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Kőbánya kiváló sportolója

Először adták át a Kőbánya Sportolója díjat. Az újonnan ala-
pított elismerésre a képviselő-testület öt sportolót jelölt, akik 
közül a kerület lakói szavazataikkal döntötték el, hogy ki legyen 
a nyertes. A választás nehéz volt, hiszen nagyon erős volt a 
mezőny: szavazni lehetett Oláhné Jelli Zsuzsanna országos 
és Európa-bajnok transzplantált úszóra, ifj, Orosz Tibor diák-
olimpiai aranyérmes, magyar bajnok birkózóra, Pásztor Flóra 
többszörös magyar bajnok, világbajnok bronzérmes vívóra, 
Sárkány Vivien diákolimpiai, magyar, Európa- és világbajnok 
szumó birkózóra és Szilágyi Liliána ifjúsági olimpiai bajnok, 
Európa-bajnok úszóra. 

folytatás a 2. oldalon

Újraélesztő készülék 
Újhegyen

Kovács Róbert polgármester korszerű defi brillátort vásárolt, 
amelyet az újhegyi orvosi rendelőben állítottak üzembe. A 
Kőbánya.hu írásából megtudhattuk, hogy a polgármester már 
vett egy hasonló készüléket, amelyet szintén Újhegyen, még-
hozzá a Szivárvány Idősek Otthonában helyeztek el.

folytatás a 3. oldalon

Búvárok a sörgyárban
Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadiha-
jós Ezred búvárai meghódították a kőbá-
nyai sörgyár misztikusnak tetsző pincerend-
szerét. A nem mindennapi helyszínen való 
merülés különleges lehetőség volt, hiszen 
a „békaembereknek” berendezett termeken 
és folyosókon kellett átküzdeniük magukat. 

folytatás az 5. oldalon

25 órás Wass Albert 
megemlékezés

25 órás folyamatos műsorral tartanak meg-
emlékezést Wass Albert íróról február 20-án, 
pénteken 18:00 órától február 21-én, szom-
bat 19:00 óráig Kőbányán, a Széchenyi Álta-
lános Iskolában. A szervező Kőbányai Élő 
Közösség (KÉK) tagsága ezzel az országos 
méretű rendezvénnyel szeretné kifejezni tisz-
teletét az író emléke előtt. 

folytatás az 5. oldalon

Szeretlek Kőbánya 
játékos helytörténeti vetélkedő 
nyugdíjasok részére

Szeretlek Kőbánya - ismeretbővítő, játékos helytörténeti vetél-
kedő lesz nyugdíjasok részére április 17-én a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ szervezésében. 

Jelentkezési határidő: 2015. március 10. 
folytatás a 7. oldalon
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Először adták át a Kőbánya Sportolója díjat. Az újonnan ala-
pított elismerésre a képviselő-testület öt sportolót jelölt, akik 
közül a kerület lakói szavazataikkal döntötték el, hogy ki 
legyen a nyertes. A választás nehéz volt, hiszen nagyon erős 
volt a mezőny: szavazni lehetett Oláhné Jelli Zsuzsanna orszá-
gos és Európa-bajnok transzplantált úszóra, ifj, Orosz Tibor 
diákolimpiai aranyérmes, magyar bajnok birkózóra, Pásztor 
Flóra többszörös magyar bajnok, világbajnok bronzérmes 
vívóra, Sárkány Vivien diákolimpiai, magyar, Európa- és világ-
bajnok szumó birkózóra és Szilágyi Liliána ifjúsági olimpiai 
bajnok, Európa-bajnok úszóra. A szavazás eredménye végül a 
KSC birkózójának, ifj. Orosz Tibornak kedvezett, aki jelenleg 
a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulója. A sportolói tevékenysége 
mellett a tanulmányi eredménye is példaként szolgál korosztá-
lya számára, ami miatt már kétszer nyerte el az „Élen a tanu-
lásban – élen a sportban” kitüntetést Budapest Főváros Önkor-
mányzatától. 

A Demokratikus Koalíció januári karitatív hetén a párt kőbá-
nya-kispesti alapszervezete egy tonnányi, felnőtteknek szánt 
könyvet gyűjtött össze. A szórakoztató, ismeretterjesztő és 
szépirodalom mellett hitéleti könyveket magába foglaló ado-
mányokat elszállították a Szivárvány Idősek Otthonába, ahol 
nagy örömmel fogadták azt. A párt kerületi szervezete köszöni 
az adományozóknak a könyveket, valamint az önkénteseiknek a 
gyűjtésben való részvételt. A párt tagjait nagy örömmel tölti el, 
hogy a kőbányai szép korúak könyvtára sok-sok értékes olvas-
mánnyal gyarapodhatott közreműködésüknek köszönhetően.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Kőbánya kiváló sportolója

A DK kerületi karitatív csapata tonnányi könyvet adományozott az idősek otthonának

Pásztor Flóra, Ifj. Orosz Tibor, Sárkány Vivien és Oláhné Jelli Zsuzsanna

Kovács Róbert polgármester átadja az elismerést Ifj. Orosz Tibornak

A Kőbánya sportolója elismerő címet ünnepélyes keretek 
között a Polgármesteri Hivatalban adták át január 22-én. Az 
eseményen Kovács Róbert polgármester köszöntötte, illetve 
méltatta a díjazásra jelöltek eredményeit, valamint gratulált a 
szavazás győztesének. Köszöntőjében elmondta, hogy Kőbá-
nya támogatja és elismeri a sportolóit. Az Önkormányzat nagy 
fi gyelmet fordít a sportra, hiszen kerületünk összetartó, erős 
közösségének és az itt élő nagyszerű embereknek köszön-
heti eredményeit. Megbecsüli az áldozatos munkát, odafi gyel 
a tehetségekre és elismeri a teljesítményt. A polgármester 
kiemelte és méltatta annak a háttérben lévő erőnek a jelentő-
ségét, amit a szülők, az egyesületek és edzők munkája jelent, 
amely hozzájárul a kiváló eredményekhez. Kovács Róbert a 
címet fontos szimbólumnak tartja, amely felhívja a fi gyelmet 
Kőbánya kiválóságaira, bemutatja és példaképnek állítja őket 
az itt élők számára. Beszéde végén szívből gratulált a jelöltek-
nek, családjaiknak, edzőiknek és sportegyesületeiknek. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a jövőben sokszor kerül még sor díjátadó 
eseményre. 

Képek: Kovács Róbert polgármester Facebook oldala
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Az Önkormányzat portálja (www.kobanya.hu) 
számolt be arról, hogy Kovács Róbert polgár-
mester korszerű defi brillátort vásárolt, amelyet 
az újhegyi orvosi rendelőben állítottak üzembe. 
A Kőbánya.hu írásából megtudhattuk, hogy a 
polgármester már vett egy hasonló készüléket, 
amelyet szintén Újhegyen, méghozzá a Szivár-
vány Idősek Otthonában helyeztek el. Kovács 
Róbert akkor is, mint ahogy most, a fel nem 
vett polgármesteri jutalom összegéből vásárolta 
a defi brillátort. A városközpontban lévő Kőrösi 
Művelődési Központba szintén a polgármester 
vásárolta az újraélesztő berendezést. A polgár-
mester célja, hogy Kőbányának lehetőleg min-
den frekventált területén legyenek újraélesztő 
készülékek, amelyek néhány percen belül elér-
hetők, ezért idén három defi brillátor beszerzé-
sét tervezi. A készülékek speciális szakértel-
met nem igényelnek, szükség esetén azokat 
bárki használhatja, amíg a mentő kiérkezik. 

Forrás: Kőbánya.hu

Felhívom a Tisztelt Kőbányai Lakosok fi gyelmét, hogy önkormányzatunk 
idén is, 2015. június 30-ig Budapest X. kerület Kőbánya közigazgatási 
területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/B. §-a szerint ebösszeírást végez. A jogszabály értelmében az 
ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebrendészeti 
feladatai végrehajtása, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal el 
kell végeznie az ebösszeírást.

Felhívom az ebtartók fi gyelmét, hogy az ebösszeíráshoz szükséges 
EBÖSSZEÍRÓ LAP a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető, 
továbbá letölthető a www.kobanya.hu oldalról is (főoldal/hirdetmények/
ebösszeírás). Az ebösszeíró lap másolható.

A kitöltött ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére 2015. június 
30-ig kell visszajuttatni:

 – levélben postai úton, vagy
 – az ügyfélszolgálaton elhelyezett gyűjtőládába dobva.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. 
melléklet d) pontja alapján aki a kötelezően előírt dokumentációt, adatszol-
gáltatást, adatrögzítést, adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban 
előírtaknak megfelelően teljesítette, állatvédelmi bírsággal sújtható, mely-
nek összege 30 000 forint.

Az ebösszeírásra vonatkozó jelen felhívást megelőzőn, 2015. januárjában 
leadott ebösszeíró lapok esetében e felhívás kiadását követően nem kell 
újabb ebösszeíró lapot kitölteni, az a kötelezettség teljesítésének minősül.

Minden olyan kőbányai lakosnak, aki eleget tesz felhívásunknak köszön-
jük szíves együttműködését.

Hatósági Főosztály

FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

06/30/221-9241 és 06/30/382-3471
WWW.FOGORVOS.CO.HU

Esztétikai fogászat
Fogsorkészítés
Fémmentes pótlások
Fogbeültetés
Fogfehérítés
Szájsebészet
Gyermekfogászat
Digitális röntgen
Garancia
Rövid határidő

Tájékoztató kutyatulajdonosok 
részére ebösszeírási kötelezettségről

Újabb újraélesztő készülék Újhegyen
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Kós Tamara Bódi Imrénével, Mártival, a Kincskeresők Óvoda 
vezető-helyettesével beszélgetett a „zöld óvoda” cím elnyerésé-
ről. Az interjúból megtudhattuk, hogy a pályázat egy olyan cím 
megszerzéséről szól, amelyre háromévenként lehet jelentkezni, 
míg a kilencedik év után az örökös zöld óvodai tagságot lehet 
elnyerni. A pályázat kritériumrendszerében nagy szerepet kap 
az életközeliség, a természet szeretete és védelme, valamint a 
munkára nevelés. Mivel a pályázat eszmeisége nagyon hasonló 
a Kincskeresők óvodát jellemző Freinet-pedagógiához, ami egy 
egyedi nevelési módszer, az óvoda vezetése úgy gondolta, hogy 
meg tudnak felelni az elvárásoknak. Az elhatározást tettek követ-
ték, amit végül siker koronázott. A cím elnyerésében közrejátszott 
– a pedagógiai programban fontos szerepet kapó környezetvéde-
lem és környezettudatosság mellett – az intézmény udvarának 
veteményes és virágos kertjei, a halastó és a madárovi-program. 
Az óvoda meg tudott felelni például a mesterséges anyagok 
használatát korlátozó és a takarékossági követelményeknek is. 
A vezető-helyettes arról is mesélt, hogy a program egyik leg-
bonyolultabb része, hogy az egy kicsit „szülőnevelés” is. 
Ugyanis nehéz a gyerekekben tudatosítani valamit, ami otthon 
már nem érvényes. A szülők szerencsére nyitottak, ismerik az 
óvoda programját és azt, hogy ez sok mindent megkíván tőlük. 
A tapasztalat az, hogy ha az intézmény nyit feléjük és teret ad, 
akkor a szülő nagyon szívesen bekapcsolódik a közös munkába. 

A Kincskeresők Óvoda elnyerte a „zöld óvoda” címet

Kőbánya nem akar Moszkva parkot 
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A szülők örömmel vesznek részt az apróbb munkálatokat 
elvégzésében is, segítenek például az udvar és a kerti bútorok 
karbantartásában. 
Kós Tamara kérdésére, miszerint mire lenne a legjobban szük-
sége az óvodának? – a válasz a következő volt: aki megteheti, 
az növényzettel és termőtalajjal tudna a legjobban segíteni. 
Az óvoda 40 éve épült, és azóta ugyanaz a föld van az udva-
ron. A rossz termőtalaj miatt három fát is ki kellett vágni, ami 
nagyon hiányzik. „De természetesen minden felajánlást szíve-
sen veszünk.” – zárta gondolatait Bódi Imréné, a Kincskeresők 
Óvoda vezető-helyettese.

Egy hétvégén át tartott a Tarlós István főpolgármester által 
keltett döbbenet. A főpolgármester még péntek este az RTL II 
Magyarul Balóval című műsorában beszélt arról, hogy meg-
találta az új Moszkva tér helyét. Kifejtette, hogy a kőbányai 
Óhegy parkot nevezné át Moszkva parkra. A téma nem maradt 
visszhangtalan, "izzott a kőbányai internet", ahol egyértelműen 
elutasító volt a kerületben élők reakciója. 

A Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete sem várt ölbe 
tett kézzel, már hétfő reggel rendkívüli ülést tartottak a fővá-
rosi elképzelésről. A kerületi képviselők - függetlenül pártállá-
suktól - egyetértettek abban, hogy nem támogatják a közterület 

átnevezését, hanem ragaszkodnak a jelenlegi Óhegy park név 
megtartása mellett. A közös kerületi akarat a szavazásnál is 
megmutatkozott: egyhangú szavazással utasították el a javas-
latot, sőt, tiltakozásukat is kifejezték a fővárosi önkormányzat 
ötlete miatt.

Kovács Róbert polgármester mindezt a következőképpen kom-
mentálta a Facebook oldalán: "Ma délelőttre rendkívüli képvi-
selő-testületi ülést hívtam össze. Megtárgyaltuk Tarlós István 
főpolgármester arra irányuló kezdeményezését, hogy az Óhegy 
parkot nevezzük át Moszkva parkra. Önkormányzatunk tes-
tülete teljes egyetértésben foglalt állást: TILTAKOZUNK az 
Óhegy park átnevezése ellen!"
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25 órás Wass Albert megemlékezés-maraton Kőbányán 
február 20-tól 21-éig

Búvárok a sörgyárban

25 órás folyamatos műsorral tartanak megemlékezést 
Wass Albert íróról február 20-án, pénteken 18:00 órá-
tól február 21-én, szombat 19:00 óráig Kőbányán, a 
Széchenyi Általános Iskolában. A szervező Kőbá-
nyai Élő Közösség (KÉK) tagsága ezzel az orszá-
gos méretű rendezvénnyel szeretné kifejezni tiszte-
letét az író emléke előtt. A megemlékezés teljes 
ideje alatt Wass Albert műveiből olvasnak 
fel, amihez olyan társakat keresnek, 
akik részt vállalnának a feladatból. A 
szervezők célja nem az, hogy csak 
művészi képességgel rendelkező 
emberek jelentkezzenek, hanem az 
író műveinek felolvasása, hogy a 

folyamat ne szakadjon meg, és Kőbánya példát mutatva 
széles körben hirdesse az irodalom szeretetét és az író 
előtti tiszteletét. A rendezvényen neves művészek is 
fellépnek, valamint több médium jelezte részvételi 
szándékát. A szervező közösség kéri, hogy aki pró-
zában, énekben vagy néptáncban segíteni tudna, az 

jelezze részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon: 
Hutásné Terike: 06-30-341-3846, vagy 

Kanalas András: 06-20-994-6667.
A rendezvény fővédnöke Sándor Zoltán igazgató. 
Helyszín: Széchenyi Általános Iskola, (Újhegyi 
sétány 1-3.). További információ: 
email: elokozossegek@gmail.com, 
weboldal: www.elokozossegek.hu

A Honvédelem.hu portál számolt be 
arról, hogy a MH 1. Honvéd Tűzszerész 
és Hadihajós Ezred búvárai meghódí-
tották a kőbányai sörgyár misztikusnak 
tetsző pincerendszerét. A nem minden-
napi helyszínen való merülés külön-
leges lehetőség volt, hiszen a „béka-
embereknek” berendezett termeken és 
folyosókon kellett átküzdeniük magukat. 
„Olyan, mintha egy hajóroncs kabin-
jain keresztül úsznánk” – magya-
rázták a felkészülő búvárok, mie-

lőtt eltűntek volna a pincerendszer alsó emeletére vezető 
– elárasztott – lépcső előtt. A két szint sokáig munkaterü-
let volt; előbb bányaként működött, majd a második világ-
háború alatt a Messerschmidt vadászgépek motorjainak 
összeszerelő üzeme volt, végül óvópincévé alakították át. 
A háború után a kőbányai sörgyár települt be a napvilág elől 
elrejtett folyosórengetegbe. Legtöbb helyisége ma már üre-
sen áll, ám a második szintet idő előtt elárasztotta a talajvíz, 

ak megemlékezést 
nteken 18:00 órá-
ig Kőbányán, a 
zervező Kőbá-
ezzel az orszá-
kifejezni tiszte-
ékezés teljes 
vasnak 
k, 

folyamat ne s
széles körbe
előtti tiszte
fellépnek,
szándékát.
zában, éne

jelezze részv
Hutásné Terik

Kanala
A rend
Hely
sétá
em
we

ami mostanra egészen a felső pinceemelet aljáig ér. Az évek 
óta érintetlen környezet így igazán különleges és egyben töké-
letes lehetőséget biztosít civil és katonai búvároknak a nehe-
zebb körülmények közötti munkavégzés biztonságos gyakor-
lására. Ezért is használták ki a lehetőséget az MH 1. Honvéd 
Tűzszerész és Hadihajós Ezred tűzszerészbúvárai, akik szá-
mára elsődleges fontosságú, hogy felkészültek legyenek akár 
katasztrófavédelmi, akár a rendeltetésükből fakadó feladatok 
ellátására. Az eligazítást és felszerelések ellenőrzését köve-
tően a búvárok megindultak a 12 Celsius-fokos vízbe vezető 
lépcsőn. Tizenkét méter mélyen, körülbelül egy órát töltöttek 
el, különböző folyosókon és termeken átküzdve magukat, 
gyakorta olyan keskeny réseken, amiken épp csak átfértek. 
A pincemedencében – ahogy a szakértők mondják – kont-
rollált hidegvízben folyhat a gyakorlás, ráadásul, ha bármi 
baleset történne, pillanatok alatt vízfelszínre tudnak úszni. 

Forrás: Honvédelem.hu
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Internetre kerültek a felettünk szabadon 
mozgó repülőgépek adatai

Infobánya - online kőbányai 
információs térkép

P.Kabi.Net koncertek 
minden hónapban

Elindult a Web Alapú Légiforgalmi Tájékoztató Elektronikus 
Rendszer, azaz a WALTER, amely egy olyan korszerű, kényel-
mes és egyszerűen kezelhető szolgáltatás, amellyel bárki meg-
jelenítheti a légi járművek pozícióját és adatait egy adott idő-
pontban, Budapest vonzáskörzetén belül. A HungaroControl 
honlapján elérhető új rendszer naprakész adatokat szolgáltat 
a főváros feletti légi forgalom alakulásáról, így rendkívül fon-
tos szerepet játszik a lakosság és az önkormányzatok korrekt 
tájékoztatásában. Az alkalmazással 15 napra visszamenőleg 
lekérdezhetők a levegőben közlekedő járművek adatai a fel-
használó által megadott cím vagy GPS koordinátákkal meg-
határozott pozíció 3,7 kilométeres körzetében. Érdekes újítás, 
hogy az elhaladt légi jármű kiválasztásával nemcsak annak 
helyzete, járatszáma, típusa ismerhető meg, hanem a kiválasz-
tott pozíciótól vett minimális távolsága is. Az adatok térképes 
felületen, könnyen kezelhető módon, egyszerűen böngészhetők. 

A Kőbánya.info elkezdte építeni az „Infobánya” nevet viselő 
térképet, amely célja a lehető legtöbb kerületi információ meg-
jelenítése. A felületet folyamatosan töltjük fel adattal, egyre több 
rajta a kerületi helyeket, intézményeket, üzleteket, közösségeket 
vagy épp személyeket megjelelő ikon. A térkép elérhető portá-
lunk nyitólapján: www.kobanya.info

Ha Ön is szeretne felkerülni az Infobánya térképre, akkor kérjük, 
hogy a megjelenítendő adatokat küldje el a szerk@kobanya.info 
email címre. Előre is köszönjük közreműködésüket!

A P.Kabi.Net zenekar gőzerővel próbál a 2015-ös fellépésekre, 
amelyek minden hónapban az adott időszak ünnepéhez kapcsolód-
nak. A jegy ára 1000 Ft., helyszín a Kőrösi Csoma Sándor Kőbá-
nyai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László Tér 7.)

Nézze meg a HungaroControl honlapján, hogy épp melyik 
repülőgép van a feje fölött: walter.hungarocontrol.hu
A HungaroControl a WALTER mellett előállt azzal az újí-
tással is, hogy Európában elsőként eltörölte a magyar lég-
térben az eddig létező útvonalakat. A „hungarian free route” 
(HUFRA) új forgalomszervezési koncepció lényege, hogy 
Magyarország légterében a ki- és belépőpontok között a lehető 
legrövidebb, töréspontok nélküli egyenes útvonalakon köz-
lekedhetnek a repülőgépek, ezzel a légitársaságok mintegy 
3 millió dollár értékű kerozint takaríthatnak meg évente, és 
16 millió kilogrammal kevesebb szén-dioxid kerülhet a leve-
gőbe. A HUFRA nem csak a légtérhasználók számára szolgál 
számos előnnyel, de a léginavigációs szolgálat kapacitását is 
optimalizálja, és csökkenti az irányítók leterheltségét, ezzel 
közvetve hozzájárul a repülésbiztonság további növeléséhez. 

Forrás: MTI, Hungarocontrol
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Szeretlek Kőbánya APRÓ
Ezermester Kőbányán

A kőbányai Orol Kft .-ben a következő munkák, teendők és fel-
adatok szakszerű elvégzésében lelhet korrekt partnerre: víz-, gáz-, 
fűtés- és villanyszerelés. Komplett lakásfelújítás, ács, kőműves és 
lakatos, valamint kül- és beltéri munkák, kertkarbantartás, burko-
lás. Autó, kisgép és kerékpár-szerelés. 
Elérhetőség: Orol Kft ., tel.: 06-70-504-3069, 
web: www.ezermester.kobanya.info

Társasházkezelés, közös képviselet 
Vállaljuk társasházak számára a közös képviselői és társasházkezelői 
tevékenységgel összefüggő feladatkör magas színvonalú ellátását, 
társasházak gazdaságos és stabil üzemeltetését. 
• Megbízható, ügyfélorientált munkavégzés 
• Társasház számláinak kezelése 
• A társasház közüzemi fogyasztásainak nyilvántartása 
• Társasház szerződéseinek felügyelete 
• Háztakarító, karbantartók ellenőrzése, alkalmazottak felett mun-

káltatói jogok gyakorlása 
• Közös területek biztosítási káreseményeinek biztosító felé tör-

ténő jelentése 
• Társasházi pályázatokon való részvétel 
• Egyéni egyenlegek analitika, nyilvántartása 
• Közös költség kintlévőségek behajtására jogi folyamatok megin-

dítása 
• Éves elszámolás és költségvetés elkészítése 
Elérhetőség: 
Telefon: 06 (1) 666 27 73 vagy 06 (1) 666 27 75, 
Email: kvzrt@kvzrt.hu 
KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 
Weboldal: www.kvzrt.hu 

Autóvizsgáztatás gyorsan, olcsón és pontosan
Ne várja meg amíg lejár, bízza ránk autója vizsgáztatását! – A Car 
Vizsga Bt. autóvizsgáztatást vállal gyorsan, olcsón és pontosan: 
„Hozzuk és visszük”. Telefon: 06-70-504-3069

játékos helytörténeti vetélkedő 
nyugdíjasok részére

Szeretlek Kőbánya - ismeretbővítő, játékos helytörténeti vetél-
kedő lesz nyugdíjasok részére április 17-én a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ szervezésében. 

Jelentkezési határidő: 2015. március 10. 

A vetélkedő célja a kerület múltjának, jelenének élményszerű 
feldolgozása a Kőbányán élő, és a városrészhez kötődő idősko-
rúak bevonásával. A helytörténeti vetélkedő fővédnöke Kovács 
Róbert, Kőbánya polgármestere.

A résztvevők köre: kőbányai klubok, körök, civil szervezetek, 
lakóközösségek 4 fős csapatai

A csapatok összeállítása: minden csapatban résztvevő lehet 4 
kőbányai nyugdíjas

Jelentkezési lapot a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturá-
lis Központ információs pultjánál lehet kérni, (1105 Budapest, 
Szent László tér 7–14., telefon: 06 (1) 260 9959), 

A jelentkezési lapokat a Helytörténeti Gyűjteménybe kérjük 
leadni (1102 Budapest, Halom u.37/b)

A verseny időpontja: KÖSZI színházterem, 2015. április 17. 
(péntek) 10–13 óra között.

Kérjük, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos, esetlegesen felme-
rülő kérdéseikkel Verbai Lajoshoz, a Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetőjéhez forduljanak! (T: 261-55-69)

Joós Tamás igazgató
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Hol készült a fotó? Kik és mit vehettek ezen a pénzen?

Rock and roll táncklub Kőbányán
A Tornádó Hungary Tse Egyesület 1997 óta létezik. Budapesten és 
környékén közel 25 edzővel, oktatóval és 600-800 táncossal a főváros 
egyik legnagyobb akrobatikus rock and roll klubja. Többszörös Magyar 
Bajnok formációk, és Világbajnoki döntős táncosok tagjai az egyesü-
letnek. A kőbányai gyerekek rendszeres résztvevői a területi utánpótlás 
bajnokságoknak. Kőbányán a Harmat utcai, Kada utcai és Janikovszky 
Éva Általános Iskolában tartanak foglalkozásokat. 
További információk: www.tornadotse.hu

Kőbányai magántanár felkészítést vállal matematikából, 
kémiából, fi zikából vagy biológiából

Kedves általános iskolás, vagy középiskolás diák! Kőbányai magántanár 
(a Merlin ház oktatója) várja jelentkezésedet, ha szükséged van segít-
ségre matematikából, kémiából, fi zikából vagy biológiából. A kötelező 
alapok elsajátítása, és a feladatmegoldás fejlesztése mellett szeretném 
Neked megmutatni azt is, milyen jelentősége lehet ezeknek a tudomá-
nyoknak a való világban. Ár: 2000 Ft/60 perc. 
Telefonos elérhetőség: 06-20-257-83-65, Deli Levente
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A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület várja minden olyan óvodás korú gyermek jelentkezését, aki szívesen focizna Kőbánya legjobb utánpót-
lás csapatában! A foglalkozásokon a gyerekek elsajátítják a sportág alapjait, megismerkednek a sportág mozgásanyagával, valamint moz-
gáskoordinációs gyakorlatok végzésével fejlesztik az általános mozgásügyességet. Az edzéseken a gyerekek játékos formában sajátítják el 
a labdarúgás alaptechnikáját. A gyerekekkel szakképzett edzők foglalkoznak, akik szakedzői, testnevelő tanári, valamint a szükséges UEFA 
licenc végzettséggel rendelkeznek. A gyerekek leigazolásukat követően a KISE színeiben szerepelhetnek az OTP Bank Bozsik Egyesületi 
torna rendezvényein.
Edzések beosztása a téli hónapokra:
2008-ban született gyerekek időpontja:

 – Hétfő: 18:00-19:00 óra, helyszín: Keresztury Dezső Ált. Isk. 1106 Bp. Keresztury út 7-9.
 – Szerda: 17:00-18:00 óra, helyszín: Keresztury Dezső Ált. Isk. 1106 Bp. Keresztury út 7-9. 

A foglalkozás díja: 4500 Ft/hó (heti 2 alkalom). Edző: Firka Viktor Tel: 0630-365-1056
2008-2009-2010-ben született gyerekek részére tartott tanfolyamok időpontjai:

 – Kedd: 18:00-19:00 óra, helyszín: Fekete István Ált. Isk., 1108 Bp. Harmat utca 196-198.
 – Péntek: 17:00-18:00 óra, helyszín: Szent László Ált. Isk., 1102 Bp. Szent László Tér 1. 

A foglalkozások díja: 4500 Ft/hó (heti 2 alkalom). Edző: Firkala Viktor Tel: 06/30-365-1056 
 – Csütörtök: 17:00-18:00 óra, helyszín: zuglói Móra Ferenc Ált. Isk. 1144 Bp., Újváros park 

A foglalkozás díja: 3000 Ft/hó (heti 1 alkalom). Edző: Nagy Gábor Tel: 06/30-6535-134
2009-ben született gyerekek részére tartott foglalkozás időpontja: 

 – Csütörtök: 18:00 -19:00 óra, helyszín: Keleti Károly Szak. Isk., 1106 Bp. Gyakorló utca 21–23. 
A foglalkozások díja: 3000 Ft/hó (heti 1 alkalom). Edző: Német György Tel: 06/30-261-1635
2015. február 3-tól indul a 2010-es korosztály! 
A 2010-ben született gyerekek részére tartott foglalkozás időpontja: 

 – Kedd: 18:00-19:00 óra, helyszín: Keresztury Dezső Ált. Isk., 1106 Bp. Keresztury út 7-9. 
A foglalkozások díja: 3000 Ft/hó (heti 1 alkalom) Edző: Német György Tel: 06/30-261-1635 
Utánpótlás koordinátor: Kovács József Tel: 06/20-338-1422
Tekintse meg honlapunkat: www.kise.hu 
Kapcsolat: email: 97kise@gmail.com 
Telefon/Fax: 261 -9837

Kedves Szülők! Kedves Ovisok!
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