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Ú j jászületik  a  M anóvár  b ölcső de Újjászületik  a  Manóvár  bölcsőde 
és  a  Rece -Fice óvo da épületeés a  Rece -Fice óvoda épülete

www. facebook.com/kobanya

Történelmi jelentőségű testületi ülést tartott a Kőbányai 
Önkormányzat július 6-án. A képviselők döntöttek arról, hogy 
a kerület visszavásárolja a Mázsa téri ingatlanokat, valamint 
a Liget téri volt szolgáltatóház épületét. Kovács Róbert pol-
gármester a Facebook oldalán a következőképpen számolt be 
az örömteli hírről: „Kerületünk két szégyenfoltjának felszá-
molása érdekében tettük meg az első lépéseket. Az első lépé-
seket, amelyek a szemek számára még jó ideig láthatatlanok 

maradnak, nélkülük azonban önkormányzatunk tehetetlen 
lenne. Mi pedig tenni akarunk! Döntöttünk arról, hogy visz-
szavásároljuk a 2004-ben regnáló szocialista városvezetés 
által eladott Mázsa téri ingatlanokat és döntöttünk arról, hogy 
megvásároljuk a Liget téri, volt szolgáltatóház magántulaj-
donú területeit. Ha az adásvételek létrejönnek és az ingatla-
nok önkormányzati tulajdonba kerülnek, a fejlesztésükről már 
nemcsak álmodozhat Kőbánya. Elkezdhetjük a tervezést!”

Kőbánya visszavásárolja a Mázsa teret 

és a Liget téri volt szolgáltatóházatés a Liget téri volt szolgáltatóházat

(cikkünk a következő oldalon)
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Újjászületik a Manóvár bölcsőde 
és a Rece-Fice óvoda épülete

Bejárást tartottak a Vaspálya utcai Rece-Fice óvoda és a Manóvár 
bölcsőde épületében, amely a Kőbányai Önkormányzat fi nanszí-
rozásában 340 millió forintból születik újjá. Az eseményen a kivi-
telező Jánosik és társa Kft., valamint az építtető Kőbányai Vagyon-
kezelő Zrt. munkatársai mutatták be az önkormányzat, valamint az 
óvoda és bölcsőde dolgozói számára az eddig elvégzett munkát, 
adtak tájékoztatást az átadásig elvégzendő feladatokról.

Az élénk színű, látványos elemekkel és új nyílászárókkal fel-
szerelt épület és a varázslatos kert valósággal elbűvölte a meg-
jelenteket. Az óvónők és a bölcsődei gondozók örömmel fedez-
ték fel újjászülető munkahelyük részleteit, amely nemcsak 
modern és korszerű, de igazán vidám, gyermekbarát és nagyon 
szép is lesz. A bejáráson kiderült, hogy a Csillagfürt Bölcsőde 
néhány hete új nevet és logót kapott, amely ma már a réginél 
sokkal kedvesebb - Kőbányai Manóvár Bölcsőde nevet viseli.

A jó hangulatú eseményen Kovács Róbert polgármester elmondta, 
a Kőbányai Önkormányzat eljutott oda, hogy teljesen át- és újjáé-
pítsen kerületi intézményeket. Ilyen például a Vaspálya utcai épü-
let is, amely nemcsak új külsőt kap, hanem a berendezéstől kezdve 
és a bútorzaton át egészen a kertig minden elemében újjászületik. 
Felidézte egy barátja véleményét, aki szerint Kőbánya új neve: 
Alapkőbánya. A szójáték arra utal, hogy az elmúlt néhány hónap 
során lerakták a kerületben az Újhegyi sétány, a Kerepesi úti orvosi 

rendelő, az új önkormányzati ügyfélközpont, a Vaspálya utcai böl-
csőde és óvoda épületének, valamint a Xellia gyógyszeripari üze-
mének alapkövét. A polgármester bízik benne, hogy az augusztusi 
költözésre minden készen lesz és új intézményben köszönthetik 
a gyermekeket. Beszéde végén kiemelte, hogy Kőbánya ismét 
tovább fejlődik! A beruházásra azért volt szükség, mert a több 
mint 40 éves régi épület már teljesen elavult volt, a fűtési rend-
szere gazdaságtalanná vált, nem lehetett megoldani a nyílászárók 
szigetelését, nagyobb esőzések után rendszeres volt a beázás. Sze-
rencsére az épületnek voltak használható, jó teherbírású részei (pl. 
az alapok, belső oldalfalak), amelyeket megtartottak, ám el kel-
lett bontani a teljes homlokzatot, a régi tetőszigetelést, az összes 
aljzatburkolatot és részben a belső válaszfalakat. A felújítás során 
a tetőt és az oldalfalakat modern technológiával újraszigetelték.

Az épületek alapterülete nem változott, viszont a belső válasz-
falak átrendezése révén mindkét létesítmény sokkal tágasabb, 
praktikusabb lesz. A felújítás során látványos, modern elren-
dezésű nyílászárókat szerelnek be, mint ahogy - az intézmény 
jellegéhez illően - színes,  játékos elemekkel kiegészített külsőt 
kap a homlokzat is. Korszerű és energiatakarékos villamos és 
gépészeti hálózatot építenek ki, felújítják a konyhát, amelybe 
a legmodernebb konyhatechnológiai berendezések kerülnek. 

A kert felújítását egy külön projekt keretében az Everling Kft. 
végzi, amely során modern kültéri játékokat telepítenek mind-
két intézmény udvarára. Néhány régi, a gyerekek által nagyon 
kedvelt, még használható játszóeszköz természetesen visz-
szakerül megszokott helyére. A két épület közötti udvari részen 
kis veteményes konyhakertet alakítanak ki, hogy a kisgyere-
kek már ovis korukban megismerhessék a zöldségek és gyü-
mölcsök gondozásának fortélyait. A kültéri játszóeszközökön 
kívül az óvoda és a bölcsőde új belső bútorokkal is gazdagodik. 

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Pro-koord, Kőbánya.info
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Megnyílt a kőbányai kormányablak

Megnyílt a teljesen megújult kőbányai kormányablak a Havas 
Ignác utcában, ahol az eddigieknél egyszerűbben, gyorsabban, 
kevesebb várakozással tudjuk elintézni ügyeinket. A kerü-
leti egyablakos ügyintézési pontot Dr. Baltay Tímea helyet-
tes államtitkár, dr. György István kormánymegbízott, Kovács 
Róbert polgármester, Révész Máriusz országgyűlési képviselő 
és dr. Horváth Tivadar hivatalvezető adta át ünnepélyes keretek 
között június 16-án. 

A főváros 30. kormányablakának megnyitásával az országban 
immár több mint 260 egyablakos ügyintézési pont működik – 
mondta az eseményen Baltay Tímea kormányablakokért fele-
lős helyettes államtitkár. Hozzátette, a további ügykörbővítést 
az informatikai rendszerek fejlesztése, az e-közigazgatás erősí-
tése fogja lehetővé tenni.

A magas ügyfélforgalom miatt a jövőben tovább bővítik a 
fővárosi kormányablakokat – jelentette be dr. György István 
kormánymegbízott, aki nagy örömmel nyitotta meg Budapest 
30. kormányablakát Kőbányán, a korábbi okmányiroda helyén. 
A kívül-belül teljesen megújult, az eddigieknél sokkal szebb, 
kényelmesebb ügyfélszolgálatnak köszönhetően az eddigieknél 
egyszerűbben, gyorsabban, kevesebb várakozással tudják elin-
tézni ügyeiket az ide betérők. A kormánymegbízott kiemelte, 
hogy gyakorlatilag panaszmentesen működnek a kormányabla-
kok, hiszen a 2015-ös évben a fővárosban közel 2 millió ügyet 
intéztek el és mindössze 200 panaszt iktattak. Az intézhető 
ügyek bővítése mellett a jövőben a fővárosi kormányablakok 

leterheltségét is csökkenteni fogják. További kormánytisztvise-
lői státuszokat hoztak létre és tervezik a munkaállomások bőví-
tését is. A kormánymegbízott őszintén reméli, hogy a kőbánya-
iak is elégedettek lesznek az itt folyó ügyintézéssel. Dr. György 
István úgy látja, hogy Kőbánya az utóbbi években dinamikusan 
fejlődik a kerületi önkormányzat, a főváros, és immár a kor-
mányhivatal által végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően is.

Kovács Róbert polgármester az átadó ünnepségen kijelentette: 
újabb mérföldkőhöz érkeztünk, a kerület ismét tovább fejlő-
dött. A Havas Ignác utcai Budapesten a 30. új kormányablak, 
ám sokak véleménye szerint, talán ez a legszebb. „Nekünk, 
kőbányaiaknak egészen biztosan” - tette hozzá. A polgármester 
véleménye szerint a modern kormányablak megváltoztathatja 
a bürokráciáról alkotott negatív képet. A polgármester megkö-
szönte dr. György István kormánymegbízottnak, hogy ahogy 
"eddig mindig, most is szívén viseli otthona, otthonunk, Kőbá-
nya sorsát". Beszéde végén azt kívánta, hogy az új kormány-
ablakot használja örömmel és egészséggel minden kőbányai 
polgár és minden munkatárs, aki a kerületiekért dolgozik.

Cím: 1105 Budapest, Havas Ignác utca 1. Kapcsolat: www.
kormanyhivatal.hu, email: okmanyiroda@10kh.bfkh.gov.hu, 
telefon: (1) 795-8706, fax: (1) 237-4828

Forrás: OPH, MTI, Dr. György István Facebook oldala, 
Kovács Róbert Facebook oldala, 

Kőbánya.info, Kormányhivatal.hu

Közvélemény-kutatás Kőbányán

A Kőbányai Önkormányzat a Sportliget fejlesztése vonatko-
zásában, valamint a kőbányai fi atalok helyi ügyekről alkotott 
véleményével kapcsolatban szeretné megismerni a kerületben 
élők álláspontját. Az Önkormányzat kéri, hogy segítsük mun-
kájukat az online kérdőívek kitöltésével, amelyek erről a link-
ről érhetőek el: www.kozvelemeny.kobanya.info

Forrás: Kőbánya.hu

Igazgatási szünet a Polgármesteri 

Hivatalban

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el a 2016. július 11-étől 
2016. augusztus 5-éig terjedő nyári időszakra. Az igazgatási 
szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 
rendje az alábbiak szerint alakul:

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal anyakönyvi 
ügyekért felelős szervezeti egysége hétfőn 14.30 órától 17.30 
óráig, szerdán 8.00 órától 16.00 óráig, valamint pénteken 8.00 
órától 11.30 óráig ügyfélfogadást tart.

2016. július 11. és 15. között, valamint 2016. augusztus 1. és 
5. között a Hivatal ügyfélszolgálata hétfőn 14.30 órától 17.30 
óráig, szerdán 8.00 órától 16.00 óráig, valamint pénteken 8.00 
órától 11.30 óráig ügyfélfogadást tart.
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Kőbánya elismerte kiválóságait

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben új 
rendeletet alkotott a kitüntetésekről, azok adományozásáról. A 
kerületi vezetésnek szívügye, hogy az itt élő és tevékenykedő, 
vagy már nyugállományba vonult kiválóságokat elismerje, 
díjazza. Ez évben is olyan kiválóságokat tüntetett ki a kép-
viselő-testület, akik méltók a korábbi elismertek által nyitott 
út bejárására, akik hírnevet, megbecsülést hoztak és hoznak 
Kőbányának, és akik nevére, tevékenységére büszkék lehetünk. 

A Szent László Napok keretében megrendezett ünnepségen 
ebben az évben 34 díjazott vehette át az odaítélt elismerést 
Kovács Róbert polgármestertől. A díjátadás után a Kőrösi Kul-
turális Központ aulájában Révész Máriusz országgyűlési kép-
viselő, kormánybiztos mondott pohárköszöntőt, majd az önkor-
mányzat állófogadást adott a díjazottak tiszteletére.

„A Szent László Napok a legnagyobb, mégis egyben a legben-
sőségesebb ünnepe Kőbányának. A legszínesebb programok-
kal, a legnagyobb vásári forgataggal lepjük meg ilyenkor az 
egész kerületet, kicsiket és nagyokat három napon át. Én mégis 
ezt az ünnepséget várom a legjobban, mert ilyenkor azokkal 
lehetek együtt, akiknek Kőbánya több mint lakóhely, több mint 
munkahely. Azokkal, akik nap, mint nap példát mutatnak nem 
csak szakmaiságból, de emberségből és segítőkészségből is. Ők 
jelentik a fejlődő Kőbánya motorját. Mindennapi munkájukkal, 
elhivatottságukkal a kerület lakóiból valódi és erős közösséget 
építenek.” – kezdte köszöntőjét Kovács Róbert polgármester, 
majd így folytatta: „Kőbányán mindenki egyformán fontos, 
ezért ismerjük el külön is azok munkáját, akik mindent megtesz-
nek a kerületért, a kőbányaiakért. Ők azok, akik a kerület fejlő-
déséhez kiemelkedő teljesítményükkel vagy egész életművükkel 
hozzájárultak. A kitüntetettek között idén is sok egészségügyi 
és szociális dolgozó, illetve pedagógus van, akik annak szente-
lik az életüket, hogy szolgálják az embereket, mindenki másnál 
többet tesznek egy közösségért, és akik cserébe megkapják azt a 
két dolgot, amelynél többet senki, de senki nem adhat: az embe-
rek szeretetét és bizalmát.

Ebben az évben egy új momentummal is gazdagodott ünnep-
ségünk: a Készenléti Rendőrség csapatzászlajára tűztünk egy 
szalagot. Ez a csapatzászló olyan szimbólum, mely kifejezi az 
összetartozást, az elkötelezettséget és tiszteletet a magyar tör-
ténelmi hagyományok iránt, a haza biztonsága iránti odaadást, 
elhivatottságot, a közösség erejét. Az önkormányzat a zászló-
szalag adományozásával egész Kőbánya nevében kifejezi meg-
becsülését a munkájuk iránt” – hangsúlyozta a polgármester.

A Kőbányai Önkormányzat Szent László-díját Professzor 
dr. Jermendy György, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház tudományos 
igazgatója vehette át kiemelkedően magas színvonalú, alá-
zattal és hivatástudattal végzett gyógyító munkája, az orvos-
képzés terén elért elévülhetetlen tevékenysége, az orvostudo-
mány fejlesztésében betöltött vitathatatlan szerepvállalása, a 
mindenki számára példaértékű magatartása elismeréseként. 

A professzor 1992 óta a kórház munkatársa. Részese lehetett 
annak, hogy a kórház a főváros egyik meghatározó jelentőségű 
egészségügyi intézményévé vált. A 24 év alatt mintegy 60 ezer 
fekvőbeteg és ennek többszörösét kitevő járó beteg ellátását 
felügyelte, irányította vagy végezte személyesen. 1985-ben 
nyerte el az orvostudományok kandidátusa címet, ezt 1998-ban 
minősítették PhD-nek, 1997-ben az orvostudományok doktora 
(akadémiai doktor) tudományos fokozatot érte el. Elismerései 
közül kiemelkedik a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje (2008), a Batthyány-Strattmann László-díj (2016).

Díszpolgári címet kapott:

- dr. Gönczöl Veronika háziorvos – Felnőtt Háziorvosi Rendelő, 
Újhegy – a kerületi alapellátásban végzett szervező munkája, a 
gyógyítás iránti elkötelezettsége, példaértékű emberi magatar-
tása elismeréseként.

- Silye Sámuel rajparancsnoknak, szabadságharcosnak az 
1956-os forradalom kőbányai eseményeiben betöltött bátor 
helytállása, a forradalmi eszmék melletti megkérdőjelezhetet-
len elkötelezettsége, a mai nemzedék által követendő bátor-
sága, áldozatvállalása elismeréseként posztumusz Kőbánya 
Díszpolgára címet adományozott az Önkormányzat.

Kőbányáért-díjban részesült:

- Hajdu Péter kormánymegbízotti kabinetvezető, a Kőbányai 
Diákok Sportegyesületének elnöke, a kőbányai sportéletben 
betöltött meghatározó szerepe, az e területen alkotott mara-
dandó értékek létrehozása érdekében kiemelkedő szakmai szín-
vonalon végzett több évtizedes munkája elismeréseként.

- Hegedűs Károly aljegyző – Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal – a 27 éve megszakítás nél-
kül Kőbányáért, a köz szolgálatában maximális hivatástudattal 
végzett odaadó, lelkiismeretes munkája, valamint példaértékű 
emberi magatartása elismeréseként.

- Bicskei Gáborné Orbán Éva közíró, ’56 kutató részére az 
1956-os forradalom kutatása, dokumentálása érdekében vég-
zett elkötelezett munkája elismeréseként.

Kőbánya Szolgálatáért Emlékérmet vehetett át:

- Dr. Szikorszky Tamás főorvos – Bajcsy-Zsilinszky Kórház – a 
Kőbányán 48 éve kiemelkedő szakmai tudással végzett tevé-
kenysége, a fi atal orvosgeneráció oktatásában betöltött szerepe, 
valamint munkatársakkal, betegekkel szemben tanúsított pél-
daértékű emberi magatartása elismeréseként,

- Varga György Jánosné tanító – Kőbányai Szent László Álta-
lános Iskola – a kőbányai gyerekek oktatásában magas szín-
vonalú hivatástudattal és szakmai tudással végzett munkájáért, 
példamutató emberi magatartásáért.

Elismerő címek:

- Kőbánya Kiváló Kutyaiskola Vezetője és Közösségépítője: 
Benke András kutyakiképző 

- Kőbánya Kiváló Közös Képviselője: Bognár Ferencné közös 
képviselő, KŐKIÉP Bt.

- Kőbánya Kiváló Vállalkozása: Ferro-Tool Szerszámkészítő 
és Forgalmazó Zrt.
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Ünnepelt a kerület

Hihetetlen programdömping várta három napon át a láto-
gatókat Kőbánya ünnepén, azaz a Szent László Napokon. A 
június utolsó hétvégéjén megtartott rendezvénysorozaton a 
hagyományos programok mellett különleges újdonságok is 
várták az érdeklődőket: meg lehetett nézni belülről a 120 éves 
önkormányzat épületét, vezetett túra a Szent László templom-
toronyba, de volt futóverseny, pincebejárás, lovagi bajvívás, 
buszos városnézés, lovas sétakocsikázás, szentmise, orgona 
bemutató és tűzugrás is. Bemutatkoztak a kerület testvérvá-
rosai, sikerrel zajlott le az első Szent László Napi Főzőverseny, 
mint ahogy nem maradhatott el a zene, a tánc és a fergeteges 
hangulat sem, amelyről – többek között – a Karthago zenekar 
és Marót Viki gondoskodott. 

Az ünnepnek pedig még most sincs teljesen vége, hiszen július 
31-ig tekinthetjük meg azt a karikatúra-kiállítást, amelyet Hofi  
Géza születésének 80. évfordulója alkalmából meghirdetett 
pályázatra küldtek a művészek. A „Pusszantás mindenkinek!” 
címet viselő utcai tárlat a Kőrösi Csoma sétányon várja az 
érdeklődőket. 

Forrás: Kőbánya.hu

- Kőbánya Kiváló Ifjúságvédő és Szervező Közössége: Radar 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

- Kőbánya Kiváló Iparosa: Szalai Ferenc férfi szabó, Szabóság, 
Ónodi-köz

- Kőbánya Kiváló Gyámhivatali Ügyintézője: Urbán Zsuzsanna 
gyámügyi ügyintéző, Budapest Főváros Kormányhivatala

Ágazati elismerések

Egészségügyi ágazat

- Bereczky Endre-díj: dr. Szproge Gunta fogorvos, Sefe-Dent 
Fogorvosi Bt., dr. Zolnay Júlia háziorvos, Felnőtt Háziorvosi 
rendelő, Újhegy

- Wágner Viktória-díj: Lados Lászlóné védőnő, Bárka Kőbá-
nyai Humánszolgáltató Központ

- Év ápolója-díj: Tóthné Szabó Éva asszisztens, Felnőtt Házi-
orvosi rendelő, Kőbánya-Kertváros, Zsofonyi Krisztina vezető 
ápoló, Kőbányai Szivárvány Nonprofi t Kft.

Közigazgatási ágazat

- Rottenbiller-díj: Rappi Gabriella főosztályvezető, Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal

- Kiváló technikai munkatárs: Szabó Miklósné telefonkezelő, 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Kulturális ágazat

- Manninger Miklós-díj: Földényi Krisztina könyvtáros, 
FSZEK Kőbányai könyvtára

Oktatási ágazat

- Sajó Sándor-díj: Balázs Tiborné óvodapedagógus, Gépmadár 
Óvoda, Füzesséryné Dudás Eszter brácsaművész-tanár, mes-
terpedagógus, Kroó György Zeneiskola AMI, Kőrössy Csilla 
logopédus, Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Kész-
ségfejlesztő Szakiskola, Pati Nagy Zsuzsanna általános iskolai 
tanár, Janikovszky Éva Általános Iskola, Széles István álta-
lános iskolai tanár, Keresztury Dezső Általános Iskola, Tóth 
Géza általános iskolai tanár, Bem József Általános Iskola

- Kiváló pályakezdő munkatárs: Farkas Sára fuvolaművész, 
Kroó György Zeneiskola AMI

- Kiváló technikai munkatárs: Kreiszné Fodor Éva dajka, 
Csupa Csoda Óvoda

Szociális ágazat

- Soos Géza-díj: dr. Valkóné Tyukodi Mónika szakmai egység-
vezető, Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ

- Stróbl Mária-díj: Fácska Jánosné csecsemő-és kisgyermekne-
velő, Cseperedők Bölcsőde

- Kiváló pályakezdő munkatárs: Varga Szabina csecsemő-és 
kisgyermeknevelő, Apraja-falva Bölcsőde

- Kiváló technikai munkatárs: Varga Istvánné konyhai dolgozó, 
Szivárvány Bölcsőde)



www.kobanya.info

www. facebook.com/kobanya6

7. évfolyam 7. szám 2016. július–augusztus

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Üzenjünk 
Brüsszelnek,

hogy ők is 
megértsék!



www.kobanya.info

www. facebook.com/kobanya 7

7. évfolyam 7. szám 2016. július–augusztus

A rászoruló gyerekek díjmentesen kaphatnak ebédet a nyáron

A kőbányai Fekete István általános iskolában tartott sajtótájé-
koztatót Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi fel-
zárkózásért felelős államtitkár és Kovács Róbert polgármester 
június 16-án. Az eseményen megtudhattuk, hogy akár 208 ezer 
gyerek kaphat a nyári szünet hétköznapjain ebédet, miután a 
kormány kötelezővé tette az önkormányzatok számára a díj-
mentes étkeztetés biztosítását, és az ehhez szükséges forrást is 
biztosítja.

Czibere Károly elmondta, idén összesen 5,3 milliárd forin-
tot fordítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, hátrányos helyzetű gyermekek tavaszi, nyári, őszi és 
téli tanítási szünetekben - összesen 70 szünidei napon át - tör-
ténő étkeztetésére. Jelezte: tavaly ez az összeg 3 milliárd forint 
volt, és akkor az önkormányzatoknak még pályázniuk kellett 
a támogatásért. Hangoztatta, az ingyenes gyermekétkeztetés 
biztosítása fontos társadalompolitikai cél nemcsak azért, mert 
a gyerekeknek joguk van a megfelelő ellátásra, hanem a szoli-
daritás miatt is. Egy társadalom nem nézheti tétlenül azt, hogy 
egy gyerek éhezzen - mondta. Hozzátette, ugyanakkor társa-
dalmi érdek is a támogatás, mert a fi atalokra költött pénzek 
beruházást jelentenek a jövőbe. Tavaly 142 ezer gyermek étke-
zett ingyenesen a nyári szünidőben, de akkor még nem volt ez 
kötelező feladat az önkormányzatok számára, és voltak olyan 
települések, amelyek nem éltek a lehetőséggel.

Az államtitkár arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a szünidei étkez-
tetést az önkormányzat akkor tudja biztosítani, ha a szülők 
(vagy a rászoruló gyermek törvényes képviselője, gyámja) azt 

kérelemben kéri a település jegyzőjétől. A jegyző kötelessége 
írásban tájékoztatni a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
szülőket a lehetőségről, továbbá a helyi család- és gyermekjó-
léti szolgálatnak személyesen kell segítenie a kérelem kitölté-
sében, benyújtásában. Czibere Károly közölte, erre a feladatra 
levélben hívta fel a gyermekjóléti szolgáltatók fi gyelmét, azért, 
hogy egyetlen rászoruló gyerek se maradjon ki az ingyenes 
szünidei étkeztetésből. Elmondta, az ingyenes étkezést nem-
csak azoknak biztosítják, akik az intézménnyel jogviszonyban 
állnak, hanem azoknak is, akiket például a szüleik nem visznek 
bölcsődébe. Czibere Károly az MTI-nek azt mondta, gyere-
kenként napi 570 forintot adnak arra, hogy biztosítsák a meleg 
étkezést. Az államtitkár közölte azt is, hogy az önkormányza-
tok 80-85 százalékának az állam teljes egészében megtéríti az 
ingyenes gyermekétkeztetés költségeit, és csak a magas ipar-
űzési adót elérő településektől kér eltérő mértékű önrészt.

Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere arról beszélt, a X. kerü-
let a korábbi években is – amikor nem volt kötelező feladat az 
ingyenes étkeztetés – odafi gyelt arra, hogy a rászoruló helyi 
fi atalok megfelelő étkezést kapjanak. Tájékoztatása szerint a 
kerület háromszáz gyerek számára biztosítja kötelezően, tehát 
állami forrásból az étkeztetést, ugyanakkor az önkormányzat 
további kétezer fi atal számára is lehetővé teszi ezt, saját forrás-
ból. Közölte, a gyerekek nyáron a napközis táborban, valamint 
óvodákban, bölcsődékben kapják meg az ebédet. Kérdésre vála-
szolva arról beszélt, céljuk az, hogy egyetlen gyerek se marad-
jon éhes, ezért a szülők a kérelmüket bármikor beadhatják. 

Forrás: MTI, Kovács Róbert Facebook oldala, Kőbánya.info

Segítség a nyári táborozáshoz
Télen jótékonysági gitáres-
tet adott, most pedig ajándé-
kozott az adományokból. Dr. 
György István kormánymeg-
bízott „Adjunk a húroknak!... 
és a rászorulóknak is!” címmel 
megrendezett jótékonysági kon-
certjének bevételéből 70 kőbá-
nyai gyermek táborozását támo-

gatja, akik a Szociális Védegylet pályázatán nyerték el a lehetőséget.

„Tanítómesterem, ahogy sok mindenkinek. Számos ponton segít. Poli-
tikusoktól ritka az, amit ő megtesz. Gondol az itt élőkre, koncertjei 
bevételeiből tudott már támogatni időseket, betegeket, most gyerekek 
táborozására gyűjtött. Fontos, hogy a hivatalon keresztül kapott támo-
gatáson túl más csatornákon is érkezzen segítség a rászorulóknak, 
mint amilyen ez is. Nagyon köszönöm a kőbányaiak nevében azt, amit 
a Kormánymegbízott úr tesz” – köszöntötte Kovács Róbert polgár-
mester a rendezvényt és dr. György István kezdeményezését.

„Tényleg örömmel jövünk ide. A Sibrik úti általános iskolába jártam, 
s bár az intézmény már nem működik, de a zenéhez való kötődésem 

innen indult. Szüleim ösztönzésére kezdtem el zongorázni, öt évig csi-
náltam, nem mondom, hogy mindig örömmel. Majd a mai Szent László 
Gimnáziumban tanultam, ahol barátaimmal zenekart alapítottunk. 
Szüleim vettek nekem egy gitárt, hónapokba telt, míg megbarátkoztunk 
egymással, nehéz volt, de időről időre közelebb kerültünk egymáshoz. 
Aztán, amikor már tanítottam itt a kerületben, összebarátkoztunk Póka 
Egonnal, a Kőbányai Zenei Stúdió alapítójával és már az önkormány-
zatnál töltött időszak alatt jött a gondolat: zenéljünk együtt” – idézte 
föl zenei és kőbányai kötődését a kormánymegbízott, aki immár ötö-
dik éve szervezi jótékonysági koncertjét, hogy segíthessen a rászoru-
lóknak Kőbánya- és Kispest-szerte.

„Öt év alatt összesen 12 millió forintot gyűjtöttünk össze, támogattuk 
már vesebeteg kislány családját, a Minden Gyerek Lakjon Jól Ala-
pítványt, Down-kóros gyerekeket, gyerekek átmeneti otthonát, idősek 
otthonában élőket, most pedig kisgyerekek táborozását segítjük, fejen-
ként 10-10 ezer forinttal. Nem sok, de annak, aki rászorul, reméljük, 
hogy ez is sokat számít” – mondta még dr. György István, aki ezután 
gitárt fogott a kezébe és többek között a közkedvelt Micimackó dallal 
hívta közös éneklésre a gyerekeket. 

Forrás: Kőbánya.hu, Kőbányai Önkormányzat
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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

Tegyük együtt még szebbé 

Kőbányát!
Szépülő kerületünkért, a tisz-
tább, rendezettebb környeze-
tünkért, az élő és élhető Kőbá-
nyáért egyre többen, egyre 
többet tesznek. Csatlakozzon 
Ön is a mozgalomhoz! Csatla-
kozzon, hogy otthonunk még 
szebb, még vonzóbb, ezáltal 
még értékesebb legyen! 

A Kőbányai Önkormányzat kerületszépítő pályázatot hirdet, 
amelyben a következő kategóriákban lehet nevezni és jelölni:

 – „Tiszta udvar, rendes ház” (magánszemélynek, lakóközösség-
nek szól)

 – „Tiszta. rendezett Kőbányáért” (intézménynek, vállalkozás-
nak szól)

 – „Virágos Kőbányáért” (magánszemélynek, lakóközösségnek, 
szervezetnek szól, ablak és erkély elismerésére)

Javaslataikat, ajánlásaikat július 31. napjáig várják elektronikus 
levélben a tisztaudvarrendeshaz@kobanya.hu címre, vagy postai 
úton a következő címre: Kőbányai Polgármesteri Hivatal Város-
üzemeltetési Osztálya (1102 Budapest, Szent László tér 29.) A 
borítékra írják rá: „Tiszta udvar, rendes ház” További részlete-
kért érdeklődhet a 433-8283-as önkormányzati telefonszámon!

Művészeti juniális az Újhegyi 

Közösségi Házban
A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete Művészeti 
Juniálist rendezett az Újhegyi Közösségi Házban: a nagyszerű 
programon a művészek bemutatták azokat a foglalkozásokat, 
amelyeket majd egész nyáron kipróbálhatnak az ide látogatók. 
Az épület előtti fedett részen, festőállványon készült a Ház man-
dalája. A festést Gál Magdolna festőművész és Hajnal Piroska 
művészetterapeuta vezette. A következő asztalnál, Tényi Kata-
lin textilművész mutatta meg és segítette a gyerekeket és a 
felnőtteket, hogyan kell a textilt, a vászonszatyrot megfesteni. 
A szabadtéren még egy asztal állt, itt Horváth György fazekas 
szakoktatóval agyag tárgyakat lehetett készíteni. A ház előte-
rében, az asztalnál Krausz Margit festőművész, lemezdombo-
rítás technikájára tanította az érdeklődőket. És résztvevőkben 
nem volt hiány, annak ellenére sem, hogy az utolsó órában a 
nagy eső kiürítette a sétányt! Igazi családi délelőtt volt, gye-
rekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. Rengeteg remek alkotás 
készült, a „Ház mandalája” megtekinthető az Újhegyi Közös-
ségi Házban. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt 
a nyári művészeti foglalkozásokra, minden program ingyenes!

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest 
Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támoga-
tásával valósul meg.


