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Kovács Róbert polgármester felhívása a „Tiszta udvar, rendes 
ház”, a „Tiszta, rendezett Kőbányáért” és „Virágos Kőbányá-
ért” 2014 kerületszépítő akciókhoz csatlakozásra:

„Új Kőbánya Program keretében szeretnénk Önnek is adni egy 
ilyen táblát és oklevelet!”

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerés annak a természetes 
személynek vagy lakóközösségnek, a „Tiszta, rendezett Kőbá-
nyáért” elismerés annak az intézménynek, vállalkozásnak ado-
mányozható, amely az adott év során a lakókörnyezete (kert, 
park, épület körüli közterület) saját költségén történő magas 
színvonalú, példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzá-
járul Kőbánya városképének javításához, a kerület vonzerejé-
nek növeléséhez, a környezeti állapot fejlesztéséhez. A „Virá-
gos Kőbányáért” elismerés annak a természetes személynek, 
lakóközösségnek vagy szervezetnek adományozható, amely az 
adott év során a környezete, a közterületről látható erkély vagy 
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ablak saját költségén történő látványos virágosításával hozzá-
járul Kőbánya városképének javításához, a környezeti állapot 
fejlesztéséhez. Az elismerésre bárki javaslatot tehet! Határidő: 
2014. augusztus 15.

Az ajánlásnál kérik megadni az érdemesnek tartott: ingatlan, 
vagy lakás (erkély) pontos címét; lehetőség szerint a tulaj-
donos, használó nevét; az ajánló nevét, elérhetőségét (tel. és 
e-mail cím). A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapjáról 
tölthető le: www.kobanya.hu

(beszámolónk a 2. oldalon)
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Lechner Ödön halálának századik évfordulóján avatott szobrot a 
Kőbányai Önkormányzat június 10-én. Kőbánya képviselő-tes-
tülete 2012-ben döntött arról, hogy a kerület „főterén”, a Szent 
László téren szobrot állít annak az építésznek, aki a kerület büsz-
keségét és jelképét, a Szent László templomot tervezte. A kom-
pozíció is ezt ábrázolja: az építész zseni a tervezőasztalánál áll, 
mellette a templom makettje. A szecessziós magyar nemzeti stí-
lus megteremtőjének egyik legkiemelkedőbb munkájaként szá-
mon tartott templom mellett Kőbánya neki köszönheti a Szent 
László Gimnáziumot is, amelyet tanítványa, Vágó József fejezett 
be mestere halála miatt, és amely az ország legszebb műemlék 
iskoláinak egyike. 

Az Önkormányzat nem csupán a mára már szimbólummá vált 
épületek miatt tartotta fontosnak, hogy megemlékezzen az épí-
tész zseniről, hanem mert Lechner Ödön más szálon is kötődött 
a mai X. kerülethez. A család ugyanis téglagyárat működtetett 
Kőbányán. Téglaégetői az Akna utcától az Alkér utcáig emelked-
tek ahol az építész gyermekkorában sok időt töltött és megtanult 
bánni az agyaggal, megismerte a kerámiatechnikákat. Ebben a 
családi gyárban készültek a mázas majolika és terrakotta kerá-
miák, mely iránti, ifjúkori érdeklődése a későbbi munkásságára 
is nagy hatást gyakorolt. A Szent László téren felállított, bronz-
ból készült, több mint két méter magas műalkotást egy kőbányai 
szobrászművész, a Munkácsy-díjas Zsemlye Ildikó tervezte. 

A Kőbányai Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást 
nyújt pályázati úton a helyi védettségű épületek közül a lakó-
épületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőr-
zésének támogatására. Az építészeti értékek védelmének célja 
Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatá-
rozó, műemléki vagy fővárosi védettséget nem élvező épített 
értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző 
karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. 
A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért 
megóvásuk, fenntartásuk jelentőségükhöz méltó használatuk és 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Pályázat a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására

A Kőbányai Önkormányzat szobrot állított Lechner Ödönnek

megfelelő bemutatásuk közérdek. A védett építészeti értékek 
megőrzésének támogatására kiírandó pályázat segítségével az 
Önkormányzat elősegíti a védett építészeti értékek fenntartását, 
megújulását, a károsodott értékek helyreállítását. A támogatás-
sal az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű 
lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket 
felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek jellegzetes 
kőbányai építészeti karakterét. 
A teljes pályázati kiírás és a jelentkezési lap az Önkormányzat 
honlapjáról tölthető le: www.kobanya.hu

(folytatás az első oldalról)

A szobor a kőbányai Szabó Öntészeti Kft. műhelyében készült, 
az emlékmű környezetét egy Ybl-díjas tájépítész, Andor Anikó 
tervei alapján alakították ki, a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert 
támogatást pedig a kőbányai polgárok adóforintjaiból egészítette 
ki az önkormányzat.

„A szobor Kőbánya összefogásának jelképe, hiszen a tervezéstől 
a kivitelezésig a szobor készítésének minden fázisa a kerületünk-
ben valósult meg” – fogalmazott az avató ünnepségen Kovács 
Róbert, Kőbánya polgármestere. Mint mondta, múltunk nagy-
szerű emberei, legyenek akár királyok, művészek, tudósok vagy 
építészek, mindig is példaképként szolgálnak számunkra és a 
jövő generáció számára is. Kőbánya ezzel a gesztussal köszöni 
meg az építész mesternek, a mára már a kerület jelképeivé vált 
épületeket - hangsúlyozta Kovács Róbert.

A rekkenő hőség ellenére hatalmas volt az érdeklődés. Az ava-
táson részt vett a Lechner-család 15 tagja, Lovász László, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Réthelyi Miklós, a 
magyar UNESCO-bizottság elnöke és Feledy Balázs művészet-
történész, művészeti író.

Forrás és képek: Kőbánya.hu
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Kőbánya a közbiztonság javítására 7,8 millió forint vissza 
nem térítendő pályázati támogatást nyert el, amiből a kerü-
let három közterületén helyeznek el újabb térfi gyelő kamerá-
kat. A rendőrkapitányság javaslata alapján a következő hely-
színekre kerül kamera: Sörgyár utca – Lavotta utca sarkánál 
a Bajcsy-Zsilinkszy kórházhoz közeli parkolóba, az Óhegy 
utca – Kőér utca kereszteződésébe, valamint a Sírkert utcai 
villamosmegállóba. A bővítéssel a Kőbányán működő térfi gyelő 

Kovács Róbert polgármester a Kőbányai Védőnői Szolgálat 
tagjait köszöntötte június 13-án, a hivatás 99. évfordulóján. 
„A legszebb és legnagyobb áldozatvállalással járó hivatás a 
védőnőké, hiszen a családok minden tagját segítik - a legki-
sebbektől a legidősebbekig. És a kőbányai családok rászorul-
nak a gondozásra, a védőnők lelkiismeretes munkájára. Ez a 
különleges kapcsolat, a segítségnyújtásnak ez a bensőséges 
szintje olyan erőt képvisel, amelyre a Kőbányai Önkormány-
zatnak is építenie kell és fontosnak tartjuk, hogy el is ismerjük 
a munkájukat.” – ezt mondta a kerület polgármestere, majd dr. 
Haintz Andrea kerületi tisztifőorvos társaságában virággal és 
a Magyar Védőnői Szolgálatot kitüntető Magyar Örökség Díj 
oklevelével ajándékozták meg a szakmai ünnepnap résztve-
vőit – köztük a kerület legidősebb védőnőjét, a 97 éves Villá-
nyi Lajosnét, Angéla nénit. A különleges alkalomra a Kiskakas 
Óvoda egyik csoportja készült különleges ajándék-előadással. 

Forrás: Kőbánya.hu

Tovább javul a közbiztonság Kőbányán

FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

06/30/221-9241 és 06/30/382-3471
WWW.FOGORVOS.CO.HU

Esztétikai fogászat
Fogsorkészítés
Fémmentes pótlások
Fogbeültetés
Fogfehérítés
Szájsebészet
Gyermekfogászat
Digitális röntgen
Garancia
Rövid határidő

kamerák száma összesen 77 lesz – ez az egyik legmagasabb 
kerületi arány a fővárosban. A kamerák nagy felbontásúak, így 
jó minőségű képek segítik a bűnüldözők munkáját. A rendszer 
bővítése tovább javítja a közbiztonságot: statisztikák szerint a 
térfi gyelő kamerákkal felszerelt településeken, felére-harma-
dára csökken a bűncselekmények száma. A Kőbányai Önkor-
mányzat kiemelt fi gyelmet fordít a kerületiek közbiztonságára: 
évente 250 millió forintot költ csak a kamerás térfi gyelő rend-
szer működtetésére. A térfi gyelő központ észleléseire április 
óta a Kőbányai Önkormányzat Közterület-felügyelete 24 órás 
reagáló járőrt működtet. Természetesen nem csak a kamerák, 
hanem a megerősített rendőrség is vigyázza a közbiztonságot. 

Forrás: Kőbánya.hu

Védőnők Napja Kőbányán
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A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövet-
ségének évértékelő ünnepségén rendőrfőkapitányi, elnöki és 
fővárosi katasztrófavédelmi igazgatói elismeréseket is átadtak. 
A kőbányai közbiztonság érdekében végzett szolgálatért szá-
mos elismerést vehettek át a kitüntetettek. Az elismeréseket 

Akció! 2014. július 17–23 .

Carte D’or jégkrém
többféle íz, 1000 ml

Whiskas alutasakos 
macskaeledel többféle,
100 g, 1150 Ft/kg

CBA magozott
olívabogyó, 
zöld, fekete
160 g, 1869 Ft/kg

Tomi Color 
Mega Caps 
28 mosás, 28 db

Belvita Jó
Reggelt keksz
többféle íz, 
300 g, 1663 Ft/kg

Orsi baromfi 
virsli többféle, 
140 g, 1536 Ft/kg

Jana Jeges Tea
többféle íz,
1,5 l, 179 Ft/l

Arany Ászok 
dobozos sör 
többféle íz, 
0,5 l, 378 Ft/l

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Budapest X., Gyömrői út 99.

189
Ft/db

115
Ft/db

299
Ft/db

1899
Ft/db

189
Ft/db

Mizo 
Kaukázusi
kefir 
450 g, 
420 Ft/kg

899
Ft/db

499
Ft/db

215
Ft/db269

Ft/db

Elismerés a közbiztonság szolgálatáért
több címen ítélték oda, volt, aki a közbiztonság javítása, volt, 
aki a rendőrség és polgárőrség együttműködésének érdekében 
kifejtett tevékenysége, volt, aki a bűnmegelőzés terén végzett 
kiemelkedő és áldozatos munkája elismeréseképpen vehette át a 
neki járó dicséretet. Kőbányáról az Alfa Polgárőr Egyesület és a 

„WOLF” Polgárőrség OPSZ Gép-
jármű Felderítő - Speciális Men-
tők - Polgári Védelem - Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület több tagját, 
valamint a kertvárosi körzeti meg-
bízottat, Kiss Pál rendőrt is kitün-
tették. Orosz Tibor, a WOLF 
Polgárőrség vezetője a márciusi 
rendkívüli időjárási körülmé-
nyek során tanúsított kiemelkedő 
helytállásukért is átvehette csa-
pata elismerését. Az évértékelőn a 
budapesti kerületek közül két pol-
gármester kapott elismerést a köz-
biztonság és rendvédelem területén 
nyújtott kiemelkedő támogatásá-
ért. Újpest polgármestere mellett, 
Kovács Róbert, Kőbánya polgár-
mestere is elismerésben részesült. 

Forrás és képek: Kőbánya.hu
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A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. határozatlan idejű munkaszerző-
dés keretében - felsőfokú végzettségű - építész és villamos főál-
lású munkatársakat keres az alábbiak szerint:

A munkakör célja: A Budapest Kőbányai Önkormányzat, vala-
mint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő - oktatási-, 
egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú intézmények 
teljes körű, vagy részleges üzemeltetése során, a fenntartással, 
üzemeltetéssel, karbantartással, felújítással kapcsolatos műszaki, 
előkészítő, lebonyolító tevékenység ellátása, hibaelhárítás, az 
életveszély elhárítás megrendelése, és a szükséges kivitelezői 
kapacitás biztosítása. Továbbá az új létesítményekkel kapcsola-
tos beruházói feladatok ellátása.

Főbb feladatok: Megszervezi és koordinálja az ügyeleti rend-
szerben végzett gyorsszolgálati tevékenységet, ellátja az ezzel 
kapcsolatos adminisztrációt, vezeti a nyilvántartásokat és elvégzi 
a műszaki ellenőrzési feladatokat. Figyelemmel kíséri a gyors-
szolgálati keretek alakulását. Folyamatos együttműködést tart 
fent az Önkormányzat érintett szerveivel. Előkészíti az éves 
felújítási terveket, műszaki leírásokat, költségvetési kiírásokat, 
alap szintű tervrajzokat, ütemterveket, beszámolókat. Részt vesz 
a terveztetési feladatok előkészítésében, koordinálásában, ellen-
őrzésében a szakirányának megfelelően. Részt vesz a felújítási, 
építési projektek teljes körű lebonyolításában, műszaki ellenőr-
zésében. Előkészíti és részt vesz a vállalkozásba adási folyamat-
ban, beszerzési, közbeszerzési eljárásokban, szerződéskötésben, 
elszámolásban. Feladata a minőségbiztosítási utasítások elkészí-
tése, betartása.

Elvárások: főiskolai vagy egyetemi szintű építész vagy építő-
mérnöki, illetve villamosmérnöki végzettség; épületüzemeltetés-
ben, beruházás lebonyolításban szerzett legalább 5 éves szakmai 

Felsőfokú végzettségű építész és villamos mun-

katársakat keres a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Egy kerületi online szülői közösség tagjainak fi gyelmét hívta fel a 
játszóterek környékén eldobált használt kábítószeres fecskendők 
jelentette veszélyre az egyik anyuka. Levelében a következőket írta: 
„Itt a vakáció, és sajnos újra probléma a szétdobált injekciós tű. 
Éppen most találtunk egyet a játszóterünkön, a Székfűvirág utcain. 
Szerencsére megtudtam, hogy a Kőbányai Wolf Polgárőrség fog-
lalkozik a kérdéssel, hozzájuk kell fordulni ilyen esetben. Tele-
fonon hívtam őket, azonnal jöttek, és elmondták, hogy naponta 
találnak eldobált fecskendőket, többet is... A polgárőrök azt kérik, 
hogy ha valaki használt tűt talál, akkor ne nyúljon hozzá, hanem 
hívja őket a 06-30-6213-628-as központi diszpécser számon.”

gyakorlat; felhasználói szintű számítógépes ismeret (Terc költ-
ségvetés készítő program, ArchiCAD, szövegszerkesztő és táblá-
zatkezelő program felhasználó szintű ismerete); műszaki ellenőri 
végzettség (jogosultság); B kategóriás jogosítvány; csapatmunka 
és önálló munkavégzési készség, gyakorlatiasság, precizitás; jó 
kommunikációs készség.

Előnyt jelent: Önkormányzati lakóépületek, közintézmények 
épületüzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalat; Európai 
Uniós projektekben szerzett szakmai tapasztalat; közbeszerzési 
ismeretek; a vonatkozó jogi környezet ismerete;

Amit kínálnak: változatos munkakör; biztos háttér; jövedelem 
megegyezés alapján.

Munkavégzés helye: 1107 Budapest Ceglédi utca 30.

Jelentkezési határidő: 2014. július 15.

A jelentkezéshez benyújtandó iratok: fényképpel ellátott részle-
tes szakmai önéletrajz a korábbi munkahelyek megnevezésével 
és onnan referenciát adó személy elérhetőségének megadásá-
val; motivációs levél; végzettséget igazoló okiratok másolata; 
az állás betöltésének feltétele a 30 napnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány megléte.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 
pályázat elbírálását követően – három (3) hónap próbaidő kikö-
tésével – azonnal betölthető.

Jelentkezés módja: Amennyiben a munkakör felkeltette az 
érdeklődését, fényképes szakmai önéletrajzát, a bruttó jöve-
delemigény megjelölésével, illetve a benyújtandó iratokkal a 
kvzrt@kvzrt.hu e-mail címre várják.

A Kőbányai Wolf Polgárőrség szakemberei a veszélyes hulla-
déknak minősülő tárgyat minden esetben szakszerűen begyűj-
tik és elhelyezik az erre rendszeresített dobozban. Minden ilyen 
esetet ellenőriznek, a járőr-útvonalainak kialakításakor pedig 
fi gyelembe veszik. Ezt követően a Baptista Szeretetszolgálat 
Utcafront részlege térképezi fel az érintett területet, és pre-
venciós munkát fejt ki a jelenség megszüntetése érdekében. 
A Kőbányai Wolf Polgárőrség és az Utcafront a kábítószerrel 
kapcsolatos feladataikat a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (KEF) résztvevő szervezeteként látják el.

Kábítószeres fecskendő a játszótéren
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Újra „határtalanul” a Széchenyisek

Másodszor sikerült nyernie a Széchenyi István Általános Isko-
lának a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton. A 
tavalyi siker után az idei tanévben 774.000 Forint támogatást 
kapott az iskola, amelynek köszönhetően a hetedik évfolyam 
tanulói június 4-9. között erdélyi utazáson vehettek részt. A diá-
kok szeptember óta készültek tanáraik vezetésével a kirándu-
lásra, valamint meghallgathatták a nyolcadikos társaik tavalyi 
útról tartott élménybeszámolóit is. A programfelelős Kuróczi 
Éva tanárnő és az osztályfőnökök, illetve segítőik mindent 
megtettek azért, hogy a tanulók felkészülten vághassanak neki 
a határtalan utazásnak.
A busz 27 tanulóval és a kísérő pedagógusokkal június 4-én, 
hajnali öt órakor indult Budapestről, hogy a csapat Nagyvá-
radra majd Kolozsvárra érkezve városnézéssel ismerhesse meg 
a helyi nevezetességeket. A gyerekek a buszban is hasznosan 
töltötték el az időt, hiszen minden állomás előtt felolvasták 
az általuk összeállított ismertetőket, valamint a települések-
hez köthető versek hangzottak el. A színes programok után 
késő éjjel érkeztek meg Balánbányára, ahol meleg vacsorával 
fogadták őket. A másnapi program a helyi óvodában és iskolá-
ban kezdődött, itt erdélyi gyerekekkel találkozhattak a diákok. 
A közös hang megtalálásához egy barátságos focimeccs adta 
meg az alapot, amit egy olyan kirándulás mélyített el, amely 
során a vendéglátó gyerekektől és a kísérőktől nagyon sok 
érdekes dolgot tanulhattak a kőbányai diákok. A napot tánc-
est zárta, ahol már látszott, hogy tartós barátságok köttetnek.

A további napok is mozgalmasan teltek, míg a csodálatos táj, 
a lélegzetelállító sziklák, a régmúltat idéző épületek és a sze-
met gyönyörködtető népviseletek olyan látnivalót nyújtottak, 
amellyel ritkán találkozhatunk a budapesti mindennapok során. 
A gyerekek nyitott szemmel és szívvel élték meg ezeket az 
élményeket, esténként mindenkinek bőven volt mondanivalója 
a naplója számára.
A csoport június 7-én verőfényes napsütésben indult a Csík-
somlyói Búcsúba, ahol az összetartozás érzése mindenkit meg-
érintett. Az erdélyi kirándulás utolsó két napja mindenkiben 
mély nyomot hagyott: a búcsúest, a tűzijáték, a barátoktól való 
elköszönés sokak szemébe csalt könnycseppeket. Azzal az erős 
akarattal vettek búcsút az erdélyiektől, hogy hamarosan újra 
találkoznak, időt és távolságot átívelő hidat építenek iskoláik 
közé. A program résztvevői egyetértettek abban, hogy köszö-
nettel és hálával tartoznak a balánbányai tanároknak, pedagó-
gusoknak, a segítőiknek és az ottani diákoknak, akik nélkül 
nem jöhetett volna létre az utazás.
A „Határtalanul” pályázati program az erdélyi eseményekkel 
nem ért véget, hiszen június 11-én a hetedikes diákok élmény-
beszámolót tartottak az iskola felsős diákjai számára. Ezután 
az osztályok forgószínpadszerűen tablókat készítettek, majd az 
elkészült remekművekből nyílt kiállítás az intézmény aulájában. 

Forrás: Széchenyi Általános Iskola
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Autóvizsgáztatás gyorsan, olcsón és pontosan

Kőbányai óvónő gyermekfelügyeletet vállal

Termelői piac Újhegyen minden kedden és pénteken

Rock and roll táncklub Kőbányán

Eladó lakás 36 nm-es terasszal a Rózsaliget lakóparkban

Ne várja meg amíg lejár, bízza ránk autója vizsgáztatását! – A Car Vizsga 

Bt. autóvizsgáztatást vállal gyorsan, olcsón és pontosan: 

„Hozzuk és visszük”. Telefon: 06-70-504-3069

Nagy tapasztalattal rendelkező óvónő gyermekfelügyeletet vállal esti, 

hétvégi időszakban és a nyári szünetben! Érdeklődni a következő tele-

fonszámon lehet: 06-20-287-9297

Az Újhegyi Termelői Piac minden kedden és pénteken 14-18:00 óra kö-

zött várja mindazokat, akik szeretnének hazai gazdálkodásból szárma-

zó, egészséges termékeket közvetlenül a termelőtől vásárolni. Helyszín: 

Újhegyi sétány 14./A

Időpont: minden pénteken 14:00-18:00 óra között

További információ: Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány, www.

cselekedjunk.hu

Eladó a Rózsaliget lakópark legzöldebb lakása - éljen a hétköznapok 

során is saját „nyaralójában”! Köki Termináltól 5 percre, kacsákban és 

halakban bővelkedő tó, valamint sportolásra, kikapcsolódásra alkalmas 

liget közvetlen szomszédságában található az eladásra kínált 2006-ban 

épült lakás. A földszinti lakás két szobából áll, összterületük 60 nm, 

ehhez kapcsolódik egy 36 nm-es terasz (azaz összesen 96 nm a saját 

tulajdon), melynek fele beépítésre került. A beépített 18 nm-es helyi-

ség harmadik szobaként használható, a nyitott, vadszőlővel befuttatott 

teraszrész kiváló helyszínt biztosít grillezéshez, partikhoz. A lakás déli 

fekvésű, egész nap világos, melynek köszönhetően a rezsi alacsony, 

hiszen télen csak délután 5 után kell bekapcsolni a fűtést, addig a napsü-

tés melegíti fel a szobákat. A lakáshoz tartozik egy 8 nm-es tároló is, ami 

közvetlenül az ingatlan bejárata mellett helyezkedik el, így akár kisebb 

átalakítással összenyithatóak, mellyel újabb szobával növelhető a lakás. 

Fűtés típusa: házközponti fűtés, egyedileg szabályozható, a lakás riasz-

tóval védett, az utca térfi gyelőkamerával felszerelt.

A lakóparkban szolgáltatóház működik, melyben fodrász, kozmetikus, 

kifőzde, szolárium, valamint papír-írószer üzlet, kutya-cica kozmetika 

található. A környék csendes, nyugodt, kisgyerekes családoknak ideális. 

Uszoda, strand, iskola, óvoda, bölcsőde, CBA, SPAR, Lidl, Penny, Profi  

5 perc távolságban. 

Ár: 15,9 M Ft. Ingatlanközvetítők kérem NE HÍVJANAK!

Cím: X. kerület, Újhegy városrész

Telefonszám: 06-30-639-7218

A Tornádó Hungary Tse Egyesület 1997 óta létezik. Budapesten és 

környékén közel 25 edzővel, oktatóval és 600-800 táncossal a főváros 

egyik legnagyobb akrobatikus rock and roll klubja. Többszörös Magyar 

Bajnok formációk, és Világbajnoki döntős táncosok tagjai az egyesü-

letnek. A kőbányai gyerekek rendszeres résztvevői a területi utánpótlás 

bajnokságoknak. Kőbányán a Harmat utcai, Kada utcai és Janikovszky 

Éva Általános Iskolában tartanak foglalkozásokat. 

További információk: www.tornadotse.hu

Kőbányai magántanár felkészítést vállal matematikából, 

kémiából, fi zikából vagy biológiából

Kedves általános iskolás, vagy középiskolás diák! Kőbányai magántanár 

(a Merlin ház oktatója) várja jelentkezésedet, ha szükséged van segít-

ségre matematikából, kémiából, fi zikából vagy biológiából. A kötelező 

alapok elsajátítása, és a feladatmegoldás fejlesztése mellett szeretném 

Neked megmutatni azt is, milyen jelentősége lehet ezeknek a tudomá-

nyoknak a való világban. Ár: 2000 Ft/60 perc. 

Telefonos elérhetőség: 06-20-257-83-65, Deli Levente

A Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ olyan 55 év feletti 
személyek jelentkezését várja, akik szívesen vennének részt 
általános iskola alsó tagozatán tanuló gyerekek olvasási/szö-
vegértési képességének fejlesztésében, és önbizalmuk növe-
lésében, heti rendszeres foglalkozások keretében. A mentori 
szolgálat önkéntes, és nem fi zethető meg anyagi javakkal, a 
gyerekek szeretete a javadalmazás. Várják a mentori szolgá-
lat iránt elkötelezett személyek jelentkezését az alábbi elérhe-
tőségeken: Novák Mária pedagógiai szakértő: e-mail: novak.
maria@xpszk.hu, telefon: 262 8739

Átadták Kőbányán azt az új, minden eddiginél nagyobb teljesít-
ményű CNG-töltőállomást, amely a BKV Zrt. korszerű, sűrített 
földgázüzemű autóbuszai számára biztosítja a tankolási lehe-
tőséget. A FŐGÁZ Zrt. Salgótarjáni úti telephelyén létrehozott 
kúttal tehermentesítve lesz a fővárosban jelenleg elérhető 2 
CNG kút, vagyis ott gyorsabban tankolhatnak a földgázüzemű 
személyautók. A gázüzemű működés nem csupán olcsóbb a 
hagyományos üzemanyagokhoz képest, alkalmazása nagyban 
csökkenti a károsanyag-kibocsátást is.
„A Fővárosi Önkormányzat vezetése és a Budapesti Közle-
kedési Központ elkötelezett a buszfl otta megújítása mellett. 
Ebben a ciklusban több mint 500 új, illetve újszerű busz állt 
forgalomba a fővárosban. Újdonságként, kísérleti jelleggel 
idén tavasszal jelentek meg az első CNG-buszok, nyár végéig 
mind a 37 jármű forgalomba áll. Ezeknek a sűrített földgázt 
felhasználó buszoknak a károsanyag-kibocsátása töredéke a 
hagyományos dízelbuszokénak, ezzel is hozzájárulunk Buda-
pest levegőminőségének javításához, az itt élők egészségéhez. 
A 37 jármű nemcsak környezetbarát, üzemeltetésük, fenntartá-
suk is olcsóbb, mint a korábbi dízelbuszoké, emellett csende-
sebbek, alacsonypadlósak, légkondicionáltak, így reményeink 
szerint az utasok megelégedésére a szolgáltatás színvonalának 
jelentős emelkedését hozzák” – emelte ki Dr. György István, 
Budapest városüzemeltetési főpolgármester-helyettese.

Senior mentorokat keres 

a Kőbányai Pedagógiai 

Szolgáltató Központ

Kőbányai beruházás a budapesti 

tömegközlekedés új korszakáért
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