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40 év után újjászületik Kőbánya legnagyobb lakótelepének főutcája

Összesen 712 millió forintos beruházással újulnak meg a 
kőbányai Újhegyi lakótelep közösségi terei, illetve főutcája. 
A bontási, átépítési munkák a napokban kezdődtek. A Kőbá-
nyai Önkormányzat gyorsított ütemben végezteti a munká-
latokat, így már január végén barátságosabb, biztonságosabb 
és kényelmesebb körülmények várják az itt élőket. „A kőbá-
nyai Újhegyi sétány komplex megújítása” projekt a Buda-
pest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs 
Keret támogatásával valósul meg.

Kőbánya legnagyobb lakótelepe 1974 és 1976 között épült. A 
negyed 6.502 lakásában közel 17 ezren élnek. A városrész 40 
éve átadott főutcáját, illetve az ahhoz kapcsolódó közösségi 
tereket érintő fejlesztést a Kőbányai Önkormányzat 195 mil-
lió forintos saját forrásból valósítja meg, a beruházást a fővá-
rosi önkormányzat városrehabilitációs keretéből további 517 
millió forinttal támogatja. Az Újhegyi lakótelepen körülbelül 
egy hónapig tartanak majd a bontási munkálatok. Az építke-
zés idejére szakaszosan lezárják az Újhegyi sétányt, de az 
üzletek, intézmények továbbra is megközelíthetőek lesznek.

Az építési munkálatok 2016. január végére befejeződnek, 
és jövő tavasszal a zöld növények telepítésével fejeződik 
be a beruházás. A projekt eredményeként a Bányató utcá-
tól a Harmat utcáig újjászületik a sétány és környéke. A 
Kőbányai Önkormányzat tervei nyomán akadálymentessé 
válik a közlekedés, felújítják, illetve az itt élők által hasz-
nált útvonalakra helyezik át a járdákat, megújul a közösségi 
ház, kibővítik a könyvtárat. Új piacteret és új önkormány-
zati ügyfélszolgálati irodát alakítanak ki, új játszótér épül 
a gyerekeknek, fi tnesz park a felnőtteknek, szabadidő park 
az időseknek. A lakótelepet új utcabútorokkal, megújított 
növényzettel, szökőkutakkal, csobogókkal teszik élhetőbbé, 
barátságosabbá. 

A beruházás eredményeként az Újhegyi sétány nem csak 
szebb lesz, de új közösségi funkciókkal is gazdagodik, és 
sokkal jobban alkalmazkodik majd az itt élők szokásaihoz, 
igényeihez.
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Őszi avargyűjtési akció
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A Kőbányai Önkormány-
zat az Emberi Erőforrások 
Minisztériummal együttmű-
ködve kiírja a 2016. évre a 
Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot. A pályázat 
benyújtási határideje: 2015. 
november 9.

A pályázatra azok a Kőbányán lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj elbírálása 
kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.

A Kőbányai Önkormányzat idén is megrendezi az őszi avar-
gyűjtési akciót. Az akció keretén belül az önkormányzat térí-
tésmentesen „kerti zöld hulladék” feliratú 100 literes zsákot 
biztosít az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, hogy a köz-
tisztasági kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanok előtti 
közterületek, valamint az ingatlanuk rendben tartásáról gon-
doskodni tudjanak. Ingatlanonként 5 darab, saroktelek esetén 
8 darab, társasházak esetén lépcsőházanként 6 darab zöldhulla-
dék-gyűjtő zsák igényelhető. Az ingatlanok tulajdonosai, vala-
mint a társasházak közös képviselői a zsákokat ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vehetik át.

A szelektív elszállítást a Fővárosi Közterület-fenntartó Non-
profi t Zrt. térítésmentesen végzi, ezért kérik, hogy a zsákokba 
kizárólag kerti hulladékot (nyesedéket, lombot) gyűjtsenek!

A Fővárosi Közgyűlés rendeletének értelmében az avar és kerti 
hulladékot elégetni tilos. 2016. január 1-jétől a megváltozott 
jogszabályok értelmében a zöldhulladékot a képződés helyén 
a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűj-
tőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsák-
ban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot komposztálják. 
A fentiek miatt a jelenleg zöldhulladék gyűjtésére használt 
polietilén zsákokat 2015. december 31-ig lehet csak hasz-
nálni. Az FKF Nonprofi t Zrt.-nek a polietilén zsákban gyűjtött 
zöldhulladékot 2015. decemberéig áll módjában elszállítani!

A „Kőbánya Sportolója” elismerő cím annak a kőbányai 
egyesületben sportoló személynek, kőbányai egyesület csa-
patának, illetve kőbányai lakóhellyel rendelkező sportolónak 
adományozható, aki kiemelkedő teljesítményével és sportszerű 
magatartásával, illetve közösségi felelősségvállalásával pél-
dát mutat, valamint jelentős mértékben hozzájárult Kőbánya 
elismertségéhez. A kitüntetések alapításáról és adományozá-
suk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
értelmében a címre bármely természetes személy, jogi személy, 
jogi személyiség nélküli szervezet javaslatot tehet. 

A javaslatok beérkezési határideje (e-mailen és postai úton 
egyaránt): 2015. október 31. A javaslatok az önkormányzat 
honlapján (www.kobanya.hu) elérhető adatlapokon tehetőek 
meg. 

A javaslatok beküldése történhet email-ben (hanzikagnes@
kobanya.hu), postai úton (cím: Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat, 1102 Budapest, Szent László tér 
29.), valamint személyesen munkaidőben (Kőbányai Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály, Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály, Szent László tér 29., fszt. 31. iroda).

A beérkezett javaslatok alapján a Képviselő-testület a novem-
beri ülésén dönt a kitüntetés adományozásáról. Az elismerést 
Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere 2016. január hónap-
ban, ünnepélyes keretek között adja át.

Kőbánya legjobb sportolóját 
keresik

Bursa Hungarica ösztöndíj a kőbányai diákoknak
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerében pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (1102 Budapest, Szent László tér 2-4.) kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2015. 
november 9.

A szociális rászorultság igazolásához a pályázó és a vele egy 
háztartásban élők utolsó havi nettó jövedelemigazolását kell 
benyújtani. Az egyetemista, 
vagy főiskolás pályázóknak 
csatolniuk kell a felsőoktatási 
intézmény által kiadott eredeti 
jogviszonyt igazoló dokumen-
tumot is. 

Bővebb információ: 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/.
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Naponta ötszáz kőbányai rászoruló és hajléktalan kap meleg 
étel abban a szolgáltatási centrumban, amelynek újonnan 
kialakított konyháját szeptember közepén nyitották meg. A 
Baptista Szeretetszolgálat által üzemeltetett és a Kőbányai 
Önkormányzat anyagi támogatásával létrehozott, ingyenes 
étkezést biztosító konyha a Maglódi úton, a volt napközis 
tábor területén nyújt segítséget a nehéz sorsú embereknek. 

Miletics Marcell, a Baptista Integrációs Központ vezetője az 
eseményen elmondta: az önkormányzat tulajdonában lévő 
területen május óta működtet fafeldolgozó üzemet a Baptista 
Szeretetszolgálat. Az üzemben közfoglalkoztatottak dolgoz-
nak, és az önkormányzat területén lehullott, kivágott fát aprít-
ják fel, hogy azt rászoruló családok kaphassák meg tűzifának. 

Kovács Róbert polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy 
a nehéz sorsú embereken hatékonyan csak összefogással lehet 
segíteni. Össze kell fogniuk a civil szervezeteknek, az egyhá-
zaknak és az önkormányzatoknak – mondta, hozzátéve, hogy a 
Baptista Szolgáltatási Centrum szép példa erre az összefogásra, 
hiszen azt az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban és 
valamivel több mint ötmillió forintos önkormányzati támo-
gatással, de a baptisták hozták létre. Kovács Róbert kiemelte: 

Naponta ötszáz kőbányai rászoruló kap meleg ételt a 
szolgáltatási centrumban

a programnak fontos sajátossága, hogy a telepen dolgozó, nehéz 
sorsú emberek is segítenek egymáson és segítenek másoknak 
is. A segítségnyújtás ezzel egészen más minőségű a telepen, 
mint más programokban. A polgármester köszönetet mondott 
a Baptista Szeretetszolgálatnak, valamint Kutiné Ádám Szilvi-
ának, a Baptista Szolgáltató Centrum vezetőjének, aki a telep 
„motorjaként” példaértékű munkát végez. Reményét fejezte ki, 
hogy a kezdeményezéshez mások is csatlakozni fognak.

Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke fontosnak 
és örömtelinek nevezte, hogy a baptista egyház részese a X. kerü-
letben élő rászorulók életének. Nem pusztán alkalmi segítséget, 
hanem folyamatos és egymásra épülő támogatást kívánnak nyúj-
tani, amelyhez egyaránt hozzátartozik a lakhatás, az étkezés, a 
munkába való bekapcsolódás, és mindezek mögött a lelki segítség.

Kutiné Ádám Szilvia, a Baptista Szolgáltató Centrum vezetője 
elmondta: 32 ember dolgozik a telepen, közülük 28-an közfog-
lalkoztatás keretében. Hozzátette, hogy önkéntesek is segíte-
nek, főleg az ételosztásban, illetve az önkormányzati intézmé-
nyekben végzett munkában. 

Forrás: MTI, Kőbánya.hu, Kőbánya.info

Műfüves pályát kapott a Komplex
Újabb iskolai műfüves sportpályát avattak a kerületben, ezút-
tal a Komplex Általános Iskolában. Az eseményre egy igazán 
bensőséges hangulatú ünnepség keretében került sor: először a 
gyerekek tették műsorukkal emlékezetessé a pályaavatót, majd 
az MTK labdarúgói mérték össze erejüket a diákok focicsapa-
taival. 

„Ebben a rohanó, önző világban, különösen értékes, ha a fi gye-
lem és az értékek tiszteletét láthatjuk. Kőbánya önkormány-
zata fi gyel az itt élőkre, segíti a hátrányos helyzetben lévőket, 
a sérült gyerekekre. Ennek újabb bizonyítéka ez az új pálya 
is” – jelentette ki Némethné Varga Ibolya, a Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola meg-
bízott igazgatója. A szülői munkaközösség képviseletében 

Vámos László Kőbánya Önkormányzatának és a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központnak mondott köszönetet a sok 
segítségért. A speciális szakiskolát az elmúlt években milliós 
összegű támogatással segítették, hogy legyenek speciális búto-
raik, játszóeszközeik, mozgásfejlesztő eszközeik, felújították 
a tetőt, két vizesblokk újult meg és biztonságosabbak lettek a 
lépcsők. 

Kovács Róbert polgármester megköszönte a Magyar Labda-
rúgó Szövetség támogatását, amelynek révén minden kerületi 
iskolában ki tudtak alakítani egy műfüves pályát. „Már van jég-
csarnokunk, kosárpályánk, uszodánk, biztosítottak a gyerekek 
mindennapos testnevelésének feltételei.” 

Forrás és képek: Kőbánya.hu
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SZEMLÉLETFORMÁLÓ ROADSHOW
Budapest F város Önkormányzata

és az FKF Nonprofit Zrt. 
közös rendezvénye

• Kreatív kézm ves foglalkozások
   (újrahasznosítható hulladékok kreatív hasznosítása)

• Szelektív célbadobó 

• Társasjátékok 

• Totó, amivel játszva tanulhatunk az újrahasznosításról

• Meglepetés ajándékok

• Kézzel hajtható mini mechanikus hulladékválogató, a     
   hulladékválogató m vekben alkalmazott futószalag   
   kicsinyített mása

• Hulladéklerakó makett

• Szelektív csocsóasztal 

• Fotóparaván

Programok: Interaktív játékok,
szemléltet  eszközök:

ID PONT:
2015. november 17. (kedd) 10:00 – 18:00 óráig

HELYSZÍN:
K RÖSI CSOMA SÁNDOR
K BÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT
Budapest, X. kerület Szent László tér 7-14.

KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002

ív játékokívív játékok

A belépés díjtalan!Megközelíthet ségés részletek:www.hasznoshulladek.huvagy a www.fkf.hu oldalon. 

Kohéziós Alap



6. évfolyam 10. szám 2015. október–november www.kobanya.info

www. facebook.com/kobanya 5

Kőbányai zsaruellátók segítik a határon szolgáló rendőröket

Zsaruellátó néven mozgalom alakult, a civil önkéntesek a hatá-
ron szolgáló rendőrök élelmezéséért és ellátásáért fogtak össze. 
A kezdeményezés Facebook oldalához rövid idő alatt több mint 
17 ezren csatlakoztak. Az országos hálózatot kiépítő összefo-
gásnak a kerületben élő Weeber Botond az egyik főszerve-
zője. A polgári szerveződésnek már számos – köztük kőbányai 
– gyűjtőpontja van az országban, ahol át tudják venni a fej-
ajánlásokat, de akár el is tudnak menni nagyobb mennyiségű 
adományokért. Már több konvojnyi adományt gyűjtöttek össze, 
szállítottak el és adtak át a határon a szolgálatot teljesítő szer-
vezetek munkatársainak.

A csapat Kőbányán a Népligetben előre jelzett időpontokban, 
valamint a Kőbányai Wolf Polgárőrséggel együttműködésben 
várja az adományokat. A polgárőrök kerületi bázisán (1105 
Budapest Maláta utca 10/B.) 9:00 órától 16:00 óráig lehet 
leadni a felajánlásokat. Természetesen lehetőség van más idő-
pontban is segíteni, de erről a diszpécserrel kell előre egyez-
tetni (a diszpécser telefonszáma: 06-30/621-3628). 

A szervezők nem pénz, hanem elsősorban étel-, és italfelaján-
lásokat várnak. Összeállítottak egy listát a fontosabb dolgok-
ról: vény nélküli gyógyszer, energia ital, üdítő, víz, keksz,

csokoládé, kéztisztító gél, törlőkendő, papír zsebkendő, száj-
maszk, gumikesztyű, WC papír, konzerv, szemetes zsák, kávé, 
cukor, műanyag pohár, gyümölcs, tartós tej, női egészségügyi 
holmik, vitaminok. 

A civilek munkájáért a „zsaruk” nagyon hálásak, köszönőle-
velükben a következőt írták az őket segítőknek: „Köszönjük 
az általatok összegyűjtött felsorolhatatlan termékeket. Az étel, 
ital, gyógyszer, mind-mind óriási segítség. Nem kell nélkülöz-
nünk semmit, ezért aztán meg tudjuk védeni kis hazánkat. Azon-
ban van itt még valami: az általatok készített kis levelek, üzene-
tek. Amikor ott állsz egy az országot támadó tömeggel szemben, 
nem sírsz, nem félsz, csupán az van a fejedben, hogy meg kell 
védeni, ami a miénk. Azonban amikor elolvassuk a nekünk szánt 
üzeneteiteket, akkor bizony előfordul, hogy könnybe lábad a 
szemünk. Ilyenkor érzed, hogy ugyan te vagy ott a „tűzvonal-
ban”, de egy egész ország áll mögötted, és ha kell, segít neked. 
Tehát még egyszer köszönöm az összes rendőr, katona nevében! 
Tisztelet minden segítő embernek, óriásiak vagytok!”
További információ, kapcsolat: 
 email cím: zsaruellato@gmail.com, 
 Facebook oldala: www.facebook.com/zsaruellato

Éremeső az országos sakk csapatbajnokságon
Az Aquaréna-Kőbánya SC csapatai 2015-ben is kitettek magu-
kért: a gyerekcsapat az ezüstérmet, az ifi csapat a bronzérmet 
szerezte meg. Ezzel a teljesítménnyel a kőbányai egyesület a 
bajnokság legeredményesebb csapata lett. 

A kőbányai egyesület az ország egyik legnépesebb és legsikere-
sebb utánpótlás-nevelő csapata, ennek megfelelően négy csapa-
tot is indított a 2015. augusztus végén megrendezett Országos 
Gyermek és Ifjúsági Sakk Csapatbajnokságon. A csapatbajnok-
ság mindig más hangulatú, mint az egyéni versenyek: a gye-
rekek a csapat érdekében sokszor emberfeletti küzdelemre is 
képesek, működik a csapatösszetartás, együtt örülnek egymás 
sikereinek, együtt lendülnek át a kudarcélményeken is. Ennek 
megfelelően a hangulat ezen a bajnokságon is forró volt, amire 
a külső körülmények is rájátszottak. Az augusztus végi kániku-
lában a gyerekek napi 6-8 órán át játszottak a bőven harminc 
fok feletti katlanban, vizes törölközővel a nyakukban szőtték a 
terveket, számolgatták a kombinációkat.

A gyerekcsapat az utolsó fordulóban is esélyes volt a végső 
győzelemre, végül szinte az utolsó utáni percben, mindössze 
fél ponttal került a második helyre. Így is hatalmas teljesítmény 
volt tőlük, negyedik kiemeltként a második helyen végezni. Az 
ezüstérmes csapat tagjai: Kovács Patrik Zsolt, Karácsonyi Kata, 
Bangha Ottó Péter, Füle Simon, Pervai László, Rahimkulov 
Margarita, Kovácsi Sára.

Az ifi csapat szintén negyedik kiemeltként kezdte meg a ver-
senyt. Itt is voltak nagy küzdelmek, billent a mérleg mindkét 
irányba, megcsillant még az arany lehetősége is. Végül, mind-
össze egy ponttal elmaradva az elsőtől, bronzérmet vehet-
tek át a kőbányai sakkozók. A csapat tagjai: Farkas Richárd, 
Marjanovics Annamária, Urhegyi Márton, Polyik Péter, Kiss 
Péter és Karácsonyi Gellért. Marci és Gellért táblájukon a leg-
több pontot szerző játékosként a tábladíjat is elhozták.

Edzők és csapatvezetők: Korpics Zsolt szakosztályvezető, 
Krizsány László, Nógrády Vilmos, Hegyesi Zoltán, Gyömbér 
Tamás, Révész Máriusz

Forrás: Bangha-Ónody Csilla
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Ösztöndíjasok és dísz-diplomások köszöntése
Immár a kilencedik alkalommal lehetett pályázni a „Kőbánya 
számít Rád” féléves ösztöndíjra, az Önkormányzat a program 
keretében 69 hátrányos helyzetű diákot segít a 2014/15-ös 
tanév első félévében. A nyertes tanulókat, valamint a kerület 
dísz-diplomás tanárait együtt köszöntötték a Kőrösi Kulturális 
Központban. 

Az eseményen Kovács Róbert polgármester elmondta: az a 
diák, aki a 2011 szeptemberében elindult ösztöndíjprogramban 
a kezdetektől részt vett, már egyetemista. „Olyan indíttatást 
kaphatott, ami erősítette benne, hogy kell és érdemes tanulni. 
Nagyon számítunk rátok, hogy tanultok, és értékes tagjai lesz-
tek közösségünknek. Van, akinek a körülményei nehezebbek, 
nem lehet mindenki a legkiválóbb, a fontos, hogy mindig 
legyünk picit jobbak. Hatvankilenc diák nyert most támogatást, 
de a célunk, hogy legyetek minél többen.”

Kovács Róbert – aki maga is pedagógusként kezdte pályafu-
tását – egykori kollégáihoz fordulva a következőket mondta: 
„Amíg tartott a műsor, fi gyeltem önöket, mosolyogtak, láttam, 
ma is büszkén néznek a fi atalokra. Ezt csak az érezheti, aki 
évtizedeken keresztül élt együtt diákokkal. Én is emlékszem 
első tanítói oklevelemre, mennyire büszke voltam, de nem a 
papír miatt. Nem ez adja ennek az érzésnek a sava borsát.” 

A kitüntetett tanárok: 50 éve szerezte tanári diplomáját, így 
aranydiplomát kapott: Csabai Lászlóné. 60 évvel ezelőtt kapták 
meg diplomájukat, így gyémánt diplomát vehettek át: Arany 
Tamásné, Balla Lászlóné, Nagy Lajosné, Tarnai Sándorné, 
Zentai Józsefné és Szigyártó Gusztáv. 65 éve szerezte diplo-
máját, így vas diplomát kapott: Czidlina Gusztávné, Varasdják 
Mihályné. Egyszerre két, egy vas- és egy gyémánt diplomát 
is átvehetett, mivel 65 évvel ezelőtt óvónői, 60 évvel ezelőtt 
pedig tanári diplomát szerzett: Friwald Dezsőné.

Forrás: Kőbánya.hu

Leány foci indul a kerületbenLeány foci indul a kerületben

A Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) újjászervezi női szakágát, amihez szeretettel várják a 8-15 év közötti, focizni szerető lányok 
jelentkezését.

Az edzések helyszínei: 

- Gyakorló utca 25. szám alatti füves labdarúgó pálya: kedd 16:30 óra, péntek 17:30 óra
- Szent László Általános Iskola műfüves pályája (Szent László tér 1.): kedd: 17:00 óra, csütörtök 16:00 óra
- Keresztury Dezső Általános Iskola (Kereszturi út 7-9.): péntek: 14:15 óra
- Dr. Mező Ferenc Általános Iskola (1144 Bp, Ond vezér park 5.): hétfő 14.40 óra
- Móra Ferenc Általános Iskola (1144 Bp. Újváros park 2.): szerda 16:00 óra

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

Web: www.kise.hu; 

email: 97kise@gmail.com, 

tel./fax: 06-1-261 -9837
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Olimpiai bajnok szerződött a Kőbánya SC-hez

Egy plusz egy évre szerződött a Kőbánya SC-hez Risztov 
Éva nyílt vízen olimpiai bajnok, normál medencében három-
szoros vb- és hatszoros Eb-ezüstérmes, rövid pályán hatszo-
ros kontinenselső úszó. A megállapodást október 1-jén írta alá 
Risztov Éva Dr. György István klubelnökkel, Gyárfás Tamás-
nak, az úszószövetség elnökének, Kiss Lászlónak, a válogatott 
szövetségi kapitányának, Turi György vezetőedzőnek és Rad-
ványi Gábor alpolgármesternek a jelenlétében. 

Dr. György István, a KSC elnöke örömmel fogadta Risztov 
Éva hazatérését Kőbányára, amely nagy esemény a szakosz-
tály életében, hiszen az egyesületnél kellenek a példaképek. 
Bízik benne, hogy méltó körülményeket tudnak biztosítani az 
olimpiai bajnoknak, aki gyerekként a Kőbánya SC-ben kezdett 
úszni, és most visszatért sikerei helyszínére.

A londoni olimpia 10 kilométeres versenyének aranyérmese a 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy komoly munkáért és komoly 
eredményért jött Kőbányára. „Mindent megteszek, hogy Rió-
ban eredményes legyek, és nagyon színes éremmel térjek haza” 
– jelentette ki az úszó. 

Radványi Gábor kőbányai alpolgármester szerint Risztov Évának 
nagy a felelőssége, hiszen példakép és inspiráló erő az egyesület fi a-
taljai számára. Büszkén jelentette ki, hogy a KSC az ország egyik 
legnagyobb utánpótlás egyesülete. Az önkormányzat azon dolgo-
zik, hogy Kőbánya az úszássport fellegvára legyen – tette hozzá.

Turi György elmondta, hogy találkozásuk meggyőzte, „Évi 
komolyan gondolja a közös munkát”. Felidézte a közös múl-
tat, megemlítve, hogy irodájában még mindig fő helyen van az 
úszónő fotója. 

Kiss László szövetségi kapitány kiemelte, hogy „Éva haza-
tért”. 5 éves kora óta ismeri, és emlékszik arra, hogy akkoriban 
hogyan nézett fel Egerszegi Krisztinára, és már gyermekként 
eldöntötte: úszó akart lenni.

Hajdu Péter, a Kőbánya SC alelnöke úgy látja, hogy Risztov 
Éva példaként fog szolgálni az egyesület fi atal tehetségei szá-
mára.

Gyárfás Tamás szerint Kőbánya volt, van és lesz. A klub folya-
matos eredményessége is garancia rá, hogy ismét sikeres lesz a 
Turi-Risztov kettős. Fontosnak nevezte a klub biztos hátterét, 
amit a kerületi önkormányzat támogatása garantál.

Forrás: MTI

Kormányablak nyílik Kőbányán
Kormányablak nyílik Kőbányán, ahol a jelenlegi okmányiroda 
helyén második generációs, modern, integrált ügyfélközpon-
tot – kormányablakot – alakítanak ki. A régóta dédelgetett terv 
megvalósításához szükség volt a kőbányai képviselő-testület 
hathatós közreműködésére, hiszen az egész épület nem volt 
az önkormányzaté, így azt nem tudta teljes egészében átadni 
a Kormányhivatalnak. Az épület egy része ugyanis a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) tulajdonában volt, amely azon-
ban egy állami cégnek adta a bérleti jogot. A helyzet megoldása 
érdekében a képviselők augusztusban határoztak arról, hogy az 
önkormányzat megvásárolja a bérleti jogot, amivel elhárult az 
akadálya a kormányablak kialakításának. 

A kivitelezési munkálatok várhatóan októberben kezdődhet-
nek el, az építés alatt az ügyfélfogadás szünetelni fog, de a 
helyi illetékességgel bíró feladatok intézését biztosítani fogják 

– mondta el a Rádió Orientnek Horváth Tivadar hivatalvezető. 
Az okmányiroda kibővítésével a jelenleg szűk ügyfélváró terek 
és munkaállomások nagyobbak lesznek, így a kerületben élők 
nem csak kényelmesen, hanem a lakóhelyükhöz közel, egy 
helyen intézhetik majd hivatalos ügyeiket. 

Forrás: Kőbánya.hu, OrientPress Hírügynökség (OPH), 
Kormányhivatal.hu
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FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

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

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

APRÓ

Autóvizsgáztatás gyorsan, olcsón és pontosan

Kertfenntartás - kertgondozás

Őrzési munkák elvégzésére keres munkatársakat az 
Everling Városépítő Kft.

„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

Kertfenntartás - kertgondozás: lombeltakarítás, fűnyírás, sövény-
nyírás, gyomlálás, metszés, mulcsozás - szakszerűen, igényesen, 
legálisan. Telefon: 06-30-578-4394

Everling Városépítő Kft . munkatársakat keres Bp. X. kerületében 
építési területen őrzési munkák elvégzésére. Elvárások: megbízha-
tóság, feddhetetlenség, rugalmasság. Jelentkezni lehet munkaidő-
ben a 06-1-407-1589-es telefonszámon.

Termelői piac Újhegyen minden kedden és pénteken
Az Újhegyi Termelői Piac minden kedden és pénteken 14-18:00 óra 
között várja mindazokat, akik szeretnének hazai gazdálkodásból 
származó, egészséges termékeket közvetlenül a termelőtől vásá-
rolni. Helyszín: Újhegyi sétány 14./A. Szervező: Cselekedjünk Köz-
hasznú Alapítvány, www.cselekedjunk.hu

Megnyitott az Újhegyi Uszoda
Október elsejével újra megnyitott az Újhegyi Uszoda, miután 
az Önkormányzat, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az uszoda 
dolgozóinak – olykor napi 24 órát igénylő, fáradtságot nem 
kímélő – munkájával sikerült elhárítani a nyári vihar okozta 
károkat. Nagy István, a Kocsis Sándor Sportközpont igazga-
tója Facebook oldalán fejtette ki, hogy olyan vendégváró sport-
helyet alakítottak ki, amely tisztaságával, igényességével és 
kulturáltságával, valamint a sportba és a jövőbe vetett hitével 
próbálja megtartani és csalogatni a sportbarátok közösségét.

Kőbányán adták át az első új CAF 
villamost

Tarlós István főpolgármester Kőbányán adta át az első új CAF 
villamost, amely menetrend szerint állt forgalomba a 3-as vil-
lamos vonalán. Az új villamosok belső kialakításukkal maxi-
málisan megfelelnek a modern kor valamennyi igényének: 
alacsonypadlósak és légkondicionáltak. Az új villamosok for-
galomba állításával fokozatosan kivonják a forgalomból a leg-
öregebb, elavult járműveket. A felújított 3-as villamosvonalon 
6 perccel csökkent a menetidő. 

Forrás: MTI
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