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X. kerületi közösségi hírlap

Két ingyenes szabadtéri jégpálya nyílik Kőbányán
A Kőbányai Önkormányzat – a tavalyi nagy sikerre való tekintettel – 2016 telén két helyszínen nyit ingyenes jégpályát a korcsolyázni vágyók számára. Budapest egyik legszebb korcsolyapályája a Kőbányai Polgármesteri Hivatal előtt, a Szent László
téren egészen 2017. január 31-ig fogadja a korcsolyázni vágyó gyerekeket és felnőtteket, naponta 9-től 20 óráig. A másik önkormányzati korcsolyapálya az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő udvarán lesz díjmentesen elérhető december 1. és február 28. között,
naponta 9-től 20 óráig. Mindkét helyszínen lehet korcsolyát is bérelni, 200 forintos áron. Mindenkit szeretettel várnak!
(a képek egy része tavalyi programon készültek)
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Tiszta udvarok, rendes házak

A kerületszépítő mozgalom egyre több résztvevőt vonz, egyre
többen tesznek a szebb Kőbányáért! Az idén már 194 Tiszta
udvar, rendes ház, 72 Virágos Kőbányáért, valamint 9 Tiszta,
rendezett Kőbányáért elismerést adhatott át a kerületi díjazottaknak képviselőtársaival Kovács Róbert polgármester. Az
ünnepélyes keretek között a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési
Központban október 24-én megtartott eseményen – a kerületi elismerésekkel egyidejűleg – átadták hat kőbányainak a
Magyarország Legszebb Konyhakertjei elnevezésű országos
díjat is. A jelöltek listájára pályázással, illetve ajánlás útján
lehetett felkerülni.

Az önkormányzat munkatársai kora nyártól októberig járták
a portákat és végezték az értékelést. Szempont volt többek
között, hogy az utcáról látható legyen az érintett zöldterület,
valamint hogy elérjen egy elvárható esztétikai minőséget. A
Tiszta udvar, rendes ház elismerésben részesültek közül egyre
többen „visszatérők”, akiknek már van táblájuk. Őket oklevéllel ismerte el az önkormányzat, valamint virághagymákkal is
kedveskedett a kertbarátoknak.
Kőbánya szépül és fejlődik, amit -többek között – kerületszerte
jelez az egyre több ház falán látható tetszetős kerámiatáblák
számának növekedése.
Forrás és kép: Kőbánya.hu

Adventi fények és programok az
Újhegyi sétányon november 27-én
Advent első vasárnapján, azaz november 27-én, a megszépült
Újhegyi sétány ünnepi díszvilágítást kap. A rendezvény a vízlépcsőnél 16 órakor a "szerelemlakatok", vagyis a szerelemesek által az összetartozásukat jelképező lakatok elhelyezésével
kezdődik. Ide várják a szerelmes párokat, ﬁatalokat és idősebbeket egyaránt. Ezt követően az Újhegyi Közösségi Házban
(Újhegyi sétány 16. ) a Zrínyi Miklós Gimnázium, valamint
a Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora
látható.
A sétány 16:30 órakor borul ünnepi fénybe, majd KOCSIS
TIBOR (RTL-klub X FAKTOR tehetségkutató verseny győztese, illetve a TV2 SZTÁRBAN SZTÁR verseny második
helyezettje) lép színpadra a Kőbányai Zenei Stúdió zenészeivel. 17 órakor kerül sor a LÉGY KREATÍV! pályázat értékelésére és a díjainak átadására. A rendezvény ideje alatt a kicsiket
és a nagyokat egyaránt kézműves foglalkozásokra - mézeskalács,, adventi koszorú és karácsonyfa díszek készívárják a közösségi házban.
tése - vá
A program
progra mézeskalács-szépségverseny meghirdetésével zárul. A helyben és otthon készített
deté
mézeskalácsok versenyére nevezett pályam
művek a közösségi házban kerülnek
kiállításra. A mézeskalácsokról készült
fotók az Újhegy Facebook oldalon is
megtekinthetőek lesznek, ahol a képek
lájkolásával lehet szavazni a legtetszetősebbekre. A legtöbb szavazatot
elért pályaművek készítói díjat kapnak.
Eredményhirdetés és díjak átadása december 18-án, Advent utolsó vasárnapjára
tervezett program keretén belül lesz.
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Átépül a Kápolna utcai körforgalom
Újabb közlekedési csomópont újul meg Kőbányán, a Kápolna
utca felújításával egyidőben. A Kápolna utca felújításával egyidejűleg, önkormányzati beruházásban megújul a körforgalmi
csomópont, ahol húsz új parkolóhely létesül.
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120 éve működik büntetés-végrehajtási intézmény Kőbányán

A Budapesti Fegyház és Börtön 120 évvel ezelőtt épült fel a
Kozma utcában. A Wagner Gyula építész tervei alapján épített,
és 1896-ban átadott országos hatáskörű büntetés-végrehajtási
intézet európai mércével mérve is a legnagyobbak közé tartozik. Az ingatlanon működik a Kisfogház Emlékhely, amely az
1956-os forradalom és szabadságharc itt fogva tartott és kivégzett hőseinek emlékét őrzi.
Az évforduló alkalmából október 25-én ünnepi állománygyűlést tartottak, amelyen részt vett Kovács Róbert polgármester és
Radványi Gábor alpolgármester is. Kovács Róbert fényképekkel
és 120 évvel ezelőtt készült újsághírekkel színesített prezentációt tartott, melyben a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint
a Kőbányai Önkormányzat közötti együttműködésre is kitért.

Az eseményen elismerések átadására is sor került. Kovács
Róbert polgármester a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért
Emlékplakett „Ezüst” fokozatát vehette át, a Kőbányai Önkormányzat a büntetés-végrehajtási szervezettel történő több évtizedes hatékony és eredményes együttműködése elismeréséül.
Dr. Gyetvai Tibor ezredes, a X. kerületi Rendőrkapitányság
vezetője a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett
„Ezüst” fokozatában részesült. Tóth Béla nyugalmazott rendőr
ezredes, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett
„Bronz” fokozatát vehette át. Ezt követően az intézet parancsnoki dicséretben részesült munkatársainak köszöntésére került
sor, végül, a rendezvény zárásaként, az intézmény előkertjében
a 120. évforduló alkalmából emléktáblát avattak.

Online kérdőív az egészségünkről
A Kőbányai Önkormányzat a kerületi lakosság egészségi állapotának és életmódjának megismerésével kapcsolatban kéri a
segítségünket. Kutatást végeznek azzal a céllal, hogy információkat kapjanak a további fejlesztésekhez és a feladatok kitűzéséhez. Ennek részeként online, anonim kérdőívet állítottak
össze, amely megválaszolása körülbelül 10-15 percet vesz
igénybe. Az Önkormányzat kéri, hogy segítsük munkájukat az
egészségügyi kérdőív kitöltésével, amely a www.kobanya.hu
weboldalról érhető el.

www.facebook.com/kobanya
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Tűzifa a rászorulóknak –
igényelni lehet
A Kőbányai Önkormányzat ezen a télen is folyamatosan biztosítja a lehetőséget a szociális tűzifa igénylésére azoknak,
akiknek a tüzelő beszerzése anyagi gondot jelenhet. Az önkormányzati rendelet szerint természetbeni támogatás keretében
szociális tűzifa abban az esetben adható, ha a családban élő
kérelmező jövedelme nem haladja meg a 128.500 forintot,
egyedül élő személy esetén pedig a 156.750 forintot.

Nehéz feladatra vállalkoztak az Origo.hu portál munkatársai. Több hónapos munkával elkészítették a budapesti kerületek beruházási ranglistáját azzal a céllal, hogy megnézzék
milyen fejlesztések történtek a fővárosban az elmúlt években,
és milyen tervek vannak az elkövetkező időszakban. A lista
összeállításához megkeresték az összes kerületet, valamint
megpróbáltak minden elérhető információt összesíteni. Az
összehasonlítást nehéz volt elvégezniük, mert nem mindegy
mekkora egy kerület, vagy hogy hol fekszik, illetve egy beruházásnál az állam mekkora részt vállal (Budapesten az állami
beruházások nagyrészt a belvárosi kerületekre szorítkoztak).

Az egy alkalommal igényelhető tűzifamennyiség legfeljebb
4 köbméter, de akik tudnak gondoskodni egyszerre nagyobb
mennyiségű tűzifa tárolásáról, azok a támogatást összevontan
is igényelhetik. A kérvényezett tűzifát előre egyeztetett időpontban, összevágott állapotban a Kőbányai Kőkert Nonproﬁt Kft. munkatársai szállítják a helyszínre, de a teherautóról
ömlesztve leborított faanyag behordásáról és további aprításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia.
A tűzifa igénylési kérelmet jövedelemigazolásokkal együtt a Polgármesteri Hivatal központi- (Szent László tér 2-4.) és kihelyezett (Újhegyi sétány 16.) ügyfélszolgálatainál lehet benyújtani.
Forrás és kép: Kőbánya.hu

Mindezeket a szempontokat mérlegre téve, az önkormányzatoktól kapott válaszok, a honlapokon lévő információk és
a választói megítélés alapján a legjobban teljesítő budapesti
kerület az Origo munkatársainak véleménye szerint Kőbánya
lett! A rendszerváltást követő évtizedek után ugyanis itt történik a legtöbb fejlesztés, nagyon látványosak a változások,
miközben az állami és a magánberuházásoknak nem ez a legfőbb területe.
Kovács Róbert polgármester a Facebook oldalán a következőképpen kommentálta a sikert: „Kőbánya győzött! Kerületünkben történik a legtöbb fejlesztés a fővárosban. Otthonunk a
legjobban teljesítő budapesti kerület. Köszönöm, köszönjük
a bizalmat, a támogatást. Folytatjuk a megkezdett munkát!”

Hősi halottakra emlékeztek
az Új Köztemetőben
Halottak napja alkalmából az Új köztemetőben, a Honvédelmi
Minisztérium koszorúzó megemlékezést tartott október 26-án,
a hazánk földjén elesett magyar és más nemzetiségű katonák
tiszteletére. A Kőbányai Önkormányzat koszorúját Radványi
Gábor alpolgármester helyezte el az „Imádkozó katona” szobor
talapzatánál.

Zöldhulladék-gyűjtési akció
A Kőbányai Önkormányzat – az előző évekhez hasonlóan –
idén is megrendezi az őszi zöldhulladék-gyűjtési akciót. Az
akció keretén belül az önkormányzat térítésmentesen biológiailag lebomló 100 literes zöldhulladék-gyűjtő zsákot biztosít
az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, hogy a köztisztasági kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanok előtti közterületek, valamint az ingatlanuk rendben tartásáról gondoskodni
tudjanak. Ingatlanonként 5 darab, saroktelek esetén 8 darab,
társasházak esetén lépcsőházanként 6 darab zöldhulladékgyűjtő zsák igényelhető.
Az ingatlanok tulajdonosai, valamint a társasházak közös
képviselői a zsákokat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán vehetik át. Az Önkormányzat kéri,
hogy a zsákokba kizárólag zöldhulladékot gyűjtsenek! Semmiképpen se tegyenek bele fenyő- és tujaféléket vagy diófalevelet
és gallyakat, ugyanis az előbbiek magas gyanta-, az utóbbiak
magas olaj- és mérgezőanyag tartalmuk miatt nehezítik a komposztálás folyamatát.
A szelektív elszállítást a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonproﬁt Zrt. térítésmentesen végzi. A szállítás időpontjáról,
illetve további zsákok beszerzéséről a szolgáltató honlapján
tájékozódhatnak: www.fkf.hu
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Szépkorú ünnepségek és Kőbányai siker Európa
legnagyobb sörversenyén
tízkarikás játékok
A kőbányai HopTop Brewery Midnight Express nevű söre
bronzérmes lett a European Beer Star nemzetközi sörverseny
Dry Stout kategóriájában, ezzel magyar sör először szerzett
díjat Európa legnagyobb sörversenyén. A 2003 óta minden
évben egyre több indulóval lebonyolított versenyre idén a világ
kontinenseinek 44 országból 2.103 sört neveztek, ezzel a European Beer Star egyértelműen Európa legnagyobb, és a világ
egyik ismert sörversenye.
Óriási sikerrel zárultak az idei Kőbányai Senior Tízkarikás
Játékok a Kocsis Sándor Sportközpontban. Az október 12-ei
vetélkedőre előzetesen 114-en jelentkeztek, hölgyek és urak
egyaránt. A versenyzők számos ügyességi versenyben és szellemi totóban is összemérték tudásukat.
Az Idősek Hónapja alkalmából a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ zenés köszöntőt szervezett az idősklubok tagjai számára, amelyet október 26-án a KÖSZI-ben tartottak meg.
A szépkorúak közül többen a táncparkett közepén táncoltatták
meg párjukat, majd közösen költötték el az ízletes ebédet.
A Szivárvány Idősek Otthonában tartották az Idősek Hónapja
záróeseményét. Az otthonban élőket Radványi Gábor alpolgármester üdvözölte, aki köszöntőjében kiemelte, hogy Kőbánya számára fontosak az itt élő idősek, az élet számos területén igyekeznek segíteni a mindennapjaikat. A rendezvényen a
Kroó György Zene- és Képzőművészeti iskola növendékei és
tanárai adtak műsort. Az eseményen részt vett Weeber Tibor
alpolgármester, Marksteinné Molnár Julianna és dr. Mátrai
Gábor önkormányzati képviselők.
Forrás és képek: Kőbánya.hu

A European Beer Star elismertségét többek között szakértő és
szigorú bíráinak köszönheti. Idén 124 fős szakértői kör vakkóstolással értékelte a sörök szín-, illat-, ízvilágát és az összbenyomást. A harminc országból érkező bírák között sörfőző
mesterek, ismert szakemberek és sörsommelier-k szerepeltek.
Más versenyekkel ellentétben a European Beer Staron kategóriánként csupán egy-egy arany, ezüst és bronzérmet ítélnek
meg. Amennyiben a zsűri nem talál olyan sört, amely elérné az
elvárt szintet, az adott érmet abban az évben nem osztják ki.
Ali Rawech Szami, a HopTop Brewery tulajdonosa elmondta,
a rangos nemzetközi versenyre már több magyar sörfőzde is
nevezett, de közülük a HopTop tudott először érmet elhozni.
Az augusztusban indult sörfőzde vezetője emlékeztetett arra,
hogy Magyarországot ma elsősorban borairól ismerik, az ilyen
sikerek azonban segítenek felhívni a nemzetközi közönség
ﬁgyelmét arra, hogy az országban már kiváló minőségű sörök
is készülnek. A díjkiosztón elismert Midnight Express a sörfőzde jellemzése szerint igazi, hamisítatlan fekete sör, bársonyos krémes habbal. Hidegen a pörkölt, kávés, füstös illatok,
ízek jellemzik, és ahogy lassan enged fel a hidegségéből, úgy
jönnek elő a csokoládés ízek. Ez a díj a HopTop Brewery számára nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen az újonnan nyílt
sörfőzde lehet az első magyar szereplő, aki díjat vehetett át
Nürnbergben.
„Nagyon örülünk a díjnak, hiszen ezzel végre felhívhatjuk a
figyelmet, hogy Magyarországon is vannak kiváló minőségű
sörök!” - mondja Szami Ali Rawech a HopTop Brewery tulajdonosa és a nyertes Midnight Express sör megalkotója.
Forrás: MTI, HopTop Brewery

Fennállásának 40. évfordulóját
ünnepli a Fekete István Általános
Iskola. Az intézmény 1976-ban
nyitotta meg kapuit az akkor épült
Újhegyi lakótelepre költözött
gyermekek előtt – fogalmazott
köszöntőjében Gera Zoltán, az iskola igazgatója. Jelenleg 500
diák tanul az intézményben, akik fejlődését számos olyan program biztosítja, melyeket kifejezetten lakótelepen élő gyermekeknek szánnak. Üdvözölte az egykori igazgatókat, volt tanárokat és
diákokat. Egy fényképes vetítést követően az iskola diákjainak
műsora zárta az ünnepi estet.
Forrás: Kőbánya.hu
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40 éves a Fekete István
Általános Iskola
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Rendezvénysorozattal emlékezett a kerület az 1956-os hősökre és eseményekre a forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából.

Kőbánya ötvenhatos dala Requiem a hősök tiszteletére
November 4-én az '56-os forradalom hőseire emlékeztek a
Szent László templomban. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 60. évfordulóján Mozart Requiemje csendült fel a Kőbányai Szent László Kórus és a Caritas Collectio
előadásában. Vezényelt Varsányi István karnagy. A hangversenyen a Kőbányai Önkormányzatot Weeber Tibor alpolgármester képviselte.

Megemlékezés a Kisfogház
Emlékhelynél

Ünnepi hangverseny
1956 emlékére
Ünnepi hangversennyel zárult az ’56-os forradalomra és szabadságharcra emlékező kőbányai rendezvénysorozat november
8-án. A Kőrösi Kulturális Központban Beethoven Egmont nyitánya csendült fel a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában,
vezényelt Csurgó Tamás karnagy. Az ünnepi hangversenyen az
önkormányzatot Kovács Róbert polgármester, Radványi Gábor
és Weeber Tibor alpolgármesterek képviselték.
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Az 1956-os forradalom és
szabadságharc leverésének
60. évfordulóján a Kisfogház
Emlékhelynél koszorúzással
egybekötött megemlékezést
tartottak november 4-én. Az
emléktáblánál koszorút helyezett el Kőbánya vezetése,
Kovács Róbert polgármester, Radványi Gábor és Weeber Tibor
alpolgármesterek, valamint a pártok, nemzetiségi önkormányzatok képviselői. Az emlékhely udvarán Kovács Róbert mondott beszédet, aki kiemelte, hogy 1956 véres napjai megmutatták, hogy Magyarország számíthatott a kőbányaiakra, ahol az
emberek helytállásának köszönhetően a szovjet bevonulás után
is még egy hétig tartott az ellenállás. A polgármester véleménye szerint a rendszerváltozás, a kivívott szabadság elnyerése
még nyilvánvalóbbá tette, milyen hatalmas áldozatot hoztak az
’56-osok. „A forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak áldozatára 1989ben egy egész országot kezdtünk el felépíteni. 1956 olyan
erős fundamentumot jelent,
amelyre nem csak mi, de az
utánunk következő generációk is bátran építkezhetnek.”

www.facebook.com/kobanya

Forrás és képek: Kőbánya.hu, Kovács Róbert Facebook oldala

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából könnyűzenei dalpályázatot hirdetett a Kőbányai
Önkormányzat. A kiírás olyan dalszöveggel rendelkező művek
megalkotását és lejátszását írta elő, amelyek stílusukban és
hangulatukban méltóak az 1956-os forradalom eszméjéhez,
magyar nyelven írt dalszövegeik pedig nem nélkülözik a szabadságharc valamely kőbányai vonatkozását. A felhívásra
14 szerző, illetve zenekar jelentkezett, akik összesen 15 dalt
küldtek versenybe. A versenyműveket egy háromtagú szakmai
zsűri volt hivatott értékelni. A zsűrit Póka Egon (basszusgitáros, zeneszerző), Horváth Attila (költő és dalszövegíró), és
Maróthy Zoltán (gitáros, zeneszerző) alkotta. A zsűri a pályaművek művészi értéke alapján úgy döntött, hogy első és harmadik díjat nem, csak egy második díjat oszt ki. Ennek nyertese Sőtér Károly ’56 őszén című szerzeménye lett. A hivatalos
eredményhirdetés és a nyertes zenemű bemutatására az október
23-i önkormányzati ünnepségen került sor. Kőbánya ötvenhatos dala elérhető és meghallgatható az önkormányzat honlapján: www.kobanya.hu
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Megújult a Kerepesi úti SPAR Zárt parkoló nyílt Újhegyen
szupermarket
Október 15-én a Gergely park Sibrik Miklós út felőli oldalán
Teljes egészében megújult
a SPAR Kerepesi út 73.
szám alatti üzlete. A megszokott minőségi termékek
mellett SPAR to Go étterem is várja a vásárlókat a
hét minden napján nyitva
tartó áruházban.
„A forgalmas, két kerület határán fekvő Kerepesi úti szupermarket az egyik legkedveltebb kiskereskedelmi egység a környéken. Ezért döntöttünk úgy, hogy friss megjelenést és még
magasabb minőségű kiszolgálást telepítünk az üzletbe, így
vásárlóink modern környezetben, még kényelmesebben tudják
napi bevásárlásaikat intézni”, hangsúlyozta Maczelka Márk, a
SPAR kommunikációs vezetője.
A modernizálás során a csaknem 2 000 négyzetméteres üzlet
eladótere teljes egészében megújult: az új SPAR szupermarket modellt hazai és nemzetközi szakemberek álmodták meg
a vásárlók igényeinek ﬁgyelembevételével. Így a korábbinál
jobb helykihasználású üzlet modern, ﬁatalos, korszerű és nem
utolsósorban energiatakarékos lett.
A bejárat után alacsony bútoros – ezáltal könnyen áttekinthető
– pékáru és zöldség-gyümölcs részlegen át juthatnak el a vevők
a csemegepultig, illetve az egyedülálló hűtött ital részlegig. A
megújult üzletben a frissáruk és a népszerű márkatermékek
mellett a kiváló minőségű, kedvező árú SPAR sajátmárkás termékek, valamint helyben sütött pékáruk is kaphatóak. Az egészségtudatos étkezés híveit önkiszolgáló salátabár várja, emellett
bővült az üzlet helyben készült saláta és szendvics kínálata is.
A SPAR számára fontos, hogy egyre bővülő kínálatot biztosítson az egészségtudatos és egyedi étrendet igénylő vásárlói
számára. Ezért a speciális táplálkozás körébe tartozó termékeket a vevők öt fő kategóriába sorolva, egyedi jelzéssel ellátva
találhatják meg. Jól megkülönböztethetőek a laktózmentes, a
gluténmentes, a biotermékek, valamint a speciális élelmiszerek
és a tudatos táplálkozás termékei.

zárt parkoló kezdte meg működését. A parkolás megvalósításával az Újhegyi lakótelepen jelentkező biztonságos parkolási
igények kielégítéséhez próbálnak hozzájárulni, valóra váltva
sok ott élő autótulajdonos igényét. A parkoló 3,5t-t meg nem
haladó gépjárművek részére biztosított, napi 24 órában.
A parkoló a korábban bányászott terület mellett helyezkedik
el, azaz itt bányászati tevékenység nem folyt, a területen biogáz képződés nincs. A parkolón belüli közlekedési útvonalak
felülete aszfalt burkolattal, míg a parkolóhelyek – melyek
száma meghaladja a 200-at – murvával készültek. A területen
térvilágítás is kiépült, mellyel mind a parkolás, mind az őrzési
feladatok biztonságosabbá váltak. Ez utóbbit a már meglévő
kamerarendszer bővítése is erősíti.
A parkolóba a belépést egy un. „Vonalkódos jegy alapú ﬁzető
parkoló rendszer” (ﬁzetőautomata alkalmazásával) teszi lehetővé, mely kezelni tudja az előre megváltott bérleteket is.
Utóbbiak különböző időpontok igénybevételére adnak lehetőséget a beﬁzetett díjak függvényében.
A díjak mértéke: óradíj: 200,- Ft (minden megkezdett óránként); napi díj: 1.500,- Ft (a 8. órától automatikusan a jegyváltástól számított 24. óra végéig, utána az óradíj számítás újra
indul); heti díj: 5.000,- Ft; félhavi díj (15 nap): 8.000,- Ft; havi
díj (31 nap): 12.000,- Ft.
A pótdíj mértéke (megrongálódott vagy elveszett jegy esetén):
5.000,- Ft. A bérlet (proxi) kártya kaució díja : 2.000,-Ft.
A bérletkártyákat első ízben (letéti díj ellenében) a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. (Ceglédi utca 30.) központjában lehet –
ügyfélfogadási időben – kiváltani, valamint első ízben feltölteni. A további feltöltésekre már az automatánál is lehetőség
nyílik. A be- és kilépésre csak a kiépítésre kerülő sorompók
felnyitása után lesz mód. A parkoló használatáról és a díjﬁzetésről a helyszínen információs táblák nyújtanak felvilágosítást. ÁFA-s számla kiállítására is csak Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. (Ceglédi utca 30.) központjában van lehetőség vásárláskor,
illetve az automatánál kapott bizonylat 15 napon belüli bemutatásával.
A parkolóval kapcsolatos minden fontos információról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.kvzrt.hu) tájékozódhatnak az érdeklődők.

A modernizáció révén SPAR to Go étterem is várja a vendégeket, ahol helyben készített grillételeket, frissensülteket, pizzákat vásárolhatnak. A választék kialakításakor fontos szempont
volt, hogy a lehető legmagasabb minőségű alapanyagokból,
kiváló ár-érték aránnyal rendelkező termékek szerepeljenek a
pultban.
Az idén 25 esztendős SPAR Magyarország alapítása óta már
több mint egymilliárd eurót fordított beruházásokra a hazai piacon. Hálózatához jelenleg 345 szupermarket, 32 INTERSPAR
és 108 SPAR Partner franchise üzlet tartozik.
Az üzlet elérhetősége és nyitva tartása:
1106 Budapest, Kerepesi út 73.
H-P: 7:00-21:30; Szo: 7:00-18:00; V: 8:00-15:00

www.facebook.com/kobanya
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Adományboltot és nyugdíjas klubot indított a Cselekedjünk Alapítvány
A Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány adományboltot és
nyugdíjas klubot indított az Újhegyi sétány 14/A szám alatti
közösségi térben azzal a céllal, hogy erősítse a közösségben
gondolkodást és a szociális érzékenységet, előremozdítsa a társadalmi felelősségvállalást. Amíg az adománybolt árukészlete
olcsó beszerzési lehetőséget biztosít azok számára, akiknek
minden ﬁllért mérlegelniük kell, addig az ingyenes nyugdíjas
klub a nyújtott szolgáltatások és programok révén hivatott javítani a kőbányai emberek életminőségét.
Cselekedjünk adománybolt: Az adománybolt lehetőséget ad az
emberek számára, hogy feleslegessé vált tárgyaikat jótékony
célra felajánlják. Közösségben gondolkodást és szociális érzékenységet erősítő, a társadalmi felelősségvállalást előmozdító
civil kezdeményezés. Az adománybolt árukészlete olcsó beszerzési lehetőséget biztosít azok számára, akiknek minden ﬁllért
mérlegelniük kell. Működésével a társadalom rászoruló tagjait
juttatja mélyen a piaci ár alatt használati tárgyakhoz, gyermek

Lányfoci Kőbányán télen-nyáron

ruházati cikkekhez, játékokhoz. Az adománybolt működéséből származó forrásokat alapítványunk az azonos épületben
működő nyugdíjas klubjára fordítja, ezért az adományboltba
betérő adományozó közvetlenül tapasztalhatja adományának
hasznosulását. Hozza el feleslegessé vált tárgyait és/vagy vásároljon olcsón! Nyitvatartás: hétfő: 10:00-18:30; kedd: 10:0018:30; szerda: 10:00-18:30 óra között
Cselekedjünk Nyugdíjas Klub: Az ingyenes Cselekedjünk
Nyugdíjas Klub működtetésének célja a Kőbányán élő nyugdíjas korú lakosság életminőségének fejlesztése, a helyi nyugdíjas közösség erősítése. Szolgáltatások: heti időstorna; egyénés probléma központú számítástechnika és internethasználat
oktatás; ingyenes internet hozzáférés biztosítása; az egészséges
életmódról tanácsadás és előadások szervezése; kulturális szolgáltatás (ﬁlmvetítés, ingyenes könyvszekrény működtetése);
tematikus napok szervezése
Cím: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/A. További információ
és kapcsolat a Cselekedjünk Alapítvány honlapján érhető el:
www.cselekedjunk.hu

Nem is olyan régen a testnevelésórák megszokott rendje volt,
hogy amíg a ﬁúk fociztak, addig a lányok a kézilabdát kergették. Az elmúlt időszakban azonban nagyot változott a világ,
kiderült ugyanis, nem csak azoknak a lányoknak a száma gyarapszik, akik szívesen néznek meg egy-egy focimeccset, hanem
azoké is, akik maguk is beállnak a ﬁúk közé, velük egyenrangú
félként támadnak és védekeznek, rúgják a gólokat. Az ő idejük
érkezett el a kerületben, hiszen a Kőbányai Ifjúsági SE (KISE)
újjászervezi női szakágát. A megnövekedett igénynek köszönhetően az egyesületnek sikerült újra beindítani az önálló leányfutballt, és szeretettel várják a 8-15 év közötti, focizni szerető
lányok jelentkezését.

 Esztétikai fogászat

Az edzések helyszínei és időpontjai az őszi, téli időszakban:
hétfő: 18:00-19:00 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola
tornaterme; kedd: 18:00-19:00 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola kinti műfüves pályája; csütörtök: 17:00-18:00 óra:
Keresztury Dezső Általános Iskola tornaterme. Bejárat hátul
a zsákutcánál! Tehát van edzés a szabad ég alatt, méghozzá
keddenként, amikor is a KISE irodájánál lévő öltözőben lehet
elkészülni. Hétfőn és Csütörtökön a Keresztury Általános
iskolában a tornaterem mellett lévő öltözőket lehet használni.
A teremedzéshez kötelező a váltócipő használata, amely nem
lehet stoplis.

 Fogsorkészítés

Kapcsolat és további információ:
Magyari András: 06-70-266-9885,
Német György: 06-30-261-1635,
Kovács József: 06 20-338-1422.
Web: www.kise.hu,
Facebook: www.facebook.com/KISE97,
email: 97kise@gmail.com

 Garancia

 Fémmentes pótlások
 Fogbeültetés
 Fogfehérítés
 Szájsebészet
 Gyermekfogászat
 Digitális röntgen
 Rövid határidő

FOGÁSZAT

Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati
ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.
06/30/221-9241 és 06/30/382-3471
WWW.FOGORVOS.CO.HU
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