.   

Lipton tea
Yellow Label, Earli Grey citromos, 
50 g, 7580 Ft/kg

Star Toalettpapír
32 tekercses, 2 rétegû,
31 Ft/tekercs

319
Ft/db

379
Ft/db

169
Ft/db

249
Ft/db

399
Ft/db

269
Ft/db

898
Ft/db

999
Ft/db

429
Ft/db

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


