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X. kerületi közösségi hírlap

A Kőbányai Önkormányzat idén hetedik alkalommal rendezi meg a Kőbányai Halmajálist, amely május 1-jén egész
napos kikapcsolódást ígérő programsorozattal várja a családokat az Óhegy parkban.

www.facebook.com/kobanya
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Kié a legszebb konyhakert Kőbánya legszebb fáját
Kőbányán?
keresik
A Kőbányai Önkormányzat várja iskolák, óvodák,
magánszemélyek,
közösségek javaslatait „Kőbánya
Legszebb Fája” címre. Jelölhető minden olyan fa, amely
Kőbánya területén található,
bárki által látható, és amelyhez esetleg valamilyen személyes vagy történeti élmény is
kapcsolódik. A pályázatban szerepeljen fotó a fáról, a helyszín
pontos megjelölése, ahol a fa található, valamint néhány mondatban a hozzá fűződő emlék.
A Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
csatlakozva a Kőbányai Önkormányzat meghirdeti „A legszebb
konyhakertek” pályázatot. Várják minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő: 2017. május 20. Jelentkezési lap kérhető
és leadható az Ügyfélközpontban 1103 Budapest, Állomás u.
26. és az Újhegyi Ügyfélszolgálaton: 1108 Budapest, Újhegyi
sétány 16. A jelentkezési lap letölthető az Önkormányzat honlapjáról is: www.kobanya.hu
Ez eredményhirdetés: 2017. október.

Jelölés: 2017. április 1 - június 15. között. Jelölni a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály (1102
Budapest, Szent László tér 29.) címére küldött levélben vagy
elektronikus úton a jelentkezes@kobanya.hu email címen
lehet. Szakmai zsűri választja ki a jelölt fák közül a kerület öt
legszebb fáját, amelyeket az önkormányzat honlapján (www.
kobanya.hu) és Facebook oldalán közzéteszik.
Szavazás: 2017. június 23 - augusztus 31. között. A „Kőbánya
legszebb fája” emléktáblát kap. További tájékoztatást a Városüzemeltetési Osztályon, a +36 1 4338 283-as telefonszámon
lehet kérni. A felhívás a Kőbányai Önkormányzat honlapján
érhető el: www.kobanya.hu

Kőbánya számít Rád – köszöntötték az ösztöndíjasokat
Radványi Gábor elmondta, hogy ebben a félévben 87-en
pályáztak és ebből 74 gyermek kap támogatást. A Kőbányai
Önkormányzat éves szinten 7 millió forintot biztosít erre a
célra, ugyanakkor az idei félévben annyival megnőtt az érvényesen pályázók száma, hogy meg kellett emelni az összeget.
Kiemelte: létszámban nem határoztak meg korlátot, a feltételeknek megfelelő valamennyi diák támogatásban részesül.
Hat évvel ezelőtt alapította a kerületi Önkormányzat a „Kőbá-

A pályázati lehetőség sikerét és létjogosultságát jelzi, hogy

nya számít Rád” elnevezésű ösztöndíjat, amely megítélése a

minden évben növekszik a jelentkezők és a sikeresen pályá-

szociális körülmények és az előző féléves tanulmányi átlagon

zók létszáma. De nem csak az ösztöndíjasok száma növekszik,

alapul. A tanulmányi ösztöndíjat elnyert tanulókat március

hanem egyre jobbak a tanulmányi eredmények is: általános

9-én, a Kőrösi Kulturális Központban köszöntötte Radványi

iskoláknál 4.3, középiskoláknál 4.5 volt az átlag.

Gábor alpolgármester, aki dr. Mátrai Gáborral, a Humánszol-

Forrás: Kőbánya.hu, Radványi Gábor alpoglármester

gáltatási Bizottság elnökével közösen adta át az emléklapokat
és egy-egy doboz csokoládét. 2011-ben indult kőbányai tanulmányi ösztöndíj programban félévente lehet pályázni, a nyertes
általános iskolások havi ötezer, a középiskolások vagy gimnazisták tízezer forintos támogatásban részesülnek havonta. A
féléves ösztöndíj lejártával a korábban támogatásban részesülő
diákok újra pályázhatnak.
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Garanciális javítás az
Újhegyi sétányon

A következő hetekben megtörténik az Újhegyi sétány felújított
szakaszának első garanciális „szervize”. A közel egy éves használat és az elmúlt kemény téli időszak során felszínre került
kisebb-nagyobb hibákat tartalmazó lista teljes körű műszaki
ellenőrzés alapján állt össze, majd a kivitelező cég, a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. és az üzemeltetők szakembereinek részvételével megtartott garanciális bejárás során került véglegesítésre.
Mint megtudtuk, a hibalista hossza nem nyúlt túl az ilyenkor
normális kereteken és a hibák nagysága sem rendkívüli. Jellemzően a sétány egészén visszatérő feladat a gránit tömbök,
és térkövek közötti fugák pótlása, a térkövek, gyöngykavics
járólapok szintbe helyezése, szükség esetén cseréje.
Szintén visszatérő hibajelenség teszi szükségessé a falburkolatok javítását, valamint a különféle utcabútorok újbóli rögzítését. A sétány minden szakaszán újra kell mázolni a padok
felületét, pótolni kell az elhalt fákat, bokrokat és a cserjék alatt
elterített mulcsot. A „legkomolyabb” hibának a földkábel egy
zárlatos szakaszának cseréje tűnik.

Ideiglenesen megnövekszik
a légiforgalom
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utas- és teheráru-forgalmának dinamikus fejlődésével összhangban a Budapest Airport nagyszabású modernizációs programot indított,
amelynek keretében számos ponton megújul a repülőtér és
környezete. Többek közt új utas-móló, szálloda és új check-in
pultok kialakításán dolgoznak, de bővül a reptér parkolója is.
Emellett számos kevésbé látványos, ám az utazóközönség és
a repülőteret körülvevő települések számára is fontos projekt
kivitelezése is szerepel a tervek között.
A beruházási munkálatok érintik az 1-es számú futópályát
is. A több mint három kilométer hosszú pálya vecsési végénél található földet érési zónában, mintegy 900 méter hosszúságú szakaszon szükségessé vált a teherbíró burkolatot alkotó
betontáblák teljes cseréje. A korábbi években kizárólag a pálya
felületén keletkezett hibákat javították ki, ezúttal azonban a
burkolat alapozásának megújítása is elkerülhetetlenné vált
azért, hogy a következő évtizedekben is fenntartható legyen a
repülés legmagasabb szintű biztonsága.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópálya felújítása várhatóan június közepéig tart, a munkálatok befejeztével azonnal
visszaáll a normál két futópályás üzemállapot. Amíg az 1-es
futópálya zárva lesz, addig a teljes légiforgalmat a 2-es számú
futópálya tudja kiszolgálni, ezért ideiglenesen megnövekszik
a légiforgalom Kőbánya azon területei felett, amelyek a 2-es
futópálya tengelyében találhatók.

A közösségi háznál a csúszda alatti gumiburkolatot kell helyreállítani, a szökőkút mellett az akna fedőlapját és burkolatokat
kell ismét szintbe helyezni. A szabadidős park területén a burkolatjavítások mellett a pergola és egy csap javítása szerepel a
listán, míg az alsó szakaszon a Lenfonó utcai olaszlépcső megsüllyedésének, megrepedt lépcső és térburkolati elemeinek és a
korlátoknak a javítása képezi a legnagyobb tételt.
Az április végéig tartó munkák költségei – a vállalkozási
szerződésben rögzített garanciavállalás értelmében – öt éven
át a kivitelező céget terhelik, így a sétány eredeti állapotának
megőrzése még éveken át nem jelent a szükséges karbantartási költségeket meghaladó kiadást a Kőbányai Önkormányzat
számára.
A garanciális javítási munkálatok ideje alatti esetleges kellemetlenségekért a Kőbányai Önkormányzat türelmet és elnézést kér!

kobanya. info

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

A Budapest Airport a lakosság szíves megértését és türelmét
kéri a munkálatok idejére!

www.facebook.com/kobanya
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55 éves a Törekvés Táncegyüttes
55 éves a Törekvés Táncegyüttes, amit táncos, zenés
kiállításmegnyitóval ünnepelnek meg április 26-án a Kőbányai Könyvtárban. A kiállítás
gazdagon illusztrálva mutatja
be az együttes történetét a
kezdetektől napjainkig. Láthatóak lesznek a táncegyüttesről
készült fotók, újságcikkek,
és egyéb történeti dokumentumok. Ezzel párhuzamosan
egy különleges viselettörténeti
kiállítás is fogadja az érdeklődőket, a táncegyüttes ugyanis a
könyvtár rendelkezésére bocsátotta néhány hagyományos viseletét, melyeket életnagyságú babákon mutatnak be.
A kiállítást megnyitja Kovács Róbert Kőbánya polgármestere, ezt követően pedig az együttes fergeteges néptáncműsora
zárja a programot. A kiállítás június közepéig megtekinthető a
könyvtár nyitva tartási idejében.
Időpont: 2017. április 26., szerda 18:00 óra, helyszín: Kőbányai Könyvtárban (Szent László tér 7-14.)
Forrás: Kőbányai Könyvtár, Kőbányai Önkormányzat, Törekvés
Táncegyüttes

Forgalomba állt a KÖKI-n az
első felújított szerelvény
Forgalomba állították a 3-as metró vonalán az első felújított szerelvényt, amely március 20-án indult utasokkal Kőbánya-Kispestről. Tarlós István főpolgármester a metrószerelvény ünnepélyes elindítása előtt közölte, hogy a tervek szerint 2018 nyarától
már csak ilyen felújított szerelvények közlekednek a vonalon.
A főpolgármester elmondta, hogy Magyarország legnagyobb
forgalmát lebonyolító tömegközlekedési útvonala a 3-as metróvonal, a 17 kilométeres útvonalon naponta félmillióan utaznak. A 3-as metróvonal építése az 1970-es években kezdődött,
első szakaszát 1973-ban adták át. A Fővárosi Közgyűlés három
éve döntött a teljes járműpark korszerűsítéséről. A szerződés
szerint 222 metrókocsi felújítása csaknem 220 millió euróba
kerül. Várhatóan havonta két felújított szerelvény áll majd forgalomba. Ezek a szerelvények megjelenésükben harmonizálnak a 2-es és a 4-es metróvonalon közlekedők szín- és formavilágával. A gyártó a felújított metrószerelvényekre a korábbi
húsz év helyett harminc év élettartamot garantál, ezzel körülbelül hárommillió kilométer biztonságos megtételét vállalja.
Forrás és kép: MTI

Rekord létszám az Isaszegi
kerékpáros emléktúrán

Április 8-án, szombaton, az isaszegi csata évfordulójának emlékére szervezett kerékpártúrára összegyűlt, rekord számú, több
mint háromszáz kerékpáros teljesen megtöltötte a Kőbányai
Szabadidő Központ (KÖSZI) előtti teret. A túra apropója, hogy
a kerékpárosok Isaszegre tekerve együtt emlékezzenek meg az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának
kulcsfontosságú ütközetéről.
A KÖSZI előtt gyülekező bringás sereget szombaton szeles,
de igazi tavaszi meleg és napsütés várta. A 9 órás indulás előtt
Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere köszöntötte a túrázókat. Elmondta, hogy a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
kiemelten fontos a Kőbányai Önkormányzat számára, és többek
között elkészül a Rákos-patak menti kerékpárút még hiányzó,
kőbányai szakasza is. A résztvevők között találhattunk családokat, iskolás gyerekeket, versenyzőket, lelkes amatőröket és
idősebbeket is, akik nekivágtak idén is a 60 km-es távnak.
Az útvonal, hasonlóan az elmúlt évekhez, változatos környezetben vezetett el a csata helyszínére. Kis utcák, patak menti
kerékpárút, országút és még egy szakaszon egy erdei földút is
belefért a napi programba. A túrázók Pécelen juthattak frissítőhöz, ezután már csak 8 km-t kellett tekerni, hogy megérkezzenek Isaszegre - ahol egykor huszárok rohamoztak, ott most
fáradt kerékpárosok szálltak le a nyeregből.
A Szoborhegyen, a Honvéd-emlékműnél Edényi László a
Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatójától megtudhattuk, hogy
milyen kiélezett és hősies küzdelmet folytattak a magyar katonák 1849. április 6-án az Isaszeg melletti dombokon. A történelmi visszatekintést követően a kerékpárosok megkoszorúzták az emlékművet.
A pihenő után a karaván visszaindult Kőbányára. A visszaút
is zökkenőmentesen zajlott, hála a fegyelmezett és évről évre
egyre felkészültebben érkező bringásoknak, illetve a túrát biztosító X. kerületi Rendőr-kapitányságnak, a X. kerületi közterület felügyeletnek, valamint a Kőkert segítségének. A Kőbányai Torna Club kerékpáros szakosztálya és a Vuelta Sportiroda
ezzel a túrával indította a szezont, tavasztól őszig további túrákat és közös edzéseket, bringázásokat szerveznek, ahová várják
a jelentkezőket. A túráról készült képek a KTC honlapján, a
www.kobanyabringa.hu címen érhetők el.
Forrás: KTC, Vuelta Sportiroda
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Társasházkezelőt keres a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – teljes munkaidős, határozatlan időtartamú munkaviszony betöltésére – társasházkezelőt
keres. A munkakör célja: Társasházak tulajdonosainak megbízásából végzett közös képviseleti tevékenység teljes körű-,
valamint egyéb ingatlankezelői feladatok ellátása.
Fő feladatkör: Társasházak esetében a tulajdonosok felhatalmazása alapján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
mértékben és jogkörben, továbbá a vállalat belső eljárási rendjeinek ﬁgyelembevételével és betartásával történő érdekképviseleti és ingatlankezelői feladatok ellátása.

– Kezelt Társasházak dokumentációjának kezelése, egyéb
adatainak informatikai rendszereiben és egyéb nyilvántartásaiban naprakész vezetése.

– Közgyűlési jegyzőkönyv készítése, határozatok nyilvántartása a mindenkori hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően.

–
–
–
–
–

Határozatok teljesülésének nyomon követése.
A közgyűlésen hozott jogszerű határozatok teljesítése.
Fogadó óra és ügyfélfogadás megtartása, dokumentálása.
Levelezés, számlareklamáció lefolytatása.
Kivitelezői munkák - a mindenkori szabályzatok szerint
eljárva - zsűriztetése, szerződés cégszerű aláírásra való elkészítése, teljesülés ellenőrzése, teljesítési igazolás kiadása.

– Működési keretek felhasználásának ﬁgyelemmel kísérése.
– Társasházak éves beszámolójának elkészítése, közgyűlés – Társasházi pályázatokat előkészítése, lefolytatása.
elé terjesztése a mindenkori vonatkozó jogszabályokban – Társasház éves műszaki beavatkozási terv készíttetése,
meghatározott tartalmi feltételek és határidők betartásával.

– Társasházak üzemeltetési (működési-, karbantartási-, fel-

tulajdonosokkal történő megismertetése, dokumentálása,
szükség szerinti intézkedése.

újítási-, egyéb-,) költségeinek meghatározott időre történő
megtervezése, költségvetés elkészítése, közgyűlés elé tárása
a vonatkozó jogszabályok szerint.

Elvárások: minimum középfokú végzettség; ingatlankezelői
és/vagy társasházkezelői képzettség; jó kommunikációs készség; csapatmunka és önálló munkavégzési készség, precizitás.

– Tulajdonosi tartozás tárgyában a tulajdonosi és jogszabá- Előnyt jelent: Minimum 2 éves ingatlankezelői, és/vagy tárlyi felhatalmazás mértékében és jogosultsága szerint annak
behajtása.

sasházkezelői munkakörben eltöltött gyakorlat.
Munkavégzés helye: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. Jelentke-

– Banki utalás esetén az arra jogosulttal együtt való utalvá- zési határidő: 2017. április 25.
nyozás.

Benyújtandó iratok: fényképpel ellátott részletes szakmai

– Önkormányzati bizottsági és/vagy Képviselő-testületi hatá- önéletrajz, a korábbi munkahelyek megnevezésével és onnan
rozatokat végrehajtása, illetve végrehajtás ellenőrzése, teljesüléséről beszámoló készítése.

referenciát adó személy elérhetőségének megadásával; motivációs levél; végzettséget igazoló okiratok másolata; az állás
betöltésének feltétele a 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte.

– Éves közgyűlési ütemterv készítése.
– Számvizsgáló Bizottsággal való egyeztetés.
Jelentkezés módja: Amennyiben a munkakör felkeltette az
– Közgyűlési meghívók és mellékletek összeállítása, postá- érdeklődését, fényképes szakmai önéletrajzát, bruttó jövezása.

– Közgyűlés megszervezése, levezetése, dokumentálása.

delemigény megjelölésével, illetve a benyújtandó iratokkal a
kvzrt@kvzrt.hu email címre várják.

Pályázat a védett építészeti értékek megőrzésének
támogatására
A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Városrehabilitációs
Program részeként vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi védettségű épületek közül
a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek
megőrzésének támogatására. Az építészeti értékek védelmének
célja a Kőbánya településképe és történelme szempontjából
meghatározó 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 megfelelő bemutatásuk közérdek.

legzetes kőbányai építészeti karakterét. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1. A pályázati kiírás és
a pályázati felhívás az Önkormányzat honlapjáról tölthető le:
www.kobanya.hu

A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi
védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti
értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek jel-

www.facebook.com/kobanya
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Miért válassza az
Amplifont?
Az Amplifon mint a világ legnagyobb hallókészülék forgalmazója már több mint 65 éves
nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.
Erre építve ügyfeleink számára
kivételes lehetőségeket tudunk biz‐
tosítani. Három év teljes körű
ingyenes garanciát adunk minden
általunk forgalmazott hallókészülékre, és ez nem jár semmi‐
lyen pluszköltséggel ügyfeleink
számára. Emellett egyedülálló szol‐
gáltatási háttérrel rendelkezünk a
hallókészülék illesztés, a szerviz és a
kiegészítők forgalmazása tekin‐
tetében is.
VELÜNK BIZTOSRA MEHET!
Magyarországon országszerte
már több mint 60 Hallásközpontban várják audiológusaink,
akik egytől-egyig a szakma leg-

kiválóbb képviselői. A várakozás
elkerülése miatt, előre egyeztetett
időpontban várjuk Önt kellemes, kor‐
szerűen felszerelt Hallásköz‐
pontjainkban! Attól a pillanattól
kezdve, hogy eljön hozzánk ingyenes
hallásvizsgálatra, élete végéig
számíthat audiológusaink segít‐
ségére, hiszen ügyfeleink számára a
kontroll vizsgálatok, és a nálunk
vásárolt hallókészülékének beállítása
teljesen díjmentes.
JELENTKEZZEN INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLATUNKRA!
Ha a hallásvesztés legapróbb tüneteit
is észleli magán, keresse fel leg‐
közelebbi hallásközpontunkat, hogy

Jól felszerelt hallásközpontjainkban
egyedülálló szolgáltatási háttérrel várjuk.

audiológusunk felmérje hallása ak‐
tuális állapotát. Fontos, hogy időben
felmérjük a bajt és megtegyük az
első lépést a teljesebb élet felé.
Minél hamarabb keresi fel hallás‐
központunkat, annál nagyobb az
esély, hogy egy igényeihez passzoló
hallókészülékkel jelentősen javíthat életminőségén.

Ismerje meg
az Amplifont!
Az 1950‐ben Milánóban
alakult Amplifon az évek
során a világ vezető halló‐
készülék forgalmazójává
vált, ami 5 földrész 20 or‐
szágában 3250 hallás‐
központot, 1700 együtt‐
működő partnert és 240
szolgáltató központot tar‐
talmazó globális hálózatot
tudhat magáénak. Az Amp‐
lifon munkatársai a világ 21
különböző országában több
mint 8600 hallásközpont‐
ban már több millió embernek segítettek újra
felfedezni a hangok világát.
Szakmailag magasan kép‐
zett audiológusaink segí‐
tenek Önnek megtalálni azt
a megoldást, mellyel legjob‐
ban javítható a hallása. Élen
járunk az innovatív tech‐
nológiák alkalmazásában,
folyamatosan fejlesztjük a
szolgáltatásainkat és szé‐
lesítjük a forgalmazott ter‐
mékeink palettáját.

Vegye
komolyan!
A jó hallás fontos.
A problémák megelőzésének érdekében
ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot
szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
kőbányai lakosok számára
2017. április 18-tól május 5-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!
Amplifon Hallásközpontok
XIV., Örs Vezér tere 3.
Bejelentkezés: 06 1 220 12 10
MEGNYITOTTUNK!
XIX., Üllői út 259.
Bejelentkezés: 06 1 235 28 48
amplifon.hu
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Kőbányai gyermekek nyaralását támogatja
dr. György István – pályázni lehet
Száz kőbányai gyermek nyaralását támogatja másfél millió
forinttal dr. György István, Budapest Főváros kormánymegbízottja a tavaly decemberi jótékonysági koncertjén összegyűlt
felajánlásoknak köszönhetően. Gyermekenként maximálisan
15 ezer forintos támogatás nyerhető el a Kőbányai Szociális
Védegylet pályázatán.
Idén újra segíti a kőbányai gyermekek nyaralását dr. György István, Budapest Főváros kormánymegbízottja a tavaly decemberi,
„Adjunk a húroknak, és a rászorulóknak is!” elnevezésű jótékonysági koncertjén összegyűlt nagylelkű felajánlásokból. Az
összesen hárommillió forintnyi adományból száz kőbányai és
száz kispesti gyerek nyaralását támogatják, így gyermekenként
15 ezer forintot igényelhetnek 7 és 12 év közötti gyermekeik
nyaralásához azok a családok, akik bejelentett állandó kőbányai lakcímmel rendelkeznek, és a családban az egy főre jutó
bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbért, azaz 127.500
forintot. Előnyt élveznek a gyermeket egyedül nevelő szülők, a
fogyatékkal élő, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok, valamint a kőbányai iskolába járók. Az
április 30-ig leadható pályázatokon azt is meg kell jelölni, hogy
milyen táborban szeretnének részt venni a gyermekek. A kiírást
és a jelentkezési lapot megtalálják Kőbánya honlapján, a Kőrösi
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, a KÖSZI, valamint az Újhegyi uszoda előterében és az iskolai táborvezetőknél.

Az elmúlt hat évben összesen 15 millió forint adomány gyűlt
össze a dr. György István, Póka Egon és zenésztársaik jótékonysági koncertjein, amelyből beteg és hátrányos helyzetű
gyerekeket és időseket is támogattak már.
– Először tavaly támogattuk gyerekek nyaralását. Amikor
átadtuk nekik az adományokat, a rengeteg csillogó szempárt
és mosolyt látva rögtön elhatároztuk, hogy idén is gyerekek
táborozását szeretnénk segíteni – mondta dr. György István.
Hangsúlyozta, nagy öröm, hogy a nagylelkű felajánlásoknak
köszönhetően idén a tavalyinál is nagyobb összeggel támogathatják a családokat abban, hogy gyerekeik újabb élményekkel
gazdagodhassanak a szünidő alatt.
A pályázati kiírás és jelentkezési lap a Kőbányai Önkormányzat honlapjáról tölthető le: www.kobanya.hu
A pályázat benyújtható a kobanyaivedegylet@gmail.com
email címen, levélben a Szociális Védegyletnél, a 1102 Budapest, Állomás utca 11. 1/5 címen, vagy a személyesen a X.,
Budapest, Balkán u. 8. szám alatt minden hétköznap 9-16 óra
között. További információ: 06-30- 585-2102
Forrás: Kőbánya.hu, Dr. György István, Kőbányai Szociális Védegylet

www.facebook.com/kobanya

7

www.kobanya.info

8. évfolyam 4. szám 2017. április–május

MOZGÁSSZERVI
PROBLÉMÁJA VAN?

 Esztétikai fogászat

Derék-vagy végtagfájdalommal küzd?
Gerinc sérve van?
Idegbecsípődéstől szenved?
Ortopédiai beavatkozáson esett át
és utókezelésre szorul?

 Fogsorkészítés
 Fémmentes pótlások
 Fogbeültetés

A MEGOLDÁS:

 Fogfehérítés

Dekompressziós kimozgatás,
Csontkovácsolás
Manuálterápiás kezelések
Mélytónusú ízületi masszázs
Forduljon Szakemberhez!!!

 Szájsebészet
 Gyermekfogászat
 Digitális röntgen

Korponyi Balázs

 Garancia

Államvizsgás Mozgás
és Masszázsterapeuta
Csontkovács
Időpontfoglalás:

 Rövid határidő

06-30-1830297
Rendelés: Bp. X. kerület Liget Tér 1.
Fitness Five and Gym Kőbánya

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

Lányfoci Kőbányán
Az edzések helyszínei és időpontjai:
– Hétfő: 17:00-18:00 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola
műfüves pályája (bejárat hátul a zsákutcánál)

– Kedd: 18:00-19:00 óra: KISE füves pályája (Gyakorló utca 25.)
– Péntek: 18:00-19:00 óra: Szent László Általános Iskola
műfüves pályája (Szent László tér 1.)

Az edzések a jó időre való tekintettel már
a szabad ég alatt vannak!
A Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) újjászervezi női szakágát, amihez
szeretettel várják a 8-15 év közötti, focizni szerető lányok jelentkezését. Nem is olyan régen a testnevelésórák megszokott rendje
volt, hogy amíg a ﬁúk fociztak, addig a lányok a kézilabdát kergették. Az elmúlt időszakban azonban nagyot változott a világ,
kiderült ugyanis, nem csak azoknak a lányoknak a száma gyarapszik, akik szívesen néznek meg egy-egy focimeccset, hanem
azoké is, akik maguk is beállnak a ﬁúk közé, velük egyenrangú
félként támadnak és védekezek, rúgják a gólokat. Az ő idejük most
érkezett el a kerületben, hiszen a Kőbányai Ifjúsági SE (KISE)
újjászervezi női szakágát. Az egyesületnél egy ideig a lányok a
ﬁúkkal együtt edzettek, de a megnövekedett igénynek köszönhetően azonban sikerült újra beindítani az önálló leányfutballt.
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Kapcsolat és további információ:
Magyari András: 06-70-266-9885,
Malik Dóra: 06-70-637-5519

Elérhetőségek:
web: www.kise.hu,
Facebook: www.facebook.com/KISE97,

www.facebook.com/kobanya

email: 97kise@gmail.com,
tel./fax: 06-1-261 -9837

