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X. kerületi közösségi hírlap

Kőbánya karácsonyfája a
Szent László téren
A Kőbányai Önkormányzat állíttatta, a Hello Wood alkotta azt a 16 méter magas, 40 tonna tűzifából felépített
karácsonyfát, amely Kőbánya központjában, a Szent László téren tekinthető meg. Az Architizer A+Award-díjas Hello
Wood által először Budapesten megalkotott karácsonyfa híre az elmúlt években az egész világot bejárta. Az alkotás
a 2016. évben bekerült a BBC fél évszázadot átfogó legérdekesebb karácsonyfa-válogatásába. A karácsonyfa belső
terében lévő hatalmas belmagasság és a fa struktúra különleges hangulatot biztosít a látogatóknak. Az installáció az
összefogást szimbolizálja és felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy van ahol gondot okoz az otthon melegének megteremtése.
A tűzifából készült különleges karácsonyfa január 6. napjáig díszíti Kőbánya központját, a Szent László teret. A bontás
után a felhasznált tűzifát a Kőbányai Önkormányzat rászoruló kerületi családok otthonába juttatja. Ott varázsol majd
meleget, ahol arra a legnagyobb szükség van. Forrás és kép: Kőbánya.hu
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Rekordok dőltek dr. György István és Póka Egon koncertjén
– Egonnal 1990-ben kötöttünk barátságot, amikor ő önkormányzati képviselő én pedig polgármester lettem Kőbányán. Ő már
akkor fölvetette, hogy zenélünk együtt – mesélt a kezdetekről dr.
György István. – Amikor közel hét éve felmerült az ötlet, hogy a
zenélést kössük össze a jótékonysággal, örömmel csatlakozott
Egon és zenekara, Szakadáti Mátyással és ifj. Tornóczky Ferenccel. Állandó közreműködő még Sipeki Zoltán, Zorán gitárosa, de
gyakran feltűnik a színpadon dr. Gyimesi László és zenéltek már
Benkő Lászlóval és Fekete-Kovács Kornéllal is. Igazi, profi, kis
csapat ez! Örömzenélés egy jó és nemes célért.
– Istvánnal az első pillanattól szimpatizáltunk, és sokszor jókat
zenéltünk – emlékezett vissza Póka Egon barátságuk kezdetére.
– Mindenki arcán látszik a boldogság, jó együtt repülni. István
Hetedik alkalommal zenélt együtt dr. György István Póka Egonnal és zenészbarátaikkal jótékony célért. A kormánymegbízott és a basszusgitáros mostani koncertjén eddigi rekordnak
számító, 4 millió forint gyűlt össze, amit kőbányai és kispesti
gyerekek nyaralására, valamint nehéz helyzetű és a fogyatékkal élő gyerekek javára ajánlották fel. Az elmúlt évek során
immár mintegy 19 millió forinttal segítették a rászorulókat.

szerénykedik, pedig nincs miért; lehet, hogy hozzánk képest hobbigitáros, de a produkcióival soha nem szégyenkezünk – folytatta
a Kőbányai Zenei Stúdió alapítja, aki a tanításhoz hasonlította a
koncertet. – Mindkettő a gyerekekről szól. Fontos tovább adni a
tapasztalatainkat. Erre kiváló terep az iskola, amelyet, mint minden
jó ügyet, István az alapítástól kezdve támogat.

Jószívű emberek és jó hangulat töltötte meg zsúfolásig a KÖSZI
nagytermét, amikor immár hetedik alkalommal csapott a húrokba
dr. György István kormánymegbízott és a Sipeki Zoltánnal kiegészült Póka Egon Experience, akik a jótékonysági koncert bevételéből ezúttal minden eddiginél többel, 4 millió forinttal tudják támogatni a kőbányai és kispesti rászoruló gyerekek nyári táborozását.
Sőt, idén a Gyermekek Átmeneti Otthonában élő és a KOMPLEX
általános iskolában tanuló gyerekeket is segítik 100-100 ezer
forinttal. Az „Adjunk a húroknak…! és a rászorulóknak is!” koncertet 2011 óta rendezik, immár 19 millió forinttal támogatva az
itt élő gyerekeket, időseket, vagy betegséggel, fogyatékkal élőket.
A koncerten idén olyan klasszikusok csendültek fel, mint a
Pocsolyába léptem, a Régi Csibészek, vagy a Darabokra törted a szívem, miközben egy-egy Santana vagy Led Zeppelin sláger erejéig a Kőbányai Zenei Stúdió oktatói és tanulói is
megvillantották tehetségüket. Sőt, egy szám erejéig Kucsák
László és Révész Máriusz is gitárt, mikrofont ragadtak.
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Kiben van az X? - kőbányai tehetségkutató diákoknak
– tánccsoport (minimum 3 fő) – nevezni lehet 1, maximum
10 perc hosszú koreográﬁával

– egyéb (bűvész, bohóc, humorista, színjátszó, stb.) – egyének nevezhetnek maximum 5 perces műsorral, csoportok
maximum 15 perces előadással

A Kőbányai Önkormányzat és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ „Kiben van az X?” címmel előadóművészeti tehetségkutató versenyt hirdet Budapest X. kerületében élő vagy tanuló diákok részére. Számos országos és
területi zenei tehetségkutató zajlik évről évre hazánkban. A
Kőbányai Önkormányzat és a Kőrösi Kulturális Központ azzal
a céllal hirdet versenyt, hogy szűkebb pátriánk ﬁatal tehetségei
is bemutatkozási lehetőséghez jussanak. A versenyre nevezhetnek azon általános iskola alsó és felső tagozatos, valamint
középiskolás diákok, akik valamely X. kerületi intézményben
tanulnak, vagy kőbányai lakcímmel rendelkeznek.
A jelentkezéseket az alábbi kategóriákban várják:

– ének / zene (szóló és duó) – nevezni lehet 1 saját dallal,
ami maximum 10 perc hosszú

– zenekar (minimum 3 fő) – nevezni lehet 1 saját dallal, ami
maximum 10 perc hosszú

– kórus (minimum 5 fő) – nevezni lehet 1 művel, ami maximum 10 perc hosszú

– vers- és prózamondó – nevezni lehet 1, maximum 5 perces
művel

– tánc (szóló és duó) – nevezni lehet 1, maximum 10 perc
hosszú koreográﬁával

Nevezési feltételek: Duók esetében legalább az egyik tagnak
kőbányai lakosnak vagy X. kerületi iskolában tanulónak kell
lennie, zenekarok, kórusok, tánc- és színjátszó csoportok esetében pedig legalább két tagra érvényes kell, hogy legyen ez a
kitétel! Egy diák több kategóriában is nevezhet. Nevezési díj
nincs!
Jelentkezési határidő: 2017. december 31., vasárnap éjfél
A nevezés módja: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ weboldalának főoldaláról (www.korosi.org letölthető nevezési lapot e-mailben kérik elküldeni a fent megadott
határidőig a monori.szabolcs@korosi.org címre. Kérik a nevezőket, hogy a tárgysorba írják be: „Kiben van az X?” Mindenkinek visszaigazoló e-mailt küldenek, 2018. január 10-e után
pedig tájékoztatják a nevezőket a további tennivalóikról!
A verseny menete: I. forduló - 2018. február 10. szombat;
döntő - 2018. március 24. szombat.
Helyszín mindkét esetben: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)
A zsűriben neves, főként Kőbányához kötődő személyek foglalnak majd helyet.
Díjazás: A kategóriánkénti első helyezettek 100.000 forint
pénzjutalomban részesülnek és felléphetnek a Kőrösi Kulturális Központ rendezvényein. A 2-3. helyezettek és a közönségdíjasok értékes tárgynyereményeket kapnak.
A rendezvény fővédnöke: Kovács Róbert polgármester

Figyelem! Csaló végez adománygyűjtést az
Önkormányzat nevében!
Kérjük továbbá, hogy amennyiben a fentiekben említett tevékenységet tapasztalnak, azt a Polgármesteri Hivatal felé haladéktalanul szíveskedjenek jelezni a 06 1 4338 202-es telefonszámon, hogy a Hivatal a szükséges lépéseket meg tudja tenni.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt kőbányai Lakosokat és Vállalkozásokat, hogy a Polgármesteri Hivatal nem folytat gyűjtést,
és munkatársain keresztül nem keres meg magánszemélyeket,
illetve vállalkozásokat adományszerzési-támogatási céllal.
Felhívjuk a szíves ﬁgyelmüket, hogy ilyen jellegű megkeresések esetén ne adakozzanak, és lehetőségük szerint a hívó fél
számát, illetve az általa megadott számlaszámot jegyezzék fel.
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Dr. Szabó Krisztián jegyző

kobanya. info

Tisztelt Kőbányai Lakosok és Vállalkozások! 2017. december
4-én, hétfőn – magát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal munkatársának kiadva – egy ismeretlen
személy telefonon felhívott egy kőbányai vállalkozást azzal az
indokkal, hogy a Hivatal egy beteg gyermek részére gyűjtést
végez, és ehhez a vállalkozás anyagi hozzájárulását kéri.

Impresszum
ISSN 2062-8331
Kiadja: Infogo Kft.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 10.
A kiadásért felelős: Dankó József
Szerkeszti: szerkesztőbizottság
+36-30-350-0860 | szerk@kobanya.info
www.kobanya.info
Nyomdai előállítás: Kölcsey Nyomda Kft.
Megjelenik havonta 10 000 példányban

3

www.kobanya.info

8. é
8
évfolyam 12. szám 2017. december–január

Újjáépül a Pongrác úti orvosi
rendelő
A Kőbányai Önkormányzat
újjáépíti a Pongrác úti orvosi
rendelőt. Külön akadálymentes bejáratot alakítanak ki a
háziorvosi rendelő, a gyógyszertár, az ügyelet és a foglalkoztatás egészségügy számára. Az eddigi öt helyett hat rendelő helyiség lesz, megújul a
váró, a vizesblokkok és a kiszolgáló helyiségek, akadálymentes
mellékhelyiség épül. Az épület homlokzata hőszigetelést kap
és megjelenésében is megújul. Új előlépcső, rámpa és járda
épül, a lapostető új műanyag vízszigetelést és hőszigetelést
kap. Megújul a víz- és csatornahálózat, új csapadékvíz elvezetés és fűtési rendszer, valamint split klíma gépekkel történő
hűtési rendszer épül ki, az elektromos vezetékek, továbbá
a hideg és meleg padlóburkolatok cseréjére is sor kerül. Új
belső nyílászárók épülnek be, a falakra antibakteriális festés
készül, a közös helyiségekbe új bútorok és információs táblák
kerülnek. Megújul a rendelő közvetlen környezete is: a járdák
újak és akadálymentesek lesznek, emellett megújul a parkoló
és az úthálózat aszfaltfelülete, a zöldfelületek. A rendelés és
az ügyelet az Állomás utca 2. szám alatt kialakított ideiglenes
rendelőben zavartalanul folytatódik. Az orvosok rendelési ideje
változatlan marad.
Forrás: Kőbányai Önkormányzat, Kőbánya.hu, Kovács Róbert
polgármester Facebook oldala

Táblaavatás Tyll Attila színművész
emlékére

Tyll Attila Jászai Mari-díjas színművész, Magyarország Érdemes Művésze, a magyar színházi élet ikonikus alakja emlékére
avatott táblát az önkormányzat a Kéknyelű utcában, a művész
egykori házának falán, halálának 15. évfordulóján. Kovács
Róbert polgármester beszédében elmondta, hogy két évvel
ezelőtt tett ígéretet Tyll Attila özvegyének, Anna néninek,
amikor 90. születésnapján köszöntötte, hogy táblával fognak
emléket állítani a népszerű színművésznek. Kovács Róbert felidézte Tyll Attila életútjának állomásait, akit sokan Tyll Apónak neveztek. Kedves személyiségével gyorsan megbecsült
tagja lett a Nemzeti Színháznak, ahol az egyik legtöbbet foglalkoztatott színész volt. A ﬁlm és a televízió világa is gyorsan felfedezte magának a művészt. Legismertebb televíziós
szerepe a Századunk című sorozatban nyújtott alakítása, ahol
Horthy Miklóst személyesítette meg. Tyll Attila 1965-től élt
Kőbányán, 2002-ben bekövetkezett haláláig. Az emléktáblát
Kovács Róbert polgármester és a színművész lányai közösen
leplezték le.

Tiszta udvarok és rendes házak hoznak elismerést a kerületnek

Kőbánya elnyerte a Virágos Magyarország Környezetszépítő
Versenyen Budapest Főváros Önkormányzatának különdíját,
valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség elismerését is. Az
elismerést nem véletlenül érdemelte ki a kerület, hiszen az
Önkormányzat szívén viseli Kőbánya állapotát és jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy tisztább, rendezettebb és élhetőbb
környezetben élhessünk. Ebben partnerként tekint az itt élő
emberekre, akik közül évről évre egyre többen vesznek részt a
kerületszépítő akciókban és járulnak hozzá ahhoz, hogy minél
szebb legyen otthonunk.

ezzel is szebbé téve lakókörnyezetüket és tágabb pátriájukat,
Kőbányát. Idén 97 címnek „Tiszta udvar, rendes ház” táblát,
a díjat megtartóknak 123 oklevelet, 7 „Tiszta, rendezett Kőbányáért” elismerést, 33 „Virágos Kőbányáért” oklevelet és 11
„Legszebb konyhakertek” elismerést adott át Kovács Róbert
polgármester és a körzetek egyéni önkormányzati képviselői.
A Kőbányai Önkormányzat munkatársai, a szakmai zsűri kora
nyártól októberig járták a jelölést kapott portákat és végezték
az értékelést. A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerésben részesültek közül egyre többen „visszatérők”, akiknek már van táblájuk, de fontosnak tartják az elnyert címüket évről évre megújítani.
Kovács Róbert a Facebook oldalán a következőket írta:
„Köszönöm Önöknek, hogy együtt tesszük még szebbé otthonunkat, Kőbányát!”
Forrás: Kőbányai Önkormányzat, Kovács Róbert Facebook oldala

Az eredmények elérésében jelentős szerepet játszanak a
„Tiszta udvar, rendes ház”, a „Virágos Kőbányáért”, valamint
a „Tiszta, rendezett Kőbányáért” kerületszépítő mozgalmak,
amelyek Kovács Róbert polgármester kezdeményezésére
indultak el 2011-ben. Az idei november 6-án megrendezett
díjátadó rendezvényen a városvezető köszöntőjében kiemelte,
hogy egyre többen érzik úgy, csatlakoznak a mozgalmakhoz,
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Kérdőív a Liget téri Szolgáltatóház
helyén létesítendő térről
A Kőbányai Önkormányzat 2016-ban vásárolta meg a Liget
téri szolgáltatóház magántulajdonú részét azzal a céllal, hogy
a romos épületet lebontása után megkezdődhessen a környék
rendezése. Annak érdekében, hogy a munkálatok olyan tervek
alapján indulhassanak meg, amelyek a kőbányai emberek elvárásinak és igényeinek megfelelnek, az Önkormányzat szeretné
kikérni és megismerni a véleményünket. A Kőbányai Önkormányzat ezért arra kér minket, hogy segítsük a munkájukat egy
kérdőív kitöltésével, amely a Kőbányai Vagyonkezelő honlapján érhető el: www.kvzrt.hu

Újjászületik a Liget tér
A Kőbányai Önkormányzat megbízásából megkezdődtek a
Liget téri szolgáltatóház bontásának munkálatai, amely során
az épületet teljes egészében elbontják, az építési törmeléket
elszállítják. A bontási- és az ehhez kapcsolódó munkálatok zajjal és porral járnak, azonban arra törekszenek, hogy mindez a
lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a kőbányaiaknak.
A tér végleges rendezésére a 2018. év folyamán sor kerül, a
tervek szerint az Önkormányzat a városközponthoz méltó, kulturált és esztétikus környezetet alakít ki. Az Önkormányzat a
munkálatokkal járó kellemetlenségekért elnézésünket kéri,
valamint köszöni megértésünket és türelmünket.
Kovács Róbert polgármester a Facebook oldalán a munkálatok megkezdését így kommentálta: „Felszámoljuk kerületünk
egyik szégyenfoltját. Elkezdtük a Liget téri szolgáltatóház bontását. A munkálatok gőzerővel folynak, igyekszünk a legkevesebb kellemetlenséget okozni. Köszönjük a türelmet! Kőbánya
tovább fejlődik!”

Ideiglenes forgalmi rend

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Kőbányai Önkormányzat,
Kovács Róbert polgármester Facebook oldala

Kérdőív a Sportliget felújításáról
Milyen szabadidős tevékenységre, milyen ﬁtnesz eszközökkel
használná szívesen a felújított Sportligetet? - ezekre és sok más
kérdésre vár választ Önöktől a Kőbányai Önkormányzat, amely
döntött a Sportliget felújításáról. Az Önkormányzat számára
fontos, hogy az itt élő emberek szeressék otthonunkat, a kerületet, ezért a tervek elkészítése előtt szeretné megismerni a véleményünket. A Kőbányai Önkormányzat ezért arra kér minket,
hogy segítsük a munkájukat egy kérdőív kitöltésével, amely a
Kőbányai Vagyonkezelő honlapján érhető el: www.kvzrt.hu

A munkavégzés miatt az ingatlan környezetében ideiglenes
forgalmi rend kerül bevezetésre, várhatóan egy hónap időtartamra. A munkálatok ideje alatt a szolgáltatóház melletti járda
a Kőrösi Csoma Sándor út és a Kápolna utca felől is lezárásra
kerül, a Kápolna utcán csak a szolgáltatóházzal szembeni oldalon megengedett a gyalogos közlekedés, melyre már a Havas
Ignác utcánál lévő gyalogátkelőhelynél tábla ﬁgyelmeztet, biztosítva a szabályos átkelés lehetőségét. A Kőrösi Csoma Sándor úton a korábban „forgalomtól elzárt területen” biztosítják a
gyalogosok számára a közlekedést a bontás idejére.
A gépjármű közlekedést érintően jelentős korlátozásra nem
kerül sor, az ideiglenes forgalmi rend a munkanapokra vonatkozik. A szolgáltatóház bizonyos részei csak oly módon bonthatóak, hogy az úttest egy részét is igénybe kell venni. Ekkor a
szolgáltatóház melletti kerékpársávokat mindkét út felől lezárják, a Kőrösi Csoma Sándor úti kerékpár sávon a gyalogosok
közlekedését biztosítják az út ezen szakaszán, a gépjármű közlekedésben korlátozást nem terveznek. A Kápolna utca felől a
szélső forgalmi sávot is igénybe veszik a munkálatok miatt,
azaz a csomóponthoz csak egy sávon lehet eljutni a Kápolna tér
felőli irányból. Az erre az időszakra vonatkozó forgalomkorlátozások kizárólag hétvégenként állnak fenn, így a hétköznapi
forgalmat nem zavarják.
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Emlékmű a reformáció 500. évfordulóján
Kovács Róbert polgármester, aki a Kőbányai Református
Egyházközösség lelkipásztorával, Szilágyi-Sándor Andrással
avatta fel az emlékművet. A polgármester az gyülekezet előtt
emlékeztetett arra, hogy a reformáció nélkül sem Európa, sem
Magyarország, de még Kőbánya sem lenne olyan, mint amilyennek ma ismerjük. A mozgalom ugyanis hatással volt a
kultúrára, a ﬁlozóﬁára, az oktatásra, a politikai életre, de még
a gazdaságra is. A 132 éves kőbányai gyülekezet pedig történelme során az egész kerületet gazdagította és szolgálta, így
örökségét nemcsak megóvni kötelességünk, hanem gyarapítani
is kell.
Forrás: Kőbányai Hírek, Kovács Róbert Facebook oldala

Istentisztelettel és szoborállítással ünnepelte Kőbánya, hogy
1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, és éppen félezer éve elkezdődött a reformáció. A református templom kertjében felállított
alkotás Mózes két kőtábláját, s rajtuk a tízparancsolatot ábrázolja. A szoborállítást döntő részben – egymillió forinttal – az
önkormányzat támogatta.
„Ez az alkotás az összetartó kőbányai közösség újabb jelképe.
Mert ahogyan a mózesi kőtáblák is csak együtt értelmezhetőek, úgy kerületünk is csak a református gyülekezettel együtt
lehet igazán erős” – mondta a kőtáblák leleplezése alkalmából

Kőbánya ünnepi fényei
Advent első vasárnapján Dr. György István kormánybiztos és
Kovács Róbert polgármesterrel közösen kapcsolta fel Kőbánya
ünnepi fényeit. A kormánybiztos ezt követően átadta a kőbányai nehéz helyzetű gyerekek javára felajánlott 100 ezer forintot jelképező utalványt a Bárka Humánszolgáltató vezetőjének.
Az adventi vásáron a forró italok vásárlása szintén a kőbányai
rászorulók számára jelent segítséget, hiszen a bevételeket az
Önkormányzat jótékony célra fordítja. Nem beszélve arról, hogy
Kőbánya különleges, 40 tonna tűzifából felépített karácsonyfája önmaga is egy adomány. Az alkotóelemeket vízkereszt
után az Önkormányzat a kerületi családok otthonába juttatja el.
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Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!

Hogy ízlett az ebéd?

Az Önkormányzat szeretettel vár minden sportolni vágyót az
ingyenesen használható szabadtéri korcsolyapályákon. A helyszíneken lehetőség van korcsolyát bérelni 500 forintért, kesztyű használata kötelező! Nyitva 2018. január 31-ig, naponta
9:00 órától 20:00 óráig.
Helyszínek:

–

Kőbányai Polgármesteri Hivatal mellett, a volt bölcsőde
udvara (1102 Budapest, Szent László tér 2-4.)

–

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kertje (1108 Budapest,
Újhegyi út 13.).

Kedves Gyerekek, az Önkormányzat arra kér benneteket, hogy
egyedül, vagy édesanya, édesapa segítségével válaszoljatok a
kérdéseire, hogy megtudják, mit gondoltok az ebédről, uzsonnáról az oviban, a suliban. Fontos a véleményetek, az Önkormányzat számít a segítségetekre!
Az Önkormányzatunk minőségbiztosítási céllal felmérést
végez a kerületi intézményekbe járó gyermekek körében az
étkezés minőségéről. Szeretné megtudni, mi a véleménye gyermekeknek a felszolgált reggeliről, ebédről, uzsonnáról. Hogy
kinek a véleményére számítanak? Azoknak az óvodásoknak,
iskolásoknak a véleményére, akik a kerület azon intézményeibe
járnak, ahol az önkormányzat biztosítja a közétkeztetést. Ezek
az intézmények a következők:
Óvodák: Kőbányai Aprók Háza Óvoda, Kőbányai Bóbita
Óvoda, Kőbányai Csodafa Óvoda, Kőbányai Csodapók
Óvoda, Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, Kőbányai Gépmadár Óvoda, Kőbányai Gesztenye Óvoda, Kőbányai Gézengúz Óvoda, Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, Kőbányai
Gyöngyike Óvoda, Kőbányai Hárslevelű Óvoda, Kőbányai
Kékvirág Óvoda, Kőbányai Kincskeresők Óvoda, Kőbányai Kiskakas Óvoda, Kőbányai Mászóka Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda, Kőbányai Receﬁce Óvoda, Kőbányai
Zsivaj Óvoda

Ajándékok a Komplex óvodába és
iskolába járó gyerekeknek
A fogyatékossággal élő emberek napja alkalmából Dr. György
István kormánybiztos Kovács Róbert polgármesterrel számítástechnikai eszközöket, játékokat és más ajándékokat adott át
a kőbányai Komplex speciális óvodába és iskolába járó gyerekeknek. Köszöntőjében sok örömet kívánt az adományok
használatához, valamint megköszönte a fogyatékossággal élő
honﬁtársainkkal foglalkozó szakemberek áldozatos munkáját.

Általános iskolák: Kőbányai Bem József Ált. Isk., Kőbányai
Fekete István Ált. Isk., Kőbányai Harmat Ált. Isk., Kőbányai
Janikovszky Kápolna, Kőbányai Janikovszky Üllői, Kőbányai
Kada Mihály Ált. Isk., Kőbányai Keresztury Dezső Ált. Isk.,
Kőbányai Kertvárosi Ált. Isk., Kőbányai Komplex Óvoda, Ált.
Isk., Szakiskola, Kőbányai Széchenyi István Ált. Isk., Kőbányai Szent László Ált. Isk., Kőbányai Szervátiusz Jenő Ált. I.
Középiskola: Kőbányai Szent László Gimnázium,
Fontos, hogy kizárólag azok töltsék ki az online kérdőívet, akik
a felsorolt intézmények látogatói. A kérdőív kitöltésére 2017.
december 31-éig van lehetőség az Önkormányzat honlapján
elérhető linken: www.kobanya.hu
Az Önkormányzat bízik abban, hogy a beérkezett válaszok száma
magas lesz, így átfogó képet kaphatnak a kerületi közétkeztetésről.
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Télen is lesz lányfoci-edzés

Kőbányai gyermekvédő elismerése

A Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) szeretettel várja a 8-15 év
közötti, focizni szerető lányok jelentkezését. Az egyesület leány
labdarúgó csapatánál a téli időszakban sem áll le a munka,
amely november elejétől a téli edzésbeosztás szerint alakul.

A Szociális Munka Napja
alkalmából adtak át kitüntetéseket az Uránia Nemzeti
Filmszínházban. Az ünnepségen a Kőbányai Önkormányzat intézményének, a
Bárka Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetője,
Mihály Blanka részesült
elismerő oklevélben. Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a szociális gondozást, ellátást nem lehet egyirányú utcának tekinteni,
mert a szakmában dolgozók még a legelesettebbeknek is meg
tudják mutatni, hogy mindig van lehetőség egy jobb életre. A
miniszter megköszönte a szociális szakmában dolgozó „emberséges emberek” munkáját, akik mindenkinek, köztük a legelesettebbeknek is esélyt és lehetőséget akarnak adni arra, hogy
minél teljesebb értékű életük legyen.

A téli edzések helyszínei és időpontjai a következőek:

–
–
–

Hétfő: 18:10-19:10 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola
kinti műfüves pályája (bejárat hátul a zsákutcánál)
Szerda: 18:10-19:10 óra: Keresztury Dezső Általános
Iskola tornaterme (bejárat hátul a zsákutcánál)
Péntek: 17:00-18:00 óra: Keresztury Dezső Általános
Iskola tornaterme (bejárat hátul a zsákutcánál)

A szabadtéri edzésekre az időjárásnak megfelelő öltözet szükséges, míg a teremben sima talpú váltócipő használata kötelező!
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,
email: 97kise@gmail.com,
tel./fax: 06-1-261 -9837

Eladó garázs a Salamon utcában
Garázs eladó Budapesten, a X. kerületben, Salamon u. 4 sz
alatt, téglaépítésű garázssoron, zárt udvarban. Érdeklődni lehet:
email-en: brassai.klara@gmail.com, vagy telefonon a +36-13444615 számon, munkanapokon 10–12:00 óra között.

 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
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