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Elkezdődött az adventi időszak, Kőbánya is már a Karácsonyra készül: fel-
kapcsolták a díszkivilágítást a Kőrösi Csoma sétányon és a kerület kará-
csonyfáján, a körforgalmakat adventi koszorúk díszítik, a Szent László téri 
Betlehemnél vasárnaponként gyertyagyújtást tartanak. Ráadás meglepetés-
ként az Önkormányzat a Szent László téren műjégpályát épített. 

Advent első vasárnapján Kovács Róbert polgármester az újhegyi Mélytó 
tószínpadán adta át a kerület karácsonyfáját, amelynek ünnepi díszkivilágí-
tását a Tutta Forza Zenekar és a Harmat Általános Iskola Kicsinyek Kórusa 
közreműködésével megtartott zenés ünnepségen kapcsolta fel. A különleges 
eseményen a polgármester elmondta, hogy először Ausztriában látott egy tó 
közepén felállított karácsonyfát, és azóta szeretett volna Kőbányának is ilyet. 
Régi álma vált most valóra, s ezzel kívánt valamennyi, Újhegyen, illetve a 
kerületben élőnek boldog és békés ünnepeket. A karácsonyfa díszkivilágítá-
sának felkapcsolása alkalmából az Önkormányzat megvendégelte az ünnep-
lőket: forró teával és sült almával lepték meg a nagyszámú érdeklődőt, míg a 
gyermekek Mikuláscsomagnak is örülhettek. 

A Szent László téren a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 
idén is felállította a kerület életnagyságú Betlehemét, ahol vasárnaponként 
zenés karácsonyi műsor keretében gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit.

A Polgármesteri Hivatal előtti parkoló területén mindeközben adventi jégpá-
lya épült, amelyen január 4-ig ingyenesen lehet korcsolyázni.

Forrás: Kőbánya.hu, Kovács Róbert Facebook oldala, Pro-koord

Ünnepi fényekkel, karácsonyfával, Betlehemmel Ünnepi fényekkel, karácsonyfával, Betlehemmel 
és jégpályávalés jégpályával
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Üzenet a jövőnek – alapkőletétel az Újhegyi sétányon

A kerület jelenlegi legnagyobb beruházása a TÉR_KÖZ pro-
jekt keretében, fővárosi támogatással zajlik. A Kőbányai 
Önkormányzat önrészével együtt mintegy 712 millió forintból 
újul meg Budapest egyik legnagyobb lakótelepének főutcája 
és újulnak meg közösségi terei. Kovács Róbert polgármester 
és Szabó László, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazga-
tója november 26-án helyezték el az alapkövet az Újhegyi sétá-
nyon, ünnepélyes ceremónia keretében a projektben közremű-
ködők és az érdeklődő helyiek közönsége előtt. 

Az eseményen az érdeklődők mellett részt vett Burány Sándor 
országgyűlési képviselő, Radványi Gábor, Weeber Tibor és dr. 
Pap Sándor alpolgármesterek, Agócs Zsolt és dr. Mátrai Gábor, 
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi, illetve a Humánszol-
gáltatási Bizottság elnökei, valamint Somlyódy Csaba önkor-
mányzati képviselő

Kovács Róbert az eseményen elmondta, hogy száz évvel 
ezelőtt szőlőtőkéket találnánk ott, ahol 40 éve 25.000 ember-
nek otthont adó lakótelep épült. Ami akkor korszerű volt, ma 
már nem az. A tervezők nem gondoltak arra sem, hogy egy-
szer megöregszenek az ide költöző fi atalok és a lépcsők gátolni 
fogják a közlekedésüket. Az új sétány tervezésénél éppen ezért 
kiemelt fi gyelmet fordítottak arra, hogy az akadálymentes 
legyen, és a mozgásukban korlátozottak is problémák nélkül 
érhessék el úticéljukat. A polgármester szólt arról, hogy négy 
évtizeddel ezelőtt a városrészben nem alakítottak ki közös-
ségi tereket sem, amit most orvosolnak: korszerű közösségi 
házat építenek, kibővítik az újhegyi könyvtár épületét, lesz-
nek új parkok és játszóterek. Beszéde végén megköszönte 
mindazok munkáját, akik részt vesznek a sétány megújítá-
sában. Megköszönte az itt élő emberek türelmét is, valamint 
reményét fejezte ki, hogy az átmeneti időszak bosszúságait 
és nehézségeit feledteti majd az új és szép Újhegyi sétány.

A köszöntő után a jövőnek, azaz a majdani kőbányaiaknak 
üzent a kerület. Egy időkapszulába kerületi újságok, forgalom-
ban lévő pénzérmék, és egy olyan pendrive került, amelyen 
az Újhegyi sétány megújításával kapcsolatos videók, tervdo-
kumentációk, és Kovács Róbert leendő polgármesternek szóló 
videó-üzenete kapott helyet. A jelennel megtöltött időkapszulát 
a polgármester és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazga-
tója közösen helyezte, majd építette bele az újjáépülő sétány 
alapjába.

A Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett, a közösségi terek fej-
lesztésére, a közterületek komplex megújítására és közösségi célú 
városrehabilitációs programok megvalósítására kiírt pályázaton 
a Kőbányai Önkormányzat 516 865 000 Ft támogatást nyert el. A 
támogatáshoz az kerületi önkormányzat mintegy 200 millió forint 
önerőt tett hozzá. 

A megújítás során akadálymentesítik a sétány jelentős részét, létre-
hozzák az idősebbek találkozó helyét. Külön játszóteret alakítanak 
ki a 3-6 éveseknek, a 6-12 éveseknek. A felnőtteknek lehetőségük 
lesz kültéri fi tnesz eszközök használatára is. Megújul és kibővül az 
Újhegyi Közösségi Ház, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fi ókja, 
valamint multifunkciós piacteret építenek. Új parkokat, zöldfelü-
leteket alakítanak ki. Az építkezés során 40, zömében öreg, beteg 
fát szükséges kivágni, helyettük 160 új, egészségeset ültetnek. 
A nyári melegben nem csak szépsége, hanem hűsítő hatása miatt 
is kedveltté válhat az épülő szökőkút, a párásító és a csobogó.

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest 
Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támo-
gatásával valósul meg.

Forrás: Kőbánya.hu, Kovács Róbert Facebook oldala, 
Pro-koord, Kőbánya.info
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Kedves Kőbányaiak! 

Beköszöntött a tél, napról napra hide-
gebb lesz. Sokan nem képesek kifi -
zetni a fűtés költségeit. A hó, a jég 
megjelenésével saját fűtetlen lakásuk 
foglyává válnak. Legnagyobb veszély-
ben az elmagányosodott időseink van-
nak, akikre senki nem nyitja rá az 

ajtót. Ha nem fi gyelünk rájuk, kihűlhetnek saját otthonukban. 
Ilyenkor össze kell fognunk, a családoknak, a barátoknak, az 
ismerősöknek. A szeretet, az odafi gyelés nem kerül pénzbe, és 
életet menthet.

Kérem, kopogtasson be azokba a házakba, lakásokba, ahol nem 
füstöl a kémény, nem ürítik a postaládát, nem tudják ellapátolni 
a havat. Advent van, közeledik a Karácsony. Idén ne a pénzről, 
ne csak az ajándékokról, hanem a szeretetről szóljon!

Segítséget kérhetnek munkaidőben az Önkormányzat ingyene-
sen elérhető zöldszámán: +36/80 205 271

Weeber Tibor, a humán szakterületért felelős alpolgármester

A Kőbányai Önkormányzat és a kerületben működő nemzeti-
ségi önkormányzatok közös megemlékezést tartottak a Szov-
jetunióba hurcolt politikai rabokról és kényszermunkásokról. 
A megjelentek a Himnusz eléneklése után elhelyezték az emlé-
kezés koszorúit és mécseseit az Állomás utca 2. szám alatti 
emléktáblánál.

Weeber Tibor alpolgármester felhívása Megemlékezés a Szovjetunióba 
hurcolt áldozatokról

Kőbánya megvédi építészeti értékeit

A Kőbányai Önkormányzat fi gyelmet fordít a kerület védett építészeti 
értékeinek megóvására, az épületek jellegzetes kőbányai karakteré-
nek megőrzésére. Az építészeti értékek fenntartása, megújulása, és a 
károsodott értékek helyreállítása érdekében – az épített és természeti 
környezet kerületi helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet 
alapján – a képviselő-testület tavasszal pályázatot írt ki. A felhívásra 
tíz pályázat érkezett, amelyek közül a Kerületfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság hét esetében tartotta megalapozottnak a felújítást, 
és javasolta az igényelt támogatás odaítélését. 

Az értékvédelmi pályázat eredményhirdető rendezvényére november 
18-án került sor a Polgármesteri Hivatalban. A hét, pályázati támoga-
tást elnyert kőbányai, helyi védettség alatt álló épület közös képvi-
selőjét Kovács Róbert polgármester köszöntötte. A kerület vezetője 
elmondta, hogy Kőbánya tele van építészeti értékekkel, kiemelte azok 
megóvásának fontosságát. Az önkormányzat az értékmegóvás útján 
jár, ennek szellemében alkotta meg az épített és természeti környe-
zet helyi védelméről szóló rendeletét, amely olyan mérföldkő volt, 
amely révén sikerült azonosítani és számba venni, illetve védelem alá 
helyezni a kerületben található építészeti és természeti értékéket. A 
polgármester úgy látja, hogy az elmúlt években sokat tettek Kőbá-
nya értékeinek megőrzéséért, tisztában van ugyanakkor azzal, hogy 

nagy az adósság az épületek állagának megújítása terén, és sokat kell 
még tenni, hogy az épített városkép megváltozzon. Ezért is írták ki a 
pályázatot, amely következtében az önkormányzat 12 millió forintos 
támogatásával és az ingatlanok önrészeivel több, mint 21 millió forint-
ból szépülhetnek Kőbánya épületei. Kőbánya meg fog újulni – zárta 
gondolatait Kovács Róbert. Megköszönte, hogy a közös képviselők 
partnerek az önkormányzat kerületszépítő törekvésében. Gratulált a 
nyerteseknek, valamint kifejezte bizodalmát abban, hogy mind többen 
követik majd példájukat.

A polgármesteri köszöntő után Mozsár Ágnes főépítész beszélt a kerü-
let védett értékeiről, majd értékelte a pályázat tapasztalatait. Ezt köve-
tően bemutatta a nyertes pályázatokat, a tervezett felújítási munkákat, 
valamint ismertette az elnyert pályázati támogatásokat.

A támogatási szerződések megkötését követően megkezdődhet a nyer-
tes társasházak felújítása, amelyet jövő év végéig kell elvégezni. A 
Kőbányai Önkormányzat jövő tavasszal újabb pályázatot tervez kiírni, 
tehát újabb helyi védettségű épületek felújítására nyílik lehetőség. 

Forrás: Kőbánya.hu, Kovács Róbert Facebook oldala, Kőbánya.info
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VÉDJÜK MEG 
AZ ORSZÁGOT!

Összefogás 
a kötelező betelepítési 

kvóta ellen

Írja alá Ön is

a Fidesz petícióját!
fidesz.hu

Készült a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.

KIBŐVÍTIK A KŐBÁNYAI OKMÁNYIRODÁT

Kormányablak nyílik Kőbányán, mégpedig a jelenlegi okmányiroda 
helyén, ahol második generációs, modern, integrált ügyfélközpontot 
– kormányablakot – alakítanak ki. A Havas Ignác utca 1. szám alatti 
okmányiroda kibővítésével a jelenleg szűk ügyfélváró terek és munkaál-
lomások nagyobbak lesznek, így a kerületben élők nem csak kényelme-
sen, hanem a lakóhelyükhöz közel, egy helyen intézhetik majd hivatalos 
ügyeiket. 

A kivitelezési munkálatok miatt az ügyfélfogadás szünetel, de a helyi 
illetékességgel bíró feladatok intézését biztosítják a Szent László tér 2-4. 
szám alatt, ahol a következő ügytípusok intézhetőek: lakcím ügyintézés 
teljes körűen, elkészült okmányok kiadása (személyi igazolvány, útlevél, 
vezetői engedély, törzskönyv), valamint hivatalból indult gépjárművel, 
vagy vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek. 

A Szent László téri ideiglenes iroda nyitva tartása: hétfő: 12:30-17:30; 
kedd: 08:30-13:00; szerda: 08:30-16:00; csütörtök: 11:30-15:30; péntek: 
08:30-13:00

További információ és felvilágosítás kérhető telefonon a 06-1-7958-
706-es számon, valamint email-ben: okmanyiroda@10kh.bfkh.gov.hu

Az átalakítás ideje alatt az alábbi környező és helyettesítésre kijelölt 
okmányiroda/okmányirodai feladatot ellátó kormányablak áll az ügyfelek 
rendelkezésére:

- XVII. kerület: 1173 Budapest, Pesti út 163., tel.: 06-1-896-3273

- VIII. kerület: 1082 Budapest, Baross utca 59., tel.: 06-1-896-3586

A két kijelölt okmányiroda ügyfélfogadása a következő: hétfő: 07:00-
17:00; kedd: 08:00-18:00; szerda: 08:00-20:00; csütörtök: 08:00-18:00; 
péntek: 08:00-15:00

2016. januártól a XIX. kerületi Kormányablak és Okmányiroda is fogad 
ügyfeleket, melynek címe: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Ügyeinket – az illetékességhez kötött lakcímváltozás és egyes járműigaz-
gatási ügyek kivételével – az ország bármely okmányirodájában vagy 
okmányirodai feladatokat is ellátó kormányablakában is intézhetjük. A 
fővárosi okmányirodai és kormányablakos ügyfélszolgálatokról ezen az 
oldalon is tájékozódhatunk: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

a munkálatok alatt az ügyfélfogadás szünetel

Év végi igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban
A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban 2015. december 21. és 2015. 
december 31. között igazgatási szünetet tartanak, ezért az ügyfélfoga-
dás a Hivatal valamennyi szervezeti egységében szünetel. 

Az anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti egység december 21. és 
31. közötti időszakban ügyeletet tart hétfőn 14:30 órától 17:30 óráig, 
valamint szerdán 8:00 órától 16:00 óráig a Polgármesteri Hivatal 
főépületében (Szent László tér 29. II. emelet 223. és 225. szoba). 

Az ügyelet alatt születéssel és a halálesettel kapcsolatos ügyek intézé-
sére van lehetőség.

Ugyanebben az időszakban, azaz december 21. és 23. közötti az ügy-
félszolgálat is ügyeletet tart hétfőn 8:00 órától 17:00 óráig, kedden 
8:00 órától 14:00 óráig, valamint szerdán 8:00 órától 14:00 óráig a 
Szent László tér 2-4. szám alatt.
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Cseh Tamás Nap Kőbányán 
2016. január 23-án

Immár negyedik éve hirde-
tik meg a 2009-ben elhunyt 
Cseh Tamás emlékére a 

nem hivatásos előadók, 
énekesek, együttesek és alko-

tók versenyét. Az eseményre 
2016. január 23-án, 14:00 
órától kerül sor a Kőrösi 

Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban (Szent László tér 7-14.). Az elmúlt 
években több száz pályázó készített dalokat, fotókat, festmé-
nyeket, melyeket a zeneszerző, énekes, dalszövegíró ihletett.

A X. KERÜLETBEN IS  FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM

Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése.

2015 őszén megkezdődött Budapesten, a X. kerületben is a Telekom nagysebességű, szélessávú 
internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom előfi zetők is élvezhetik az 
eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 háztartás számára válik elérhetővé a nagysebességű 
szélessávú internet 2015 végéig, amit a vállalat több milliárd forintos beruházással segít elő. A  X. kerületi lakosokat is érinti 
a fejlesztés, így közel 1400 itteni új háztartás számára nyílik lehetőség arra, hogy használhassák a szupergyors technológiát. 

De mit jelent ez a X. kerületben élők számára? 

Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba 
kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást 
is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfi zetők a közösségi 
oldalakat. Új szolgáltatások válnak elérhetővé, így például már itt is élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos már 
meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a programozható és egy gombnyomással 
rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások. 

2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra 
alapozva még magasabb minőségű szolgáltatások váljanak az itt élők számára is elérhetővé, valamint a közösségi életet, 
a helyi kis- és közepes vállalkozásokat támogató környezet alakuljon ki.  A szélessávú internet kínálta előnyökből a 
helyi vállalkozások is profi tálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat a versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 96%-os 
kültéri lakossági lefedettséget; a vezetékes és mobilhálózati fejlesztések hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzé-
seinek mielőbbi megvalósulásához is.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

Járókelő érte tetten és tartotta vissza 
a gépkocsi-feltörés elkövetőjét

Kitüntették a Szent László 
Gimnáziumot

A Kőrösi Csoma Sándor úton akart autót feltörni, ám egy bátor járó-
kelő tetten érte és a rendőrök kiérkezéséig visszatartotta a bűncselek-
mény elkövetésével gyanúsítható férfi t november 15-én. A kiérkező 
járőrök előállították a rendőrkapitányságra N. Zsolt 40 éves pócsme-
gyeri lakost, majd az illetékes bíróság elrendelte előzetes letartóztatá-
sát. Forrás: Budapesti Rendőr-főkapitányság, Police.hu

én
t
2
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A Budapesti Diáksport Szövetség (BDSZ) és a Főváros közösen 
tüntette ki azt a 20-20 fővárosi közép- és általános iskolát, amely a 
2014/2015. tanévben a legsportosabb intézménynek bizonyult, azaz a 
legeredményesebben szerepelt a diákolimpiai versenyeken. A 17 000 
budapesti diákot megmozgató sportesemény-sorozaton 380 iskola 
közül 200 intézmény nyerte el a Fővárosi Önkormányzat mintegy 14 
millió forint értékű sportszervásárlási támogatását. A legsportosabb 40 
iskolát Kőbán Rita, Kásás Zoltán, Dr. Nébald György és Dr. Kamuti 
Jenő olimpikonok díjazták az ünnepségen. 

Az általános iskolás kategóriában a 2014/2015. tanévben a legtöbb 
pontot a XI. kerületi Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, 
a VIII. kerületi Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gim-
názium és a XXI. kerületi Kazinczy Ferenc Általános Iskola szerezte.

A középiskolák közül ugyanebben az időszakban a VI. kerületi Kölcsey 
Ferenc Gimnázium, a XI. kerületi Budai Ciszterci Szent Imre Gimná-
zium és a X. kerületi Szent László Gimnázium végzett a lista élén. 

Forrás: Budapesti Diáksport Szövetség, Positive Communications Kft.
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Ruhaadományokkal segítik a rászorulókat

Leány foci a Leány foci a 
kerületbenkerületben

A Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) újjászervezi női szak-
ágát, amihez szeretettel várják a 8-15 év közötti, focizni 

szerető lányok jelentkezését.

Az edzések helyszínei: 
 – Keresztury Dezső Általános Iskola tornaterme 
(bejárat hátul a zsákutcánál) 
kedd és péntek: 17:00 óra

 – Szent László Általános Iskola (Szent László tér 1.) 
kedd: 17:00 óra, csütörtök 16:00 óra

 – Dr. Mező Ferenc Általános Iskola (1144 Bp, Ond 
vezér park 5.) hétfő 14.40 óra

 – Móra Ferenc Általános Iskola (1144 Bp. Újváros 
park 2.) szerda 16:00 óra

Elérhetőségek: 
Német György: 06-30-261-1635, 
Kovács Zsanett: 06-30-524-8909, 
Kovács József: 06 20-338-1422. 

Web: www.kise.hu; 
email: 97kise@gmail.com, 

tel./fax: 06-1-261 -9837

A Baptista Szolgáltató Centrum önkormányzati tulajdonban lévő 
telephelyén május óta naponta ötszáz kőbányai rászoruló és haj-
léktalan kap meleg ételt. A központ tevékenysége újabb elemmel 
bővült, mostantól ruhaadományokkal is segítik a nehéz sorsú embe-
reket. Kutiné Ádám Szilvia, a centrum vezetője elmondta, jön a 
hideg, nagy szükség van meleg öltözékre, takaróra, gyermekruhára. 

Megtudhattuk, hogy a centrum egy mintaprogram, ahol mindenki-
vel egyénileg, személyre szabottan foglalkoznak. 

Személyesen ismerik egymást, bizalmi a viszony a központ dolgo-
zói és a segítségre szorulók között, ez pedig hozzájárul a problé-
mák kezeléséhez. A program fontos sajátossága, hogy a – közös-
ségi felelősség elve alapján – a nehéz sorsú emberek is segítenek 
egymáson. Egy komplex, folyamatos és egymásra épülő támogatást 
nyújtó központ kialakításán dolgoznak. A segítségbe beletartozik a 
munkába való bekapcsolódás is, így a tisztálkodási lehetőség, hajvá-
gás, mosás, vagy épp megfelelő öltözék biztosítása. Tevékenységük 
rövidesen egyéni esetkezeléssel és szociális ügyintézéssel bővül. 

A centrumban fafeldolgozó üzem működik, amelyben közfoglalkoz-
tatottak dolgoznak, és az önkormányzat területén lehullott, kivágott 
fát aprítják fel, hogy azt rászoruló családok kaphassák meg tűzifá-
nak. Feladatuk továbbá, hogy a kerületi önkormányzat intézménye-
iben karbantartási munkákat lássanak el. Az itt dolgozók lelkesen és 
lelkiismeretesen végzik munkájukat, mert embernek érzik magukat. 

Aki adománnyal segítené a központ munkáját, annak felajánlásait a 
Maglódi utca 143-as szám alatt tudják fogadni.

Joulupukki, az igazi fi nn Mikulás idén már 13. alkalommal érkezett 
Magyarországra. November 30-án ellátogatott kerültünkbe is, ahol 
a Kőbányai Könyvtárban találkozhattak vele kicsi és nagy rajongói.

Joulupukki, az igazi fi nn Mikulás 
Kőbányára látogatott

A kőbánya-kispesti BKK ügyfélköz-
pontban Volánbusz-bérlet is kapható
December 1-től a Budapesti Közlekedési Központ kőbánya-kispesti 
ügyfélközpontjában már a Volánbusz bérletei is megvásárolhatóak a 
BKK jegyei és bérletei mellett. Az új szolgáltatás jelentős időt spórol 
az utasoknak, hiszen nem kell kétszer sorba állniuk, ha BKK- és Volán-
busz-bérletet is vennének. Az új szolgáltatás a helyi és a helyközi közös-
ségi közlekedési szolgáltatások integrációjára való törekvés jegyében 
indult el, amely mind a BKK, mind a Volánbusz mobilitás-menedzseri 
szemléletét tükrözi. A Volánbusz-bérletek árusításába további BKK-
ügyfélközpontok az új szolgáltatás első időszakának tapasztalatai 
alapján kapcsolódhatnak majd be. A kőbánya-kispesti ügyfélköz-
pont a hét minden napján 5:30 és 22 óra között várja az ügyfeleket. 

Forrás: BKK
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Mindenkit vár a Kőbányai 
Jégpálya!

Mindenkit vár a Kőbányai Jégpálya, ahol korcsolyaoktatás és jég-
korongedzés, bérletakció, büfé és sok minden más várja a sportolni 
vágyókat. További információért látogassa meg a jégpálya honlapját: 
www.kobanyaijegpalya.hu

Segítség az értelmi sérültek 
munkaerőpiaci elhelyezkedésében
Értelmi sérült vagy autizmussal élő felnőttek jelentkezését 
várja a Salva Vita Alapítvány, ha

- szeretne a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni, 

- értelmi sérült vagy

- autizmus diagnózissal rendelkezik,

- Budapesten vagy környékén lakik,

- rendelkezik legalább 40%-os Komplex minősítéssel.

Kérjük, ha Önt vagy a környezetében élő rokonát, ismerősét 
érdekelheti a lehetőség, jelentkezzen a Salva Vita Alapítványnál. 
Telefonszám: (1) 323 1256 
web: www.salvavita.hu 
Facebook: Salva Vita Alapítvány

Termelői piac Újhegyen minden 
kedden és pénteken

Az Újhegyi Termelői Piac minden kedden és pénteken 14-18:00 
óra között várja mindazokat, akik szeretnének hazai gazdálko-
dásból származó, egészséges termékeket közvetlenül a termelő-
től vásárolni. Helyszín: Újhegyi sétány 14./A. Szervező: Csele-
kedjünk Közhasznú Alapítvány, www.cselekedjunk.hu
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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 határidőLMP Mikulás étel- és 

ruhaosztással
Tóth Balázs, a kőbányai LMP önkormányzati képviselője az 
Állampolgári Jogvédő Liga Otthonvédők tagozatával és Sán-
dor Zoltán igazgatóval közösen Mikulásrendezvényt tartott a 
Széchenyi Általános Iskolában december 5-én. Az esemény 
vendége volt a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület, 
valamint Schiff er András, az LMP frakcióvezetője is.

A gyerekeket színes programok várták: volt arcfestés, gyöngy-
fűzés, csocsózás és íjászat. Felidézték gyerekkorunk feledés 
homályába merülő szokását, a képeslapírást. Egy támogató 
jóvoltából karácsonyi képeslapot biztosítottak azoknak, akik 
szerették volna ilyen módon meglepni szeretteiket. 

A szervezők étel- és ruhaosztással is hozzájárultak a rászorulók 
gondtalanabb adventjéhez.

Képek  forrása: az LMP 10. kerületi csoportjának Facebook oldala

Korcsolyázz a Szent László téren!
A Szent László téren, a Polgármesteri Hivatal előtti parkoló 
területén a  Kőbányai Önkormányzat jégpályát épített, ame-
lyen január 4-ig, naponta 9-20:00 óra között ingyenesen lehet 
korcsolyázni. A helyszínen korcsolyabérlés biztosított
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