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Kedves Sportbarátunk!
Kerületünk összetartó, erős közösségének és az itt élő nagyszerű embereknek köszönheti,
hogy a legjobbat hozzuk ki Kőbányából. Mi megbecsüljük az áldozatos munkát, odafigyelünk
a tehetségekre és elismerjük a teljesítményt. 2014-ben hagyományt teremtettünk azzal, hogy minden
évben kitüntetünk egy-egy kiválóságot a sport területéről, akinek a Kőbánya Sportolója elismerő
címet adományozzuk.

A KŐBÁNYA SPORTOLÓJA elismerő cím adományozható kőbányai egyesületben
sportoló személynek, kőbányai egyesület csapatának, illetve kőbányai
lakóhellyel rendelkező sportolónak. Fontos a kiemelkedő teljesítmény,
a sportszerű magatartás, a közösségi felelősségvállalás, a példamutatás.
A javaslatok beérkezési határideje (e-mailen és postai úton egyaránt):

2017. október 31.
Javaslatát az e célra készült adatlapon tehetik meg, mely letölthető a kobanya.hu önkormányzati
weboldalról, átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.),
illetve az Újhegyi Ügyfélszolgálati Irodán (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.).
Javaslatát elküldheti postai úton a Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29.
címre, elektronikusan a HanzikAgnes@kobanya.hu címre, illetve leadhatják személyesen is
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán a 1102 Budapest, Szent
László tér 29. szám alatti II. emelet 221-es irodában.
A beérkezett javaslatok alapján a képviselő-testület novemberi ülésén dönt a kitüntetés
adományozásáról.

Várjuk javaslatát! Jelöljön Ön is!

Kov
Kovács
vács Róbert
Kőbánya polgármestere

www.facebook.com/kobanya

www.kobanya.info

8. évfolyam 10. szám 2017. október–november

Tanműhelyt nyitott a Contintental Kőbányán
Új elektronikai technikus tanműhelyt nyitott Kőbányán a
Contintental Automotive Hungary Kft. A gyorsan fejlődő és
speciális technológia oktatását segítő beruházáshoz a kormány
123 millió forint támogatási keretet biztosított. A szeptember
22-ei ünnepélyes átadón részt vett dr. Pap Sándor alpolgármester, míg a Kőbányai Önkormányzat nevében Radványi Gábor
alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Az alpolgármester bevezető szavai szerint úgy a Continental, mint Kőbánya
is elkötelezte magát a fejlődés mellett. Igaz, a Continental
140 éves fejlesztési tapasztalattal rendelkezik, míg a jelenlegi
kőbányai vezetés mindössze héttel, mégis szerénytelenség nélkül kimondható: Kőbánya jó úton halad. Aki Kőbányán jár, az
tapasztalhatja, hogy megújultak a közterek, új intézmények
épültek, megújultak, iskolák, óvodák, orvosi rendelők, járdák,
játszóterek. A kerület vezetése elkötelezett a családok, gyermekek, idősek támogatásában.
Az autóipari beszállító 180 millió forint összköltségű új 50
fős tanműhelyének átadásán Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy a kormánynak, a vállalatoknak és a magyar embereknek együtt kell szembenézniük

az ipari termelés átalakulásából fakadó feladatokkal, többek
között a megfelelő szakképzettség megszerzésével. A tárcavezető felidézte, hogy a kormány évekkel ezelőtt megkezdte a
magyar szakképzési rendszer átalakítását és átszervezte a gyakorlati képzést a duális képzés bevezetésével. Hozzátette, hogy
az intézkedéseknek köszönhetően a diákok a középiskolákban
és a felsőoktatásban is a szakmatanulással egyidőben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot is. Varga Mihály elmondta, hogy a
magyar gazdaság kiegyensúlyozott és dinamikus növekedési
pályán halad, helyreállt a pénzügyi és költségvetési egyensúly,
létrejöttek a fenntartható gazdasági növekedés makrogazdasági
feltételei.
A Continental a világ második legnagyobb autóipari beszállítója, 55 országban több mint 220 ezer alkalmazottat foglalkoztat. A német cégcsoport 2013 áprilisában stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a magyar kormánnyal. Budapesti,
veszprémi, szegedi, makói, váci és nyíregyházi üzemeiben
csaknem 8 ezer főt foglalkoztat, Budaörsön pedig gumiabroncs-kereskedelmi központot üzemeltet.
Forrás és képek: Kőbánya.hu

Kőbányai aranybánya
A kerület értékeiről szóló
„Kőbánya, az én aranybányám” című könyv
bemutatójára a Szent
László Plébánián került
sor szeptember közepén.
A kiállításmegnyitóval
egybekötött könyvbemutatón Balogh Attila atya
köszöntötte az érdeklődőket és megköszönte mindazok munkáját, segítségét, akik nélkül a könyv
nem jelenhetett volna
meg. Külön kiemelte,
hogy a Kőbányai Önkormányzat anyagilag is támogatta a megjelenést. A szerkesztésért, valamint a több éves gyűjtő- és kutatómunkáért Verbai
Lajosnak, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének
mondott köszönetet.

Lechner Ödön tervezett. Weeber Tibor rámutatott, a templom
és a közösség élete ezer szálon fonódik össze Kőbánya történetével és kultúrájával, melyről a kötet szövegei színes részletgazdagsággal tanúskodnak.
A hiánypótló kiadvány nemcsak magáról a templomról, annak
építéséről és szépségeiről szól, hanem a plébánián működő
közösségek múltjáról és jelenről is. A kötet tartalmaz tudományos értekezéseket, de helytörténeti és kultúrtörténeti viszszaemlékezések is színesítik, felölelve a kőbányai főplébánia
mintegy 100 éves történetét. A kiadványba egy CD-melléklet
is került, melynek révén a könyv vizuális élményéhez zenei is
társul. Az igényes és szép kivitelezésű kötet megjelenést a X.
kerületi önkormányzat biztosította, ugyanakkor a könyv szerzői díjazás nélkül dolgoztak. A könyvet az érdeklődők a Kőbányai Szent László Plébánián vásárolhatják meg.
Forrás: Orientpress.hu, Kőbányai Önkormányzat, Verbai Lajos

Weeber Tibor alpolgármester elmondta, hogy a kötetben olvashatunk számos helytörténeti érdekességről, mint ahogy a templomhoz kapcsolódó legfontosabb információkról. Az alpolgármester kiemelte, szakrális és építészeti szempontból egyaránt
különleges és egyedülálló a plébániatemplom épülete, amelyet
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Operett előadás az Idősek
Kőbányai összefogás a
Világnapja alkalmából
kimagasló eredményekért

Forrás és kép: Kőbánya.hu

Olimpikonok adták át a díjakat
a legjobbaknak
A Magyar Gyula
Kertészeti
Szakképző Iskola aulája
adott
otthont
a
2016/2017.
évi
Kőbányai Diákolimpia ünnepélyes díjátadásának, szeptember 27-én. Az előző
tanévben 15 sportágban, 1337 diák versengett a helyezésekért.
A Kőbányai Önkormányzat közel 7 millió forinttal támogatta
a versengést – mondta köszöntőjében Radványi Gábor alpolgármester. Atlétika, úszás, sakk, foci, kézilabda, kosárlabda,
torna – többek között ezek a sportágak vonzották a ﬁatalokat. A versenyeket a Kocsis Sándor Sportközpont szervezte.
Az ünnepélyes díjátadón számos olimpikon vett részt, akik a
díjak átadásában segédkeztek, így Késely Ajna, Telegdy Ádám
úszók, Osváth Richárd paralimpikon vívó.

A Kőbánya SC országos- és világversenyeken kimagasló eredményt elérő sportolóit köszöntötte a kerület képviselő-testülete
a KÖSZI színháztermében. A nyolc ﬁatal tehetségnek Kőbánya
nevében egyenként gratulált Radványi Gábor alpolgármester,
aki hosszan sorolta a sportolók hazai és nemzetközi versenyeken elért helyezéseit, illetve gravírozott üvegplakettet adott át
a kerület ifjú büszkeségeinek, valamint a sportklub vezetőinek,
edzőinek, szakosztályvezetőjének.
„Úszóink eredménye is mutatja, hogy ha összefogunk, abból
nagy dolgok születnek” – mondta az ünnepségen dr. György
István, a Kőbánya SC elnöke, aki szerint a kerületi klub sportolói eddig is kimagasló eredményeket értek el, s a jövőben
szintén helyt fognak állni a versenyeken. Dr. György István
megköszönte Kovács Róbert polgármesternek és a képviselőtestületnek azt a támogatást, amelyet az ország egyik legeredményesebb sportúszó műhelyének, a Kőbánya SC-nek nyújtanak. Gratulált és további sok szép eredményt kívánt Késely
Ajnának, Telegdy Ádámnak, Sömenek Onon Katalinnak, Pulai
Bencének, Berecz Blankának, Tabi Zoltánnak, Rohács Rékának és Borsi Anettnek, és valamennyi sportolónknak. A Kőbánya SC munkatársainak és edzőinek, Turi Györgynek, Güttler
Károlynak, Krajnyák Györgynek, Hajdu Péternek és Geletáné
Lang Erzsébet Lizának sok energiát és jó munkát kívánt a
továbbiakban is, hogy segíteni tudják a növendékeket.
Forrás: Kőbányai Önkormányzat, Dr. György István Facebook oldala

Forrás: Kőbánya.hu
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A Kőbányai Önkormányzat vezetése közel 900 kőbányai
szépkorút hívott meg, hogy Kálmán Imre egyik legnépszerűbb
vígoperájára mulathasson az Idősek Világnapján a Budapesti
Operettszínházban. A kerület az ajándék előadással köszönte
meg az időseknek mindazt, amit a ﬁatalabb generációknak
átadtak. Mert mint Kovács Róbert köszöntője után dr. György
István, a kerület korábbi vezetője, a Fővárosi Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott elmondta: az idősebbektől kaptuk
az anyanyelvünket, értékrendünket, de a korosabb generációra egy társadalomban ezeknél is súlyosabb feladat hárul.
Egy közösségnek ugyanis szeretetre van leginkább szüksége, s
ennek megteremtésében az idősebbekre különösen fontos szerep hárul.
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Szerkeszti: szerkesztőbizottság
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www.kobanya.info
Nyomdai előállítás: Kölcsey Nyomda Kft.
Megjelenik havonta 10 000 példányban
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Díszdiplomás pedagógusok
és ösztöndíjas diákok

Tizenharmadik alkalommal köszöntötte az önkormányzat a
„Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat
elnyert tanulókat szeptember 21-én, a KÖSZI-ben. Radványi
Gábor alpolgármester és dr. Mátrai Gábor, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 46 diáknak adta át a támogatást. A 2011ben indult kőbányai tanulmányi ösztöndíj program keretében
az általános iskolások havonta 5 ezer, míg a középiskolások
havonta 10 ezer forintos támogatásban részesülnek. Évente
kétszer köszönti az önkormányzat vezetése azokat a ﬁatalokat,
akik elnyerik az ösztöndíjat és már hagyomány, hogy az őszi
találkozóra meghívást kapnak azon pedagógusok is, akik díszdiplomát kaptak. Idén, 15 díszdiplomás pedagógust köszöntöttek, akik Kőbányán dolgoztak és évtizedeken át hozzájárultak
Kőbánya magas színvonalú oktatási rendszeréhez. A díszdiplomákat Radványi Gábor alpolgármester adta át.
Forrás: Kőbánya.hu

A

Kft.

budapesti műanyag fröccsöntő üzemébe
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:
FRÖCCSÜZEMI OPERÁTOR
Feladatok:
• Késztermékek ellenőrzése és csomagolása
Munkavégzés rendje:
• Folyamatos munkarend 12 órás műszakokkal 15 munkanap/hó:
(2-3 nap munkanap majd 2-3 nap pihenőnap)
• Minden második hétvége szabad
Bérezés:
• Versenyképes fizetés, teljesítménybér és cafeteria rendszerrel
- nettó 150.000,-/hó forinttól
Elvárások:
• Minimum alapfokú végzettség (általános iskolai 8 osztály)
• Megbízhatóság, precizitás
Előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Szakmunkás vagy középfokú végzettség
Amit kínálunk:
• Biztos, hosszú távú munkalehetőség
• Kulturált munkakörnyezet, automatizált géppark
Munkavégzés helye:
1106 Budapest, Jászberényi út 82.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, keressen
minket munkaidőben a +36 30 591 6866 telefonszámon

Munkatársakat keres a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. teljes munkaidős, határozatlan
időtartamú munkaviszony betöltésére keres munkatársakat a
következő munkakörökben:
- előkészítő mérnök
- műszaki menedzser
- műszaki ellenőr
- általános asszisztens
További információ és kapcsolat a cég honlapján érhető el:
www.kvzrt.hu
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85 éves a Bajcsy kórház

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár
fővédnökségével, tudományos konferenciát rendeztek a Bajcsy-Zsilinszky Kórház alapításának 85. évfordulója alkalmából
szeptember 21-én, a Kőrösi Kulturális Központban. Az ünnepségen a Kőbányai Önkormányzatot Weeber Tibor alpolgármester képviselte, aki köszöntőjében szólt arról, hogy várhatóan
2017-ben teszik le a kórház területén az új kőbányai szakrendelő alapkövét. Az új rendelő korszerű műszerekkel, XXI. századi körülményekkel szolgálja majd a Kőbányán élők egészségügyi ellátását. A színházterem közönsége megtekintette
a „85 éves a Bajcsy” című ﬁlmet, amely bemutatja a kórház
történetét, jelenlegi osztályait és a várható fejlesztésekről ad
tájékoztatást. Az ünnepségen a Bajcsy-Zsilinszky Kórház fennállásának 85. évfordulója alkalmából díjakat, elismeréseket
adtak át. Dr. Ladányi Márta egészségügyi ágazati koordinációs
helyettes államtitkár Pro Sanitate díjat adott át dr. Szabadka
Hajnalka orvos igazgatónak, valamint Miniszteri Elismerő
Oklevelet dr. Zámolyi Károly főorvosnak. Dr. Bodnár Attila
főigazgató a Bajcsy-Zsilinszky Kórházért emlékéremmel tüntette ki az intézmény fejlődésében meghatározó szerepet játszó
dr. Higyisán Ilona főgyógyszerészt, dr. Hermányi Zsolt főorvost és Dr. Végh György főorvost. A gyógyító tevékenységben
több évtizeden keresztül kimagasló munkát végző műtősnők,
Radicsné Ujvári Katalin és Vízkeleti Julianna Főigazgatói Elismerő Oklevélben részesültek. „Kétezer alkalmazottunk között
számos tudományosan, nemzetközi szinten is elismert kollégát foglalkoztatunk. Munkatársaim nevében is kijelenthetem,
hogy a bizalmukkal megtisztelő, hozzánk forduló pácienseket a
jövőben is korszerű szakmai ismeretek birtokában, elkötelezett
dolgozókkal, a lehető legmagasabb szinten kívánjuk ellátni.”–
nyilatkozta dr. Bodnár Attila főigazgató.

www.kobanya.info

Magyar-kínai orvosi
központ nyílt Kőbányán

Magyar-kínai orvosi központot adtak át szeptember elején
Kőbányán, a Szállás utcában. A Dacheng Központ megnyitó
ünnepsége egyben a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesületének 2017-es jótékonysági rendezvénye volt,
ahol a látogatók ingyenes kezeléseket kaphattak. Az egyesület
2002 óta dolgozik a kínai orvoslás népszerűsítésén. Céljuk a
hagyományos kínai orvosi szakma magyarországi fejlesztése,
a kínai orvoslás és a modern orvostudomány közötti együttműködés elősegítése, de nagy hangsúlyt fektetnek az egészségmegőrzés népszerűsítésére is. Az ünnepélyes megnyitón
köszöntőt mondott Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere,
valamint Dr. Zhang Qingbin, a Magyar Kínai Orvosi Központ
igazgatója is. Kőbánya polgármestere szólt arról, hogy a kapcsolat az intézmény vezetőjével sok-sok évre nyúlik vissza,
hiszen annak idején, mint volt iskolaigazgató ismerkedett meg
Zhang-gal, mint a budapesti kínai iskola alapítójával.
Forrás: Kőbánya.hu, Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi
Egyesülete

Forrás: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
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MIÉRT FONTOS
JÓL HALLANI?
Bármilyen furcsán hangzik,
a hallást is el lehet felejteni
A hallás sok célt szolgál: fontos a
hétköznapi szóbeli kommuniká‐
cióhoz, ám nemcsak meghallani
kell a szavakat, hanem észre is kell
venni a inom különbségeket a
hang tónusában, amely gyakran
hozzátartozik a szó jelentéséhez
és ahhoz, hogy megértsük a be‐
szédet. Mivel a halláscsökkenés
nem fáj, ezért az érintettek gyak‐
ran nem is veszik komolyan.
Általában lassan és fokozatosan jelentkezik, így egy megszokott állapottá válik, mely
nagyban megnehezíti a felismerését. A hangok mély kompo‐
nenseit általában sokáig jól
meghallják a nagyothallók; pana‐
szolják viszont, hogy mégsem ér‐
tik meg mindig, amit mások mon‐

danak. Jellemző még, hogy kevés‐
bé hívja fel magára a környezet
igyelmét, tehát sokáig rejtve
maradhat a kívülállók előtt a
halláscsökkenés, és annak mér‐
téke. A jó hallás hiánya azonban
sajátos hatást gyakorol az egyén
egész személyiségére: zárkózottá,
bizonytalanná válik, csökken a
szociális aktivitása, hisz a beszél‐
getés, és főleg a telefonálás ko‐
moly pszichikai megterhelés
lehet számukra.
gyan hangzottak régen a külön‐
böző zajok, hangok és dallamok. A
MIÉRT FONTOS
hallókészülék használatával a
A HALLÓKÉSZÜLÉK VISELÉSE? hallóközpontot aktivizáljuk, hogy
Bármilyen furcsán hangzik, a hal‐ újra fel tudja ismerni, és be tudja
lást is el lehet felejteni. Az agyunk azonosítani a hangokat. A tapasz‐
hallóközpontja hosszan tartó hal‐ talat azt mutatja, az időben el‐
láskárosodás esetén elfelejti, ho‐ kezdett hallókészülék viselőknél a

beszédértés nem romlik olyan
ütemben, mint a hallókészüléket
nem használók körében.
Jelentkezzen be most ingyenes hallásvizsgálatra az Önhöz legközelebb lévő Amplifon
Hallásközpontba a cikk alatti
telefonszámok egyikén!

Megbízhat
Vegye
bennünk
komolyan!
INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS
2017. OKTÓBER 16-TÓL
NOVEMBER 3-IG

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS
SZAKÉRTELEM

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló
audiológus szakembereinkkel és egyéni
megoldásokkal várjuk. Látogasson el hozzánk!
KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!
XIV., Örs Vezér tere 3. Tel.: 06 1 220 12 10
XIX., Üllői út 259. Tel.: 06 1 235 28 48
amplifon.hu
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Felavatták a legnagyobb Kerékpáros túra és autómentes
magyar szobrát
nap a mobilitási héten
Gróf Széchenyi István születésének 226. évfordulóján a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában avatták fel a néhai Koós László szobrászművész Széchenyit
ábrázoló alkotását szeptember 22-én. A közadakozásból elkészült szobor Sándor Zoltán igazgató kitartó munkájának eredménye, és amely felállítását az alkotó nem érhette meg, hiszen
2010-ben elhunyt. Az ünnepi műsorral egybekötött szoboravatón Sándor Zoltán igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd
ünnepi műsorral emlékeztek a legnagyobb magyarra. A megemlékezést követően a résztvevők az iskolához tartozó kertben
leplezték le a szobrot. Az alkotást és a Koós László műveiből
készült kiállítást Feledy Balázs művészettörténész méltatta. Az
ünnepség végén Koós Lászlóné köszönetet mondott az álom
megvalósításában közreműködőknek, minden adományozónak. A szoboravatón a Kőbányai Önkormányzatot Radványi
Gábor és Weeber Tibor alpolgármesterek, valamint dr. Mátrai Gábor, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke képviselték.
Forrás: Kőbánya.hu

A Kőbányai Önkormányzat 2017-ben is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programjához, és szeptember 16-22-e
között színes rendezvénysorozattal várta a kerületi családokat,
óvodásokat és diákokat. A hét nyitányaként a kőbányai bringások kerékpáros túrával emlékeztek Szent Lászlóra, és közel 50
km-t tekertek a mogyoródi Szent László szoborhoz szeptember
16-án. Az út sok résztvevő számára emlékezetes marad, hiszen
voltak, akik még soha nem kerékpároztak le ekkora távot. Bringás reggelit három helyszínen kínált az önkormányzat szeptember 21-én. A szakadó eső ellenére 70-en szálltak kerékpárra
és fogadták el örömmel a zsíros kenyeret, üdítőt. A szeptember
22-ei Autómentes Napon a 415 kőbányai kerékpáros diák tekert
KÖSZI elől a Sportligetbe, ahol ügyességi, közlekedésbiztonsági és helyismereti vetélkedőn, valamint sprint versenyben
mérhették össze tudásukat. Az óvodások vidám, játékos vetélkedőn és aszfaltrajzversenyen vettek részt. A legjobban teljesítő ﬁataloknak Radványi Gábor alpolgármester díjakat adott
át. A családokat az Óhegy Parkban várták bringás programok,
valamint különleges kerékpáros túra a kőbányai pincerendszerben, ahol a Tutta Forza fúvós zenekar gondoskodott a remek
hangulatról. A programokon 1415-en vettek részt, míg a sikeres
lebonyolítást a Kőbányai Torna Club, a X. kerületi Rendőrkapitányság, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a KŐKERT Nonproﬁt
Kft. és a Kőbányai Polgármesteri Hivatal kiváló együttműködése garantálta.
Forrás és képek: Kőbánya.hu. Vuelta Sportiroda

Európai Diáksport Napja a Szent László Gimnáziumban

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) idén szeptember 29-én
rendezte meg az Európai Diáksport Napját, amelynek Magyarországon három kiemelt helyszíne volt, köztük a kőbányai
Szent László Gimnázium. A kerületi intézményben megtartott
rendezvényen részt vett Navracsics Tibor, uniós biztos, Dr.
Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, Cseh László, olimpiai ezüstérmes úszó és Balogh Gábor, a Magyar Diáksport
Szövetség elnöke. Balogh Gábor az eseményen elmondta, hogy
idén 1000 magyar iskola, 300 ezer diákja és testnevelő tanárja
vesz rész az Európai Diáksport Nap eseményein. Beszédében

köszönetet mondott az eseményt támogató vezetőknek és sportolóknak, majd egy labdákból és vitaminokból álló csomagot
adott át a budapesti rendezvénynek otthont adó Szent László
Gimnázium igazgatójának. A kőbányai gimiben a köszöntők és
az ünnepélyes megnyitó után közös bemelegítésre került sor,
majd megkezdődtek a sportprogramok, amelyek között 2017
méteres futás, labdarúgás, röplabda és gyeplabda szerepelt. A
kőbányai gimnazisták Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszóval mérhették össze focitudásukat.
Forrás: Magyar Diáksport Szövetség, Kőbánya.info
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Lányfoci Kőbányán

MUNKALEHETŐSÉG
(főleg nyugdíjasoknak)

Nem is olyan régen a testnevelés-órák 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, amihez szeretettel várják a
8-15 év közötti, focizni szerető lányok jelentkezését.
Az edzések időpontja:
hétfő, szerda és péntek 18:00 - 19:00 óra között.
Helyszín: KISE füves pályája (Gyakorló utca 25.)
Kapcsolat és további információ: Magyari András: 06-70266-9885, Malik Dóra: 06-70-637-5519
Elérhetőségek: web: www.kise.hu,
Facebook: www.facebook.com/KISE97,
Email: 97kise@gmail.com,
Tel./fax: 06-1-261 -9837

- irodai, telefonos munka
- választható munkaidő:
6, 8 óra/nap
- heti 1-2 napra is van
lehetőség
- nettó órabér: 500-700 Ft
(heti fizetés)

Jelentkezés:
+36-30/898-2013

Kőbányán alakítja a jövőt a Bosch
Nagyszabású beruházásokkal folytatja magyarországi sikertörténetét a Bosch, a jövő alakításában egyre nagyobb szerepet
játszó vállalat új generációs fejlesztési projektjeinek megvalósítására jelenlegi területe mellett 60 000 négyzetméteres telken
bővíti a kőbányai campust! Ezzel párhuzamosan a vállalat a
humán erőforrás fejlesztést is prioritásának tartja: Budapesti
Fejlesztési Központjában dolgozó mérnökeinek száma elérte a
kétezret. A következő néhány évre előre jelzett gyors technológiai változásokra való felkészülés jegyében a Bosch folyamatosan bővíti a Kőbányán található fejlesztési központját, ahol
mérnökei az automatizált vezetésre és az elektromos mobilitásra összpontosítva a jövő mobilitásán dolgoznak. Az új generációs fejlesztési projektek egy új, 60 000 négyzetméteres telek
megvásárlását indokolták a kerületi Bosch Campus mellett. A
Bosch nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az elsők között ültesse
át a műszaki területen megjelenő, legújabb technológiákat a
gyakorlatba. Az új területen a megszokott irodai és laboratóriumi munka mellett egy 10 000 négyzetméteres pálya is biztosítja majd az ideális környezetet az önvezető és elektromos
funkciók biztonságos körülmények között történő teszteléséhez. A campus új részének tervezett átadása 2021-ben lesz, az
építkezés 2018-ban kezdődik. A Bosch mára Magyarország legnagyobb ipari foglalkoztatójává vált: a 2017. január
elsejei adatok alapján a
vállalat több mint 14 200
főt foglalkoztatott. További
információ: www.bosch.hu
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 Esztétikai fogászat
 Fogsorkészítés
 Fémmentes pótlások
 Fogbeültetés
 Fogfehérítés
 Szájsebészet
 Gyermekfogászat
 Digitális röntgen
 Garancia
 Rövid határidő

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

www.facebook.com/kobanya

