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Ünnepi  megemlékezés Kőbányán

Mára már hagyomány, hogy áprilisban nyeregbe pattan-
nak a kőbányai biciklisek, hogy emlékezzenek a tavaszi 
hadjárat egyik döntő csatájára. A Kőbányai Önkormány-
zat, a Kőbányai Torna Club és a Vuelta ortiroda segít-
ségével idén is kerékpáros emléktúrát szervez az 1849-
es isaszegi csata helyszínére. Idén  április 9-re várják 
a szervezők kalandvágyókat, a mozgás szerelmeseit.

A kőbányaiaknak ingyenes a túra, amúgy ezer forint a rész-
vétel díja. Az április 9-i gyülekező reggel 8-tól lesz a Kőbá-
nyai Szabadidő Központ (KÖSZI) előtt (1105 Budapest, 
Előd utca 1.). A konvoj 9-kor indul, és várhatóan fél 4-kor 
ér vissza Kőbányára. A helyszínen is lehet jelentkezni, de 
a szervezők kérik, hogy aki teheti, regisztráljon mielőbb 

Idén is irány Isaszeg!Idén is irány Isaszeg!
a www.vuelta.hu/isaszeg-emlektura oldalon. A fejvédő 
használata mindenki számára javasolt! A túra útvona-
lán a haladást a Rendőrség, a Wolf Polgárőr Egyesület, 
és az Alfa Polgárőr Egyesület segíti. További infor-
máció és részletek: www.vuelta.hu/isaszeg-emlektura
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vissza nem térítendő támo-
gatást nyert a Fővárosi 
Önkormányzat Építészeti 
Értékvédelmi Támogatásán.

A tervek szerint a 389 millió 
forintból kialakításra kerülő 
új épületben intézhetjük majd az anyakönyvezési, az ipari és 
kereskedelmi, a birtokvédelmi, a lakásrendezési, a hagyatéki, 
az adóügyeinket, de itt kap helyet a humánszolgáltatási, a szo-
ciális és egészségügyi, és a jegyzői főosztály, illetve az infor-
matikai és az iratkezelési osztály is.

Az épületegyüttes akadálymentes lesz, a földszinti szélfogót 
két, kifelé nyíló kétszárnyú ajtóval tervezik. A fogadótérből 
közvetlenül érik majd el az új épületrész földszintjét, és lift 
vagy lépcső használatával az új épület emeleti irodáit, illetve 
a pinceszinti vizes helyiségeket. Az ügyfeleket az új épületrész 
földszinti és emeleti szintjén, valamint a régi épületrész föld-
szintjén fogadják majd. A mozgáskorlátozott ügyfelek kényel-
mesebb ügyintézése érdekében az önkormányzat vállalta, hogy 
az új épületrész földszintjén külön ügyfélszolgálati pontot léte-
sít, ahol az érintettek az összes ügyet egy helyen intézhetik.

 Forrás: Kőbánya.hu

Új ügyfélszolgálatot épít 389 millió forintból a Kőbányai 
Önkormányzat. Kovács Róbert polgármester és dr. Szabó 
Krisztián jegyző tették le március 1-jén a teljesen megújuló 
ügyfélszolgálat alapkövét az Állomás utcában, ahol októbertől 
már európai környezetben intézhetjük ügyeinket. A beruházás 
különlegessége, hogy Kőbánya egyik legszebb műemlék épü-
letét újítják fel és bővítik ki egy modern szárnnyal.

Kovács Róbert polgármester köszöntő beszédében azt mondta: 
kimondottan örül annak,  hogy egy ilyen régi épületben kap 
majd helyet az intézmény, az önkormányzat szomszédságában.

„Méltó  ékköve  lesz  a  térnek.  A  kőbányaiak  modern  és  
európai  környezetben  intézhetik ügyeiket” – fogalmazott a 
polgármester.

Az eredeti épület 1873-ban koraeklektikus stílusban épült, 
magasföldszintes tornácos lakóházként. Később lelkészi hiva-
tallá alakították át, míg az Állomás utcai oldalon boltsor volt. 
1927-ben és 1941-ben Almássy Balogh Lóránt tervei alapján 

kisebb átalakítások történ-
tek. A máig meglévő épület 
fővárosi helyi védettséget 
élvez, a homlokzat felújí-
tására a Kőbányai Önkor-
mányzat eredményesen 
pályázott és 7 millió forint 

Modern ügyfélszolgálat épül a városközpontban

„Házhoz ment” a polgármester

„Házhoz megy a polgármester” címmel hirdetett városrészi fóru-
mokon számolt be Kovács Róbert polgármester Kőbánya ered-
ményeiről, terveiről, a folyamatban lévő beruházásokról, a lakos-
ság számára fontos ügyek állásáról. A polgármester hagyományt 
teremtő céllal kezdte el járni a városrészeket azzal a céllal, hogy 
minél többen kaphassanak első kézből tájékoztatást a kerület dol-
gairól, és megismerhessék, hogy mi zajlik lakókörnyezetükben. 
Február utolsó és március első hetében öt különböző helyszínre 
hívta meg az érdeklődőket. A nyilvános tájékoztatókon részt vett 
dr. György István, a fővárosi kormányhivatalt vezető kormány-
megbízott, dr. Pap Sándor, Radványi Gábor és Weeber Tibor alpol-
gármesterek, a városrészek önkormányzati képviselői, valamint 
megjelentek a mezőőrség és a rendőrség képviselői is.

Kovács Róbert a fórumokon részletesen beszámolt a kerület elmúlt 
évi, folyamatban lévő, illetve tervezett munkáiról. A problémákat 
nem eltitkolva beszélt azokról a függőben lévő ügyekről is, ame-
lyek gondot jelentenek a kerületnek, de mivel nem az önkormány-
zat hatáskörébe tartoznak, akadozik a megoldásuk: ilyen például 
a Mázsa-tér, vagy a Kőbánya Alsó vasútállomás környéke. Szóba 
került a közlekedés fejlesztése, a CAF villamosok, az idén rekord-
összeggel, mintegy 80 millió forinttal folytatódó járdafelújítás, 
a  megújuló óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények és zöld 

területek. A közbiztonság kapcsán a polgármester minden társas-
házat arra biztatott, hogy pályázzon térfi gyelő kamerákra; e célra 
az idén 6,5 millió forintot különítettek el. A fórumon elhangzott: az 
utcai térfi gyelő kamerák most is 50 ezer ember biztonságát őrzik, 
évente 300 millió forintot költ rá a kerület és hogy az öt kerület 
összefogásával alakított mezőőrség épp most ért tetten illegális 
hulladéklerakókat.

Szó volt arról, hogy a kerület egyedülálló eszközökkel segít a 
rászorulókon. A Kőbányai Nagycsaládos Kártya különböző ked-
vezményekre jogosít, a Kőbánya Számít Rád pályázat a nehéz 
helyzetű gyerekek tanulását segíti, a gyógyászati segédeszköz 
támogatás pedig mostantól egészségügyi szolgáltatásokra és 
egyéb, nélkülözhetetlen, az egészséget támogató eszközökre is 
igénybe vehető minden, 170 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat 
kapó idős ember számára. Kovács Róbert beszámolt arról is, hogy 
újabb fejezet nyílik a repülőgépek okozta zajártalmak kontra Lég-
ügyi Hatóság ügyében, mert az önkormányzat és az itt élők szá-
mára elfogadhatatlan, hogy a kerület kérelmét elutasították. Kőbá-
nya most fellebbez, és harcol tovább – mondta Kovács Róbert. A 
beszámoló után mindenki kérdezhetett, az illetékesek pedig vála-
szoltak a kérdésekre.



7. évfolyam 3. szám 2016. március–április www.kobanya.info

www. facebook.com/kobanya 3

Elfogadták Kőbánya költségvetését
A kőbányai képviselő-testület február 18-án fogadta el a kerület 
2016-os költségvetését. A bevételek összességében 522 millió 
forinttal nőttek 2015-höz képest, a többletet pedig elsősorban a 
közbiztonság javítására, a gyermekes családok támogatásának 
növelésére, valamint a rászorulók megsegítésére fordítja az önkor-
mányzat.

Kőbánya 2016-ban az előző évhez képest 522 millió forinttal több 
költségvetési bevételből gazdálkodhat. A kerület vezetése ezúttal 
is a gazdasági stabilitást szem előtt tartva tervezte meg a kiadá-
sokat. Az önkormányzat három prioritást határozott meg kiemelt 
célként a költségvetés tervezésekor: a közterületek biztonságának 
növelését, a gyermekek és a gyermekes családok támogatását, 
valamint az átmenetileg vagy tartósan segítségre szorulók hely-
zetének javítását.

A közbiztonság javítását szolgálja, hogy idén negyvennel több 
közterület-felügyelő vigyázza Kőbánya rendjét, a társasházakba, 
illetve az önkormányzati tulajdonú lakóházakba pedig 6,5 millió 
forint értékben biztosít az Önkormányzat biztonsági kamerákat – 
ez utóbbival összefüggésben nő a rendőrség támogatása is. Emel-
lett megemelkedett a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása 
is, valamint állatvédelmi járőrszolgálatot is indított a kerület.

A gyermekek jobb ellátása érdekében 121 millió forinttal több 
jut a bölcsődei és óvodai dolgozók (pedagógusok, nevelők, 
pszichológusok, gyógypedagógusok, stb.) életpálya- modell-
jének fi nanszírozására. Ezentúl az önkormányzat biztosítja 
majd a szülők helyett a bölcsődék, óvodák és iskolák tisztasági 
felszereléséhez szükséges hozzájárulást, 25,5 millió forintért, 
az általános és a középiskolás gyerekek után pedig 5-5 ezer 
forintos tanévkezdési támogatást nyújt a kerület, összesen 32 
millió forint értékben. Bővül a családi napközi szolgáltatás, 
és a szünidőben is biztosított lesz az ingyenes gyermekétkez-
tetés a rászoruló családoknak. Születési támogatásra 3 millió 
forintot különített el Kőbánya. A méhnyakrákot megelőző 

oltás mellett már az agyhártyagyulladás elleni védőoltást is 
támogatott módon biztosítja az önkormányzat a gyerekeknek.

Kőbánya a lehetőségeihez mérten gondoskodik a rászorulókról. 
Idén 300 millió forinttal többet költ az önkormányzati lakásállo-
mány fenntartására. Ápolási támogatásra 10 millió, gyógyászati 
segédeszköz beszerzésre 9 millió, karácsonyi élelmiszer-csomagra 
16 millió forintot különített el az önkormányzat. Köztemetésre 25 
millió, a települési támogatásokra 182 millió forint jut idén.

Mindemellett 1 616 millió forint értékű beruházásra és 2 887 mil-
lió forint értékű felújításra is sor kerül: befejeződik az Újhegyi 
sétány megújítása, felújítják a Vaspálya utcai óvodát és bölcsődét, 
a Kerepesi úton új háziorvosi rendelő épül, az Állomás utcában 
pedig új ügyfélszolgálati irodát alakít ki az önkormányzat. A Szent 
László Általános Iskolában és a Kiskakas óvodában korszerűsítik 
a fűtést, 87 millió forintból megújulnak a járdák az utcákon és a 
parkokban, míg az utak felújítására 217 millió forintot költ idén 
Kőbánya. A játszótereket és zöldfelületeket 68 millió forintból 
újítják fel, és folytatódik a fogászati kezelőegységek cseréje is.

A Kőbányai Önkormányzat ingatlanvásárlással is tovább gyara-
pítja vagyonát egy Dorogi utcai, valamint egy Gergely utcai ingat-
lan vásárlásával, az utóbbi a Közterület-felügyelet tevékenységét 
szolgálja majd. A Szent László Gimnáziumban az MLSZ pálya-
építési programhoz 9,7 millió forint összeget biztosít Kőbánya, 
és további jelentős összeggel folytatja a meglévő pályák karban-
tartását is. Az Önkormányzat parkolóhelyeket alakít ki a Somfa 
közben, a Havas Ignác utca 1-3. szám alatt, valamint a Vásárló 
utcában 36,5 millió forint értékben. Kutyafuttatók kialakítására 20 
millió forintot, kerületszépítésre további 8 millió forintot, a Füzér 
utcai helytörténeti gyűjtemény felújítására 153  millió forintot, 
lakásfelújításra 164 millió forintot különített el az önkormányzat. 

Forrás: Kőbánya.hu

Tanulni soha nem késő! - Előadások a Kőbányai Nyugdíjas Akadémián

Ismét érdekes, aktuális előadásokkal várja a Kőbányai Nyug-
díjas Akadémia az idei év tavaszán a tanulásra, új ismeretekre 
szomjazó idősebb korosztály tagjait. A Nyugdíjasok Akadémi-
ájának 2016. tavaszi előadásai kéthetente szerdán 15 órakor a 
Kőrösiben:

 – Március 30.: Dr. Zelena András (kommunikációs szakem-
ber): Ki mit lájkol? Mit illik és mit nem a közösségi médi-
ában?

 – Április 13.: Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka (ZSKF, 
andragógus): Szépségeszmények változása a különféle kor-
szakokban

 – Április 27.: Kovács György (ZSKF, tanár, gerontoandragógus): 
Közösségszervezés ésközösségteremtés időskorban

 – Május 11.: Kerényi Péter (kommunikációs szakember): 
„Öreg a nénikéd!” – aktivitás 50 felett

 – Május 25.: Dr. Jászberényi József (ZSKF KMI, intézetve-
zető főiskolai tanár): A világpolitikai erőterek és azok konf-
liktusai 2016-ban

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonpro-
fi t Kft., 1105 Budapest, SzentLászló tér 7-14.
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Büszke szülők és gyerekek 
töltötték meg március 2-án 
a KÖSZI színháztermét, 
ahol 75 általános és közép-
iskolás vehette át a kerület 
egyedülálló szociális ösz-
töndíját. Az elismerést azért 
kapták, mert tanulmányi 
eredményükkel bizonyították: érdemes fi gyelni rájuk, segíteni 
azt, hogy könnyebben teljesíthessenek nehéz körülményeik 
ellenére is. Az átadóünnepséget a Kroó György Zeneiskola 
fúvószenekarának és magánének tanszakának műsora tette 
különlegessé. A megjelenteket Kovács Dorottya, a KÖSZI 
munkatársa köszöntötte, aki felidézte, hogy először 2011 júni-
usában lehetett a szociális alapú ösztöndíjra pályázni, miután 
az önkormányzat úgy döntött: a kiváló teljesítmény elérését 
ily módon is ösztönözni kívánja. Félévről félévre egyre több 
pályázat érkezett, jól mutatva a diákok motiváltságát, ez pedig 
az önkormányzatot motiválta a folytatásra.

„Ismerősek az arcok, többen már sokadszorra veszitek át a díjat. 
Bizonyítjátok, hogy érdemes volt kiírni a pályázatot” – fogal-
mazott beszédében a polgármester. Kovács Róbert bevallotta, 
hogy reggel, mielőtt elindult, azon gondolkodott, vajon gyerek-
ként megérdemelte volna-e ezt a díjat. „Nem. Nem voltam én 
rossz, de nem tanultam eleget. Később, a gimnáziumban ez már 
messze nem volt elég, és ahogy haladtam az iskoláimmal, úgy 
tanultam egyre többet, lettem egyre jobb. Ti viszont maradjatok 
olyanok, amilyenek vagytok. Amit ma megtanulhattok, tegyé-
tek, ezt már nem veheti el tőletek senki. A jövő alapjait pedig 
ma kell letenni, magatoknak teremtetek esélyt, ehhez pedig mi 
minden támogatást megadunk!”- mondta Kovács Róbert, majd 
Révész Máriusz országgyűlési képviselővel, Radványi Gábor 
oktatásért felelős alpolgármesterrel és dr. Mátrai Gábor bizott-
sági elnökkel átadta az emléklapokat.

Az ösztöndíjra olyan családok gyermekei pályázhatnak, amelyek-
ben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 57 ezer forin-
tot. A diákoknak legalább 3-as átlagot és javuló, illetve magasabb 
átlag esetén nem romló tanulmányi eredményt kell produkálniuk. 

A felső tagozatos általános iskolások havonta maximum 5 ezer, 
a középiskolások 10 ezer forintot kapnak. Ebben az évben 116 
pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba, és 75 pályázó – 55 
általános iskolás és 20 középiskolás – nyerte el a Kőbánya Szá-
mít Rád ösztöndíjat. Közülük 38-an már korábban is részesültek 
az ösztöndíjból, de van olyan kiváló teljesítményt nyújtó diák, aki 
ötször, sőt hatszor is sikerrel pályázott.

A 2016. évi tavaszi ösztöndíjak nyertesei
Középiskolások: Ábrahám Anett, Aranyosi Bernadett, Balázs 
Botond Zoltán, Bartalis Noémi Napsugár, Bódis Bianka, 
Buzma Bettina Zsuzsanna, Csorvási Márton Ferenc, Halmai 
Tamás, Horváth Dávid Csaba, Lantos Dzsesszika Krisztina, 
Magyar Viktória, Medve Julietta, Molnár István Dávid, Pham 
Thanhan Daniella, Püspöki Lotti, Rózsa Gergely, Szabó Cintia, 
Tapody Vanessza Fatima, Temesvári Levente, Vámos Janka,

Általános iskolások: Andó András, Andó Vivien, Árgyusi 
Noémi, Bakonyi-Kiss Fiorella, Bánóczi Kristóf, Bereznyák 
Tímea, Bertalan Árpád, Boda Zoltán, Bódis Boglárka Kinga, 
Csikes Dénes, Csiszár Csaba Zénó, Dao László, Drozgyik 
Lajos, Fonyó Levente, Gyarmati Dominik, Gyarmati Henri-
etta, Gyenge Liliána, Hajdu Gábor Dániel, Héjja Dávid, Heveli 
Ervin, Katona Dzsenna, Király Zsuzsanna Krisztina, Kiss Eve-
lin, Kiss Károly,  Kovács Szilárd, Kővágó Kitti, Kulcsár Ger-
gely, Lanczkor Tímea, Lovas Botond, Magyar Mónika, Mik-
lós Viktória, Moldován Rebeka, Molnár Fanni, Nagy Rebeka, 
Németi Niké, Ötvös Dominika, Pauer Andrea, Paulovics 
Richárd, Pham Huyhoang Martin, Pótor Eszter, Rédei Antónia, 
Romanszky Máté, Simon Menyhért, Smelka Károly Richárd, 

Smiglag Ádám, Soós Roland 
Levente, Szántó Nikolett, 
Szinovál István, Szupkai 
Richárd, Turi-Kováts Maja, 
Turtsányi Réka, Turtsányi 
Sándor, Viski Márk Zoltán, 
Wang Jun Ya, Wendler Nóra

Forrás: Kőbánya.hu

Márciusban indul a Keresztúri út két kilométeres szakaszának felújítása

Több, a budapesti közlekedés és a közterületek fejlesztését 
szolgáló útfelújítás kezdődik a fővárosban 2016 tavaszán: a 
kerületben felújítják a Keresztúri út vasúti átjáró és Határma-
lom utca közötti 2 kilométer hosszú szakaszát is. A meglevő 
szegélyt az út mindkét oldalán, teljes hosszban elbontják és 
a helyére új szegély épül. Az úttest aszfaltburkolatának felső 
rétegét a teljes szakaszon kicserélik. A buszmegállók burkolata 
mindenhol megújul, továbbá ahol van rá lehetőség, buszöböl is 
épül. A külterületi szakaszon padka, a Danone csomóponttól a 
vasúti átjáróig az út jobb oldalán taktilis kövekkel ellátott járda 
épül, valamint új forgalomtechnikai jelzéseket helyeznek el, 
valamint felújítják a vízelvezető árkokat.

A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a lehetőségekhez 
mérten a munkavégzés idején is folyamatos legyen a forgalom. 
Az esetleges kellemetlenségekért kérik az arra közlekedők és 

az ott lakók türelmét, egyúttal köszönik megértésüket. A terve-
zett pontosabb munkakezdési időpontokról és a felújítási mun-
kákkal járó forgalomkorlátozásokról folyamatos tájékoztatást 
adnak. Emellett a közösségi közlekedési változásokról folya-
matosan frissülő naprakész információk a BKK INFO oldalán, 
a www.bkkinfo.hu címen találhatók. 

Forrás: BKK
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Új szolgálati autó a közbiztonságért
A Kőbányai Önkormányzat – a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány  közreműködésével

 – a kerület  közbiztonságának  védelme  és  erősítése  érde-
kében  újabb személygépkocsitvásárolt, ezúttal a Kőbá-
nyai Wolf Polgárőrség - OPSZ Gépjármű Felderítő - Spe-
ciális Mentők

 – Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. 
Az új rendvédelmi autót – ami egy Suzuki S–Cross típusú 
jármű – Kovács Róbert polgármester február 9-én a Szent 
László téren adta át Orosz Tibornak, a Wolf Polgárőrség 
vezetőjének. Egy éven belül ez a harmadik gépjármű, amit 
az Önkormányzat Kőbánya közbiztonságának szolgála-
tába állított.

A Kőbányai Önkormányzat számára kiemelt fontosságú a 
közbiztonság, ennek javítása érdekében az elmúlt években 
számos intézkedés történt a rendőrök kiemelt támogatásától 
a közterületi kamerarendszer nagy ütemű fejlesztéséig. Mind-
ezeknek köszönhetően ma már körülbelül 45 ezer kerületi lakó 

biztonságát védi egy száz kamerából álló térfi gyelő-rendszer, 
amelyeknek működtetése évente évi 300 millió forintba kerül. 
Fenntartásának indokoltságát alátámasztó számszerűségi ada-
tok ugyanakkor egyértelműek: folyamatosan csökken a regiszt-
rált bűncselekmények száma, amíg az eredményes nyomozá-
sok aránya emelkedik. Az önkormányzat közvetlen anyagi 
támogatással is segíti azokat a lakóközösségeket, amelyek a 
társasházi lépcsőházakba, előterekbe telepítenének biztonsági 
kamerákat. A lépcsőházi kamera-program nagyon sikeres, 
hiszen a legfrissebb rendőrségi adatok szerint a kerületben 
történik a legkevesebb társasházi lakásfeltörés és besurranó 
rablás. Az Önkormányzat ezen túlmenően a kerületben szol-
gálatot teljesítő rendőrök számára lakhatási támogatáshoz és 
jutalmazáshoz biztosít anyagi forrást. A korábbi évek tapasz-
talatai egyértelműen mutatják, hogy a bérleti- és albérletidíj-
hozzájárulás hozzájárult a hivatásos állomány megtartásához, a 
létszámhelyzet javításához, azaz hatékonyan javította a kerület 
közrendjét és közbiztonságát. 
Forrás: Kőbánya.hu, Kovács Róbert polgármester Facebook oldala, 
OrientPress hírügynökség, Wolf Polgárőrség

Mesehősök éjszakája a Kőbányai Könyvtárban április 1-jén

Éjszakai nyomozásra invitál mindenkit a Kőbányai Könyv-
tár. Az éjszakai programon a könyvtár egy egészen más arcát 
mutatja: a hivatalos zárás után a könyvtárosok jelmezben 
mókáznak, a katalógusgépek nyomokat rejtenek, és érdemes 
a legeldugottabb helyekre is bepillantani, hátha ott rejtőzik a 
megoldás kulcsa. Április 1-je éjszakáján a könyvtárban mese-
hősök jutottak bajba, és csak az Önök segítségével kerülhetnek 
ki a csávából! Meg kell találni a kulcsokat, meg kell oldani 
a rejtélyeket - a nyomozásokhoz szükség lesz egy kis asszo-
ciációra, megfi gyelőképességre, bátorságra és kalandvágyra! 
Lesz aukció, a rejtélyek megoldásáért zsetonok járnak, ezekkel 

lehet majd licitálni. Ehhez a játékhoz a könyvtár szívesen 
fogad tárgynyeremény felajánlásokat! A könyvtár jelmezver-
senyt is hirdet,   jöjjenek mesealaknak öltözve, mutassák meg 
az Önökben rejtőző archetípust! Bár elsőre úgy tűnhet, hogy 
az estét inkább gyerekeknek szánják, a szervezők számítanak 
a családokra is,  mint ahogy nagyon szívesen látnak páro-
kat, baráti társaságokat minden korosztályból. Remek péntek 
esti kikapcsolódás lesz, ezt a könyvtár dolgozói garantálják.

Időpont: 2016. április 1., péntek, 20-24:00 óra között, helyszín: 
Kőbányai Könyvtár, Szent László tér 7-14.
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Március végére elkészül az Újhegyi sétány 

Hamarosan elkészül az Újhegyi sétány, mint ahogy a könyvtárban és a közösségi házban is a vége felé közeledik a munka! A 
sétányon megkezdték a fák és növények telepítését. A zömében elburjánzott, beteg fa helyett több mint 140 db új fát ültetnek, a 
virágágyásokba látványos, könnyen kezelhető növények kerülnek.

Épül a játszótér kicsiknek és nagyoknak, pihenőhely az idősebbeknek, szökőkút és vízlépcső, telepítik kültéri fi tnesz eszközöket 
a sportolni vágyóknak, valamint a párásító gömböket, amelyek a nagy melegben kellemes klímát biztosítanak majd.

A könyvtár és a közösségi ház műszaki átadása megtörtént, jelenleg a bútorok beszerzése és a termek berendezése van folyamat-
ban. A kandelábereken a közvilágítást és a díszvilágítást az ELMÜ március közepén kapcsolta be.

Húsvéti program várja március 25-én, pénteken a gyerekeket a közösségi ház előtt, ahol lehet kisállatokat (nyuszi, kiscsirke, 
kiskacsa, kiskecske, bárány, kismalac és láma stb.) simogatni, valamint Nokedli Bohóc lufi s előadásával fogja szórakoztatni az 
érdeklődőket.

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret 
támogatásával valósul meg.
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Foci toborzó óvodás és iskolás 

fi úk és lányok részére
A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (KISE) szeretettel várja 
minden, olyan óvodás- és iskoláskorú fi ú és leány jelentkezését, 
aki szívesen focizna Kőbánya legjobb utánpótlás 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 szak-
képzett edzők foglalkoznak, akik szakedzői, testnevelő tanári, 
valamint a szükséges UEFA licenc végzettséggel rendelkeznek. 
A gyerekek leigazolásukat követően a KISE színeiben szerepel-
hetnek az OTP Bank Bozsik Egyesületi torna rendezvényein.

Foglalkozások beosztása a 2009-ben született gyerekek 
részére: kedd 17:00-18:00 óra és csütörtök 18:00-19:00 óra 
között. Helyszín: Keleti Károly szakközépiskola tornaterem 
(1106 Bp. Gyakorló utca). A foglalkozás díja: 4500 Ft/hó (heti 
2 alkalom), edző: Német György: 06-30-261-1635

Foglalkozások beosztása a 2010-2011-ben született gyerekek 
részére: kedd 18:00-19:00 óra között. Helyszín: Keleti Károly 
szakközépiskola tornaterem (1106 Bp. Gyakorló utca). A fog-
lalkozások díja: 3000 Ft/hó (heti 1 alkalom). Edző: Magyari 
András: 06-70-266-9885

Foglalkozások beosztása a 2008-2009-2010-ben született gye-
rekek részére: szerda 17:00-18:00 óra és péntek 17:00-18:00 
óra között. Helyszín: Szent László Általános Iskola tornaterem 
(1102. Bp., Szent László Tér 1.) A foglalkozások díja: 4500 Ft 
/hó (heti 2 alkalom). Edző: Magyari András: 06-70-266-9885

Kapcsolat:
Honlap: www.kise.hu, 
Facebook: www.facebook.com/KISE97, 
Email: 97kise@gmail.com
Tel.: 06-1/261 -9837; 06-1/431-0146; 
 Utánpótlás koordinátor: Kovács József: 06-20-338-1422

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Kőbányai Komposztálási Program    2016

FELHÍVÁS
Tisztelt Kerületi Lakosok!

Budapest Fővárosi Közgyűlésének a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. 
(XII. 10.) Főv. Kgy. rendelete 2011. december 1-jétől megtiltotta Budapest területén az avar és
a kerti hulladékok elégetését. Az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának az ilyen 
jellegű hulladékot elsősorban helyben kell komposztálnia. Ehhez kíván a Kőbányai 
Önkormányzat a kerület lakosainak segítséget nyújtani azzal, hogy idén is pályázatot hirdet 
komposztáló berendezések ingyenes használatba adására.
Az eszközök átvételének feltétele: öt évre szóló használati megállapodás megkötése.

A 2016. évi Kőbányai Komposztálási programban résztvevők kiválasztásánál elsődleges 
szempont a jelentkezés sorrendje. Lehetőség van ingatlanonként 600 literes komposztáló 
edény mellett 900 literes komposztháló/komposztkeret igénylésére is.

A pályázók a kitöltött „Jelentkezési adatlap” benyújtásával jelezhetik részvételi szándékukat
a Programban. Az adatlap személyesen átvehető a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán, illetve letölthető a www.kobanya.hu honlapról.

Bővebb információt az érdeklődők a 4338-283-as telefonszámon kaphatnak.

Jelentkezési határidő: 2016. április 15.

Kovács Róbert
Kőbányai polgármestere

Kovács Róbert
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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

Segítség a nyári táborozáshoz

Száz nehéz helyzetű családnak nyílik lehetősége, hogy gyer-
mekeik táborba utazhassanak nyáron a Kőbányai Szociális 
Védegylet által kiírt pályázatnak köszönhetően. Az egyesület 
a dr. György István, Budapest kormánymegbízottja által fel-
ajánlott egymillió forintból támogatja a kőbányai családokat, 
gyermekenként tízezer forinttal. A pályázat leadási határideje 
2016. április 30.

Dr. György István immár öt éve minden decemberben jóté-
konysági koncertet szervez Póka Egonnal és zenésztársaikkal. 
2011 óta összesen több mint 12 millió forint adományt gyűj-
töttek, amelyet a korábbi években hátrányos helyzetű, illetve 
beteg gyermekek, valamint idősotthonok számára ajánlottak 
fel. Tavaly a kőbányai Gyermekek Átmeneti Otthona számára 
vásároltak korszerű számítógépeket és a gyerekek nyári táboro-
zását is támogatták. A kormánymegbízott az „Adjunk a húrok-
nak, és a rászorulóknak is!” elnevezésű jótékonysági kon-
certbevételéből idén egymillió forintot ajánlott fel arra, hogy 
segítse a kőbányai családok gyermekeinek nyári táborozását.

A pályázaton azok a családok nyerhetnek támogatást a 7 és 12 
év közötti gyermekeik nyaralásához, akik bejelentett állandó 
kőbányai lakcímmel rendelkeznek és a családban az egy főre 
eső bruttó jövedelem nem haladja meg a minimálbért, azaz a 
111.000 forintot. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a 
gyermeket egyedül nevelő szülők, a fogyatékkal élő, illetve a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok, 
valamint a kőbányai iskolába járók.

A legkésőbb 2016. április 30-ig leadható pályázatokon azt is 
meg kell jelölni, hogy milyen táborban szeretnének részt venni 
a gyerekek. Az elnyerhető maximális támogatás gyermeken-
ként 10.000 Ft. A pályázati kiírást és a jelentkezési lapot meg-
találják a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
és a KÖSZI, valamint az Újhegyi Uszoda előterében. Jelent-
kezni a jelentkezési lap beküldésével lehet a következő elérhe-
tőségek valamelyikére: email: kobanyaivedegylet@gmail.com, 
postacím: Szociális Védegylet, 1102 Budapest, Állomás u. 11. 
1/5, személyesen: 1105 Budapest, Halom utca 37/b, minden 
hétköznap 9-16 óra között.

Kérdéseit felteheti a kobanyaivedegylet@gmail.com email 
címen, vagy a 06-30-585-2102 telefonszámon. 

Forrás: Kőbánya.hu


