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Veres Mónika és Takács Nikolas kápráztatták el a közön-
séget, utánuk pedig az Eurovíziós magyar dalválogatóból 
is ismert Honeybeast énekese, Tarján Zsófi a adta elő leg-
újabb slágerét.

A mostani elismeréssel kapcsolatban dr. György István 
elmondta, hogy a Fővárosi Közgyűlés tavaly november-
ben alapított Budapest Márka néven új elismerési formát, 
amely azon személyeknek, szervezeteknek adományoz-

ható, akiknek, vagy amelyeknek kima-
gasló színvonalú tevékenysége a fővá-
roshoz köthető, és ezzel hozzájárulnak 
a főváros jó hírnevének emeléséhez.

Kőbányán összesen hat szervezetet 
díjazott a Fővárosi Közgyűlés: Egis 
Gyógyszergyár, Kőbányai Zenei Stú-
dió, Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ, Kőbánya Sport 
Club, Mikropakk Kft., Kroó György 
Zeneiskola

Forrás: Dr. György István honlapja

Igazi sztárparádéval teremtet-

tek kiváló hangulatot a friss 

Budapest-márka díjas Kőbá-

nyai Zenei Stúdió jelenlegi 

és egykori növendékei Földes 

László Hoboval kiegészülve 

a szintén Budapest-márka el-

ismerésben részesült Kőrösi 

Csoma Sándor Kőbányai Kul-

turális Központ színháztermé-

ben.

A Fővárosi Önkormányzat elismerő oklevelét 

dr. György István főpolgármester-helyettes Ko-

vács Róbert polgármesterrel közösen adta át Joós 

Tamásnak, a művelődési központ igazgatójá-

nak, valamint a méltán híres zeneiskolát veze-

tő Póka Egonnak, illetve dr. Gyimesi Lászlónak. 

Beszédében dr. György István a Kőrösiben zaj-

ló változatos kulturális életet, illetve a Kőbányai Zenei 

Stúdió nemzetközi szinten is elismert munkáját mél-

tatta, ezután maga is gitárt ragadott, és a Póka Egon 

Experience-szel adott elő két dalt, majd átadta a szín-

padot Hobonak. A koncert végén az iskola büszkeségei, 

k
o

b
a

n
y

a
. i

n
fo

Impresszum
ISSN 2062-8331

Kiadja: Infogo Kft.
1 1 34 Budapest, Kassák Lajos u. 10.

A kiadásért felelős: Dankó József, Zsellér Gábor
Szerkeszti: szerkesztőbizottság

+36-30-350-0860 | szerk@kobanya.info
www.kobanya.info

Nyomdai előállítás: Kölcsey Nyomda Kft.
Megjelenik havonta 10 000 példányban

Budapest-márkás lett a Kőrösi és a Kőbányai Zenei Stúdió



5. évfolyam 3. szám 2014. március–április www.kobanya.info

www. facebook.com/kobanya2

Nyár közepén ismét felszállhatunk a 3-as villamosra, amely a 
Kőrösi Csoma Sándor úton részben füvesített pályákon suhan 
majd át Kőbányán. Az autósok is örülhetnek, hiszen tavasztól 
az Éles saroknál és a Sibrik Miklós úti felüljárón is megkezdő-
dik a munka – tájékoztatott dr. György István főpolgármester-
helyettes, Kőbánya országgyűlési képviselője. 

A most megújuló Örs Vezér tere és Mázsa tér közötti szakasz 
után a Bihari úti vágányon folytatódik a munka. Az eddig sok 
helyen mindössze 10-30 km/órás tempóval döcögő villamosok 
a Budapesten újdonságnak számító füves pályán az eddiginél 
jóval csendesebben futnak majd a Kőrösi Csoma Sándor úton, 
ahol a vágányok után az aszfaltburkolatot is felújítják. 2015 vé-
gétől ráadásul új alacsonypadlós szerelvények is megjelennek a 
3-as vonalon – sorolta a jó híreket dr. György István. 

Április közepén a Sibrik felüljáró felújítása is megkezdődik. 
A teljes hídszerkezet megújítása után nemcsak a négy-, hanem 
kétkeréken is könnyebb lesz majd Kispest megközelítése, hi-
szen a híd két oldalán kerékpárutat is létesítenek. A városvezető 
szerint a legtöbb autós bizonyára az Éles sarok felújítását várja. 
Számukra is jó hírrel szolgált dr. György István: 2014-ben több 
ütemben, a villamos-rekonstrukcióhoz igazodva készülnek el a 
le- és felhajtó rámpák, illetve a Jászberényi úti szakasz teljes fel-
újítása is, így a közösségi közlekedést használók és az autósok 
számára is zökkenőmentesebbé válik a közlekedés Kőbányán.

Számos régóta tervezett, de eddig meg nem valósult 
fejlesztés indult útjára Kőbányán abból a 12,5 milliárd 
forint fejlesztési pénzből, amely közreműködésem-
mel az elmúlt három évben érkezett a kerületbe – tud-
tuk meg dr. György István főpolgármester-helyettestől, 
Kőbánya országgyűlési képviselőjétől. A 3-as villamos 
felújításával jól haladnak, az Örs vezér tere és Má-
zsa tér között várhatóan nyár közepén megindulhat a 
forgalom, ezután a Bihari úti szakaszon kezdik meg 
a felújítást. De mint azt dr. György Istvántól megtud-
tuk, a munkálatok nem állnak meg a villamossíneknél.

– Idén új útburkolatot kap az Éles sarok és az ide becsat-
lakozó Jászberényi út belső szakasza, illetve a Kőrösi 
Csoma Sándor út felújítása is megtörténik a Liget térig 
– mondta a főpolgármester-helyettes. Kiemelte még a 
Sibrik Miklós úti felüljáró rekonstrukcióját, amely április 
közepén indul. Megújul a teljes hídszerkezet, kerékpár-
utat is építenek a hídon. Szintén a közeljövőben épül meg 
a P+R parkoló az Örs Vezér terén és Pillangó utcánál is. 
Az elmúlt három évben 12.5 milliárd forintnyi fejlesz-
tési pénz érkezett Kőbányára, a fentieken túl ebből tör-
tént meg az Újköztemető előtti körforgalom megépítése, 
a Szabó Ervin Könyvtár felújítása, több útfelújítás és a 
rákoskeresztúri buszkorridor kialakítása is – említett né-
hány példát dr. György István, aki főpolgármester-helyet-
tesként működött közre a fejlesztések elindításában. Elő-
készítés alatt áll az Újhegyi sétány átfogó megújítása is, 
erre félmilliárd forintot adott a Fővárosi Önkormányzat.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
„12,5 milliárd forintnyi 

fejlesztést indítottunk el”

dr. György István főpolgármester-helyettes

Új utakon

Burkolatcsere a templom előtt

A Fővárosi Önkormányzat műemléki keretéből támogatja a kő-
bányai Szent László templom bejáratának rekonstrukcióját. Az 
összesen 30 millió forintos keretre 58 pályázat érkezett, ezek 
közül harminckettő kap támogatást – köztük 15 kaput, öt hom-
lokzatot és egy tucat jelentős építészeti értéket hordozó épü-
let egy részét újíthatják fel az elnyert támogatásból. A mostani 
pályázat főleg a műemléki védettségű épületek homlokzatának 
és bejárati részének kijavítását szolgálta – így kerülhetett ebbe 
a körbe a részben Lechner Ödön tervei alapján épített Szent 
László templom is, amelynek már-már balesetveszélyessé váló 
bejárati burkolatát cserélik ki fővárosi támogatásból. 

Forrás: Kőbánya.hu
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Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a 
fi zető parkolási övezet zökkenőmentes bevezetése óta megol-
dódott a városrészt sújtó probléma, hiszen a lakók újra tudnak 
parkolni házaik előtt. Az emberek megismerték és elfogadták 
a változásokat, a rendszer működése zavarmentes. A körzet-
ben kihelyezett 24 parkolóautomata jól láthatóan, az egész 
övezetet lefedve teszi lehetővé, hogy ne legyen olyan pontja 
a parkolózónának, ahol legalább egy – táblával ellátott – auto-
mata ne látszana. A parkolóüzemeltetési rendszert működtető 
szakemberek minden nap ellenőrzik a bemeneti utakra kihelye-
zett parkolózónát jelző táblák meglétét, és dokumentálják azok 
hiánytalan voltát. 

Ha egy gépjárműnek nincs érvényes parkolójegye, akkor a 
parkolóőrök rögzítik ezt az állapotot, valamint felvételt ké-
szítenek a kihelyezett felszólítást és csekket tartalmazó pót-
díj-tasakokról, azaz „mikulácsomagról” is. Minderre azért 
van szükség, hogy utólag is bizonyítható legyen az intézkedés 
indokoltsága és megtörténte. Naponta átlagosan 30 pótdíj-ese-
mény történik, amelyek miatt az érintettek 1-2 esetben tesznek 
panaszt. A panaszosok többnyire arra hivatkoznak, hogy nem 
tudtak arról, hogy fi zetni kell a parkolásért, vagy hogy nem 
találtak felszólítást a gépjárművükön, így nincs tudomásuk a 
büntetésről. A parkolóüzemeltetési szervezetnek ezeket a hivat-
kozásokat nem áll módjában elfogadni, mivel a fi zető övezetre 
fi gyelmeztető jelzőtábla minden bemeneti úton megtalálható, 
mint ahogy a felszólítás kihelyezésének ténye is dokumentálva 
van. A parkolóüzemeltetés szigorú szabályok mentén működik, 
azoktól nem lehet eltérni, így nincs lehetőség személyes mér-
legelésre sem. A parkolási övezetre szerencsére nem jellemző a 
„mikuláscsomagok” eltüntetése. Eddig 2013 októberében volt 
egy olyan bizonyított ügy, amikor egy zavart személy szed-
te le a felszólítást több gépjármű szélvédőjéről. Az ügyben a 
parkolóüzemeltetési szervezet feljelentést tett. Érdemes a pót-
díjat időben befi zetni, mivel az 15 napig 2275 Forint, míg a 15 
nap letelte után már 10.015 Forint.

Új betegszobát rendezhettek be a kőbányai Szivárvány idős-
otthonban a dr. György István által átadott adományoknak 
köszönhetően. Kőbánya országgyűlési képviselője két kor-
szerű ápolási ágyat és két speciális felfekvés megelőzésére 
szolgáló matracot adományozott az intézmény lakóinak, ame-
lyeket a képviselő decemberi jótékonysági koncertjén ösz-
szegyűlt adományokból vásárolt. Karácsony előtt hőterápiás 
masszázsfotelt, háztartási kisgépeket és CD-s magnókat 
adományozott a koncert adományaiból a képviselő az ott-
honnak. A most átadott eszközökkel együtt csaknem hat-
százezer forintnyi adományt hozott dr. György István a Szi-
várvány otthonba. A Szivárvány mellett öt másik kőbányai 
és két kispesti idősotthon és idősklub is kapott adományokat. 

Forrás: Dr. György István honlapja

Adományozás az idősek 

otthonában

Jól vizsgázott a 

parkolásüzemeltetési 

rendszer
A Gyakorló utcai lakótelepen élőket egy évtizeden át sújtó par-
kolási problémát szüntetett meg a Kőbányai Önkormányzata 
azzal, hogy 2013 októberétől új parkolásüzemeltetési rendszert 
vezetett be. Minderre azért volt szükség, mert a Kerepesi út–Fe-
hér út–Gyakorló utca–Hatház utca által határolt területen élők 
számára szinte ellehetetlenült a parkolás, mivel sokan ezeket 
az utcákat használták parkolónak, akik a külsőbb területekről 
vagy az agglomerációból a belvárosba tartva az Örs vezér terén 
ülnek át autójukból a metróra. A Gyakorló utcai 5-ös díjtételű 
övezetben munkanapokon 8 és 18:00 óra között kell fi zetni a 
parkolásért, míg a helyben élők számára az önkormányzat to-
vábbra is biztosítja az ingyenes parkolás lehetőségét. 
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Dr. Szandi és dr. Bogár visszatérő vendég az intézményben, 
a betegek már várják a „kutyadoktorokat”, akik megerősítve 
a nemzetközi tapasztalatokat, rendkívül jó hatással vannak a 
kezeltekre – tudtuk meg Kiss Judit pszichológustól, a Stroke 
Betegszervezet vezetőjétől. 

Forrás: Dr. György István honlapja

A kerekesszékes betegek közlekedését könnyítő ún. mobil-
rámpát ajándékozott dr. György István, Kőbánya országgyű-
lési képviselője a „Gizellának”. Az eszköz lehetővé teszi, 
hogy az intézményben kezelteket ki tudják vinni az udvarra 
levegőzni. Dr. György István a közelmúltban látogatást tett a 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház Mozgásrehabilitációs Osztályán, 
közismert nevén „Gizellában”. A dr. Lippai Zoltán 
főorvossal és Kiss Judit pszichológussal folytatott 
szakmai beszélgetésen a stroke-on átesett, megvál-
tozott munkaképességűek munkába való visszahe-
lyezkedésének lehetőségeiről, illetve az országos 
szinten is elismert stroke klub munkájáról is szó 
esett. Emellett a vezetők egy problémát is vázol-
tak a képviselőnek. Elmondták, hogy az intézmény 
udvarára két lépcsősor vezet, amely szinte lehetet-
lenné teszi, hogy a kerekesszékben ülő betegeket 
kivigyék az udvarra levegőzni. Dr. György István a 
találkozót követően két mobilrámpát vásárolt, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy az intézményben kezeltek 
kerekesszékkel is könnyedén megközelíthessék az 
udvart.A rámpa átadása épp egybeesett az országban 
szinte egyedülálló kutyaterápia egyik foglalkozásá-
val, amelynek a „Gizellában” már hagyománya van. 

Akció! 2014. március 20–26.

CBA 4 tojásos
tészta többféle,
500  g, 398 Ft/kg

Nescafé instant
kávé 3in1 többféle,
10 x 16-18 g,
2661-2993 Ft/kg

Kométa MF! Bécsi felvágott,
Sajtos párizsi

Arany Ászok dobozos
sör világos, félbarna,
vérnarancs, citromos,
0,5 l, 398 Ft/l

Jar 
mosogatószer 
többféle, 1 l

Pöttyös Bonbon desszert
többféle, 40 g

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Budapest X., Gyömrői út 99.

1299
Ft/kg

399
Ft/db

199
Ft/db

479
Ft/db

199
Ft/db

499
Ft/db

Vénusz light 
margarin 32-40%
450 g, 642 Ft/kg

Dédikénk 
kedvence
meggy lekvár 
375 g, 1064 Ft/kg,
Sárgabarack röster
360 g, 1108 Ft/kg

119
Ft/db

289
Ft/db

Mobilrámpát kapott az utókezelő
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Újabb 15 alacsonypadlós, légkondicionált, környezetkímélő 
Volvo autóbusz áll forgalomba Budapest útjain. A március ele-
jétől közlekedő járműveket Dr. György István főpolgármester-
helyettes, Kőbánya országgyűlési képviselője és Riz Levente, 
Rákosmente polgármestere mutatta be. A jelenlegi legmoder-
nebb technikát képviselő fi atal autóbuszok elsősorban a X. és 
XVII. kerületekben, a 95-ös, a 98-as, 98E és a 198-as vonala-
kon közlekednek majd. Segítségükkel további rendkívül rossz 
állapotú, húszéves autóbuszok kerülnek ki a forgalomból. Dr. 
György István elmondta, hogy a ciklus végére csaknem a jár-
műpark felét le tudták cserélni új, vagy újszerű, alacsonypadlós 
járművekre. Mindezekhez a fejlesztésekhez 2010 óta hitelt sem 
vettek fel, illetve tavaly a bérletek árát is tudták 10%-kal csök-
kenteni. 

Forrás: BKK

Három helyen létesít Kőbányán gyalogátkelőhelyeket a Bu-
dapesti Közlekedési Központ annak érdekében, hogy a busz-
megállókat, illetve a közeli intézményeket biztonságosan meg-
közelíthessék a gyalogosok – tájékoztatott dr. György István, 
Budapest városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyette-
se, Kőbánya országgyűlési képviselője. A munkálatokat már el-
kezdte a BKK, a három kerületi gyalogátkelőhelyet várhatóan 
március végétől használhatják majd a gyalogosok. Dr. György 
István elmondta, sokan fordulnak hozzá azzal, hogy egy-egy 
helyszínen szükség lenne gyalogátkelő-helyre. – Minden eset-
ben kivizsgáljuk a zebra létesítésének lehetőségét, hiszen a 
város folyamatosan változik, például új intézmények megkö-
zelítésére jelentkezik igény – mondta a városvezető. Arra azon-
ban felhívta a fi gyelmet, hogy egy gyalogátkelőhely kialakítása 
jóval több a fehér sávok felfestésénél, hiszen a burkolati jelek 
és jelzőtáblák létesítésén kívül a szabványokban előírt erősségű 
megvilágítás és a kétoldali akadálymentes járdacsatlakozás ki-
építését (szegélysüllyesztésekkel, vakvezető sávokkal együtt) 
is jelenti.

Kőbányán a következő helyeken épül új gyalogátkelőhely:

- Újhegyi út–Bányató utca kereszteződése: A gyalogátkelőhely 
a helyszínen tervezett útfelújítási munkák kiegészítéseként, 
azok fi gyelembevételével valósul meg. A munkálatok során a 
BKK felülvizsgálja és megerősíti a terület megvilágítását is.

- Kápolna tér: Bár a tér felújítása elkészült, azonban annak ke-
retében nem épülhetett meg a Kápolna utca becsatlakozásánál 
a buszmegállóhoz tartozó gyalogátkelőhely. A mostani munka 
ezt a hiányzó kapcsolatot fogja pótolni.

-  Keresztúri út 132.–Díszítő üzem: A zebrával a Keresztúri út 
két oldalán, egymással szemben található buszmegállók között 
létesül biztonságos gyalogoskapcsolat.

Három új gyalogátke-

lőhely épül Kőbányán
Újabb 15 alacsony-

padlós Volvo autó-

busz áll forgalomba
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Bemutatták a Magyar Úszó Szövetség a Jövő Bajnokai prog-
ram első negyedévéről készült könyvet. A csaknem 400 oldalas 
kiadvány összefoglalja a sportág előtt álló feladatokat, ismerte-
ti a program mikéntjét, bemutatja valamennyi fi atal tehetséget, 
fotóval, adatlapokkal, közli az eddigi felmérőn elért eredmé-
nyeket. A sportág szakvezetői a mintegy 400 oldalas összeállí-
tást egyfajta „bibliának” tekintik, hiszen mindaz, amit az után-
pótlás érdekében tudni kel, az benne foglaltatik. Az eseményen 
bemutatkozott a legeredményesebb hazai szakosztályt magá-
ban foglaló Kőbánya SC új elnöke, Dr. György István – aki 
persze csak elnökként új, főpolgármester-helyettesként nagyon 
is ismert, kötődése pedig vitathatatlan a kerület méltán világ-
hírű klubjához, hiszen 12 éven át volt Kőbánya polgármestere, 
de ami tán bizonyos értelemben még ennél is fontosabb, gyer-
mekei egytől egyig a KSC-be jártak úszni. Dr. György István 
elmondta, mindent elkövetnek, hogy az úszók eredményessége 
továbbra is a nagy elődökhöz – Egerszegi Krisztina, Kovács 
Ági, Güttler Károly... –, illetve a jelen legjobbjaihoz – Cseh 
László, Horváth Dávid, Szilágyi Liliána – méltó legyen. 

Forrás: Magyar Úszó Szövetség honlapja

Elismerés A Jövő Bajnokainak

Márciusban folytatódott az „Egy tál étel” segítség program, 
mivel a – Sándor Zoltán Attila igazgató és Orosz Tibor polgár-
őr parancsnok által kezdeményezett – ételosztás új támogatóra 
talált. Az igazgató pénzadományából a polgárőrök közremű-
ködésével a kőbányai rászorulók részére már két alkalommal 
megszervezett akció híre sokakhoz eljutott. Köztük volt Südi 
Mihály, a Széchenyi István Általános Iskola egyik korábbi di-
ákja is. Amikor értesült a kezdeményezésről, elhatározta, hogy 
ő is részt vállal abban és segítséget nyújt a rászorulóknak. Az 
öt gyermekes családapa 50 ezer Forint pénzadománnyal támo-
gatta a szervezők munkáját. Szép gesztusának köszönhetően 
március 1-jén újra kétszáz kőbányai rászoruló juthatott meleg 
ételhez.

A Nemzeti Választási Iroda nyilvánosságra hozta azoknak 
a képviselőjelölteknek a nevét, akiknek sikerült Kőbányán 
összegyűjteni az induláshoz szükséges 500 aláírást. A lis-
tára 15 név került föl, így április 6-án tucatnál is több or-
szággyűlési képviselőjelölt közül választhatunk majd. Íme 
a választék:
1. Kállai Zsolt, Új Dimenzió Párt
2. Tubák István, Jobbik
3. Balogh István Lajos, Magyarországi Cigánypárt
4. Tóth Balázs, LMP
5. Mata András, Európai Roma Keresztények Jobblétért Demok-

ratikus Párt
6. Varga István Tibor, Jólet és Szabadság Demokrata Közösség
7. Göncző Zoltán János, Együtt 2014 Párt
8. Dr. György István, Fidesz
9. Kara Sándor, Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt
10. Mészárosné Rostás Katalin Márta, Seres Mária Szövetségesei
11. Vass Zsigmond, Elégedetlenek Pártja
12. Kerezsi László, Magyar Munkáspárt
13. Burány Sándor, MSZP – Együtt – DK – PM – MLP
14. Kovács Julianna, MCF Roma Összefogás Párt
15. Jónás Lajos, Új Magyarország Párt

A tavalyi évben Idősbarát Önkormányzat Díjjal kitüntetett Ön-
kormányzatunk támogatásával a Kőrösi Csoma Sándor Kőbá-
nyai Kulturális Központ az idén második alkalommal szervezi 
meg a Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiáját, a Zsigmond Király 
Főiskolával együttműködésben. Tanulni soha nem késő!

Várják minden olyan leány jelentkezését aki szeret focizni, 
vagy kipróbálná a labdarúgást és kedvet érez ahhoz, hogy 
mindezt egyesületben tegye.

Korosztály: 3-tól 8. osztályosokig, időpont: minden csütörtö-
kön 16:30 - 17:30 óra

Helyszín: LIGET GRUND, Szent László Általános Iskola - ki-
váló minőségű műfüves pálya (1102 Budapest, Szent László 
tér 1.)

Elérhetőségek: Molnár Rózsa Szidónia: 06-30/255-3440, Gaál-
Szabó Beáta: 06-30/526-5625

További információ: www.kise.hu

Közösség 
Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája

Folytatódott az egy tál 

étel segítség

Sándor Zoltán Attila igazgató és Südi Mihály adományozó

Leány foci indul Kőbányán

Kőbányán 15 képviselőjelölt 

indul a választáson
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Ezermester Kőbányán

Újhegyi Piactér

Eladó lakás a Csajkovszkij park közelében

A kőbányai Orol Kft .-ben a következő munkák, teendők és feladatok szak-

szerű elvégzésében lelhet korrekt partnerre: víz-, gáz-, fűtés- és villanyszere-

lés, komplett lakásfelújítás, ács, kőműves és lakatos, valamint kül- és beltéri 

munkák, kertkarbantartás, burkolás, valamint autó, kisgép és kerékpár-sze-

relés. 

Elérhetőség: Orol Kft ., Tel.: 06-70-504-3069, 

web: www.ezermester.kobanya.info

Termelői piac és adok-veszek bolhapiac várja az érdeklődőket az Újhegyi 

sétány 14/A szám alatt lévő Piactéren:

 – keddenként és péntekenként 14-18:00 óra között Újhegyi Termelői Piac;

 – szerda, csütörtök 9-18:00 óra, valamint szombaton 9-14:00 óra között 

Bolhapiac 

További információ: www.vasar.kobanya.info 

vagy  www.facebook.com/KobanyaiVasar

Közvetlenül a tulajdonostól eladó egy X. kerületi, a Csajkovszkij park köze-

lében, az Óhegy lábánál lévő 58 nm-es, 2 szobás, világos, földszinti téglala-

kás, mely a tetőtér beépítésével a jelenlegi területének duplájára bővíthető 

(a beépítéshez a lakás feletti tetőteret nem kell külön megvenni a társasház-

tól!). A tízlakásos társasházhoz közös udvar és közös használatú pince tarto-

zik; a ház utcai homlokzata 6 éve lett felújítva; a kapu egyedi mágnescsippel 

nyitható. A lakás további paraméterei: 9 éve felújított (többek között villany, 

víz, csatorna, kéménybélelés, udvar felőli külső falszigetelés), gázfűtéses, a 

lakás alatt saját használatú pincerész található, alacsony közös költség, jó tö-

megközlekedés (busz, villamos a közelben, vasútállomás a Nyugati felé 10 

percre), ugyanakkor az utca csendes; óvoda, iskola, élelmiszerboltok, pékség 

a közelben. Az irányár: 9.900.000 Ft, telefon: 06-70-580-3582

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

Kőbányai óvónő gyermekfelügyeletet vállal

Nagy tapasztalattal rendelkező óvónő gyermekfelügyeletet vállal, hétvégé-

ken is. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 06-20-287-9297
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