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X. kerületi közösségi hírlap

cikkünk a következő oldalon olvasható

Megjelent a Kőbányai Kalendárium a 2017-es esztendőre
Kovács Róbert polgármester kezdeményezésére, – Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
valamint ötlete nyomán, a Kőrösi Csoma Sándor
Központ recepciója (1105 Budapest, Szent
Kőbányai Kulturális Központ kiadásában és a
László tér 7-14.)
Kőbányai Önkormányzat gondozásában elkészült a Kőbányai Kalendárium V. évfolyama a – KÖSZI recepciója (1105 Budapest, Előd u. 1.)
2017-es esztendőre. A Kőbányai Önkormányzat
a Kőbányai Kalendáriumot ingyenesen adja az – Pongrác Közösségi Ház recepciója (1101
Budapest, Gyöngyike utca 4.)
érdeklődő kőbányaiaknak!
A kiadvány igényelhető e-mailben, a – Újhegyi Közösségi Ház recepciója (1108
kalendarium@kobanya.hu címen név, lakcím és
Budapest, Újhegyi sétány 16.).
telefonszám megadásával, majd a visszaigazolást követően átvehető a következő helyszíneken: A Kalendárium átvételekor egy regisztrációs
– Kőbányai Polgármesteri Hivatal főépületének lap is kitölthető, amellyel tájékoztatás kérhető
aulája (1102 Budapest, Szent László tér 29.)

a kőbányai eseményekről, közérdekű aktualitá-

– Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol- sokról. Legyen Ön is tagja a Kőbányai Kalendágálata Újhegyen (1108 Budapest, Újhegyi rium olvasóközösségének!
sétány 16.)
Forrás: Kőbánya.hu
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Megnyílt az új önkormányzati ügyfélközpont Kőbányán
játszósarkot is kialakítottak. Az akadálymentesség érdekében
a mozgáskorlátozott ügyfeleknek külön ügyfélszolgálati pontot
létesítettek, ahol az az összes ügyet egy helyen intézhetik.
A kőbányai ügyfelek 2017. február 8. napjától az új önkormányzati ügyfélközpontban, nyitvatartási időben általános
tájékoztatást kaphatnak a Polgármesteri Hivatalban intézhető
ügyekről, illetve beadványaikat is be tudják nyújtani.
Nyitvatartási idő:

Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, dr. Szeneczey Balázs,
Budapest főpolgármester-helyettese és dr. Szabó Krisztián,
Kőbánya jegyzője adtak át ünnepélyes keretek között az új
önkormányzati ügyfélközpontot. Az Állomás utca 26. szám
alatt megnyílt ügyfélközpont a kerület egyik legszebb, védett
épületének felújításával és egy modern szárny hozzáépítésével
készült el.
A kőbányai városközpontban, az Állomás és a Halom utca sarkán épült fel az új önkormányzati ügyfélközpont. A beruházást
az önkormányzat saját erőből, 493 millió forintból valósította
meg, csupán a homlokzat felújításához használta fel azt a 7,5
millió forintot, amelyet a Fővárosi Önkormányzat Építészeti
Értékvédelmi Támogatásán nyert el.
A Polgármesteri Hivatal új, Állomás utca 26. szám alatti ügyfélközpontját Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, dr.
Szeneczey Balázs, Budapest főpolgármester-helyettese és dr.
Szabó Krisztián, Kőbánya jegyzője adták át ünnepélyes keretek között.
Kovács Róbert polgármester beszédében kiemelte, hogy az
elmúlt években sokat tettek azért, hogy a kőbányaiak érezzék:
az önkormányzat értük van, és a kerület vezetése partnerként
tekint rájuk. Ezért helyezték a döntéseik középpontjába a
Kőbányán élőket, ezért indítottak olyan beruházásokat, amelyek a kőbányaiak igényeit és szempontjait szolgálják, ezért
ﬁgyelnek oda mindenkire: családokra és egyedülállókra, gyermekekre és idősekre, a támogatásra szorulókra és azokra, akik
a maguk erejéből boldogulnak. Az új önkormányzati ügyfélközpont pedig mindezeket az elveket ötvözi.

- hétfői napokon 8.00 órától 17.30 óráig,
- keddi napokon 8.00 órától 15.30 óráig,
- szerdai napokon 8.00 órától 16.00 óráig,
- csütörtöki napokon 8.00 órától 15.30 óráig,
- pénteki napokon 8.00 órától 13.00 óráig.
Az Ügyfélközpont ügyfélfogadási idejében az ügyintéző
munkatársak a következők szerint várják az ügyfeleket:
- hétfői napokon 13.30 órától 17.30 óráig,
- szerdai napokon 8.00 órától 16.00 óráig,
- pénteki napokon 8.00 órától 11.30 óráig.
Az Ügyfélközpontban a jegyzői hatáskörbe tartozó ügytípusokat intézhetik a kőbányaiak:
- szociálpolitikai juttatásokkal kapcsolatos ügyek,
- önkormányzati lakásokkal kapcsolatos ügyek,
- születési anyakönyvi ügyek,
- házassági anyakönyvi ügyek,
- halotti anyakönyvi ügyek,
- házasságkötési igény bejelentése,
- névváltoztatási ügyek,
- állampolgársági eskü letétele,
- gépjárműadó ügyek,
- helyi adó ügyek,
- hagyatéki ügyek,
- ipari ügyek,
- kereskedelmi üzletek ügyei,
- szállás-helyüzemeltetési ügyek,
- rendezvénytartási ügyek,
- vásár, piac üzemeltetésével kapcsolatos ügyek,
- bevásárlóközpont bejelentése,
- lakcímrendezési ügyek,
- birtokvédelmi ügyek.

A fővárosi védettséget élvező, 1873-ban épült házat rendhagyó építészeti megoldásokkal alakították át, valamint egy új,
modern szárnyat is hozzáépítettek. Az épületben így egyszerre
vannak jelen a 21. század elvárásai, illetve a múlt felidézése,
megőrzése.
Az új ügyfélközpont a mai modern közigazgatás minden követelményének megfelel, az ügyfélfogadást ügyfélhívó rendszer segíti, így közvetlenül a szakterületi ügyintézőhöz lehet
bejelentkezni. A kőbányaiak a megújult ügyfélközpontban
sorszám húzása után 54 munkatársnál intézhetik anyakönyvi,
gépjárműadó, építmény és telekadó, szociális, lakás, ipari
és kereskedelmi, valamint hagyatéki ügyeiket. A Kőbányai
Önkormányzat gondolt a kisgyermekesekre is, ezért a földszinten egy pelenkázóval ellátott mellékhelyiséget, valamint egy
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Imre Géza az év kőbányai sportolója
A siker mindig elismerést vált ki, de példaképek azokból lesznek, akik valami pluszt is hozzátesznek a „statisztikához”
– mondta Kovács Róbert polgármester Imre Gézáról, aki a
napokban vette át a Kőbánya Sportolója 2016 elismerést. A
díjátadó ünnepségen nem csak az olimpiai ezüstöt szerző párbajtőrözőt méltatták, hanem a 2016-ban kiemelkedő eredményt
elérő valamennyi kőbányai sportolót.
„A példaképek nem írhatók le számokkal: ők a személyiségük,
a cselekedeteik miatt lesznek azok – számukra a siker nem
csak cél, hanem eszköz is arra, hogy felhasználják a közösség érdekében” – fogalmazott Kovács Róbert polgármester a
Kőrösi Kulturális Központban tartott gálaesten, ahol a kerületben élő, vagy itt versenyző sportolók 2016-ban elért eredményeiért mondott köszönetet a Kőbányai Önkormányzat. „Több
olyan egyesület is működik a kerületben, amely bajnokokat és
példaképeket nevel Magyarországnak. Mindannyian büszkék
lehetünk arra, hogy a Kőbányán élők, a Kőbányán sportolók,
ilyen kiemelkedő eredmények elérésére képesek” – hangoztatta
Kovács Róbert.
Beszédében a polgármester kiemelte Beliczay Sándort, a Törekvés mesteredzőjét, aki a napokban kapta meg az Év fogyatékos
sportolókkal foglalkozó edzője címet. Tanítványai, Hajmási
Éva és Osváth Richárd összesen három ezüstéremmel tértek
haza Rióból. Hajmási Éva szintén elismerést nyert az országos
sportgálán, az Év fogyatékos csapatának tagjaként.
„Mi azonban nemcsak elvárjuk a sikereket; mindent megteszünk azért, hogy ezek az megszülethessenek. Önkormányzatunk kiemelt feladatának tartja a versenysportolók felkészülési
körülményeinek javítását, az utánpótlás-nevelés lehetőségeinek
bővítését és a korosztálytól független, aktív szabadidős tevékenység támogatását” – hangsúlyozta Kovács Róbert, példaként
említve a Bihari úti Kocsis Sándor Sportközpont megújítását
a Fradival közösen, a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok felépítését, a Harmat utcában épülő új sportcsarnokot, valamint az
ingyenes és kedvezményesen elérhető sportolási lehetőségeket.

A Kőbánya Sportolója díjról szólva a polgármester úgy fogalmazott: ez nem egy sportszakmai elismerés; az átlagemberek, a
civil szervezetek, az egyesületek és az önkormányzat közösen
fejezik ki megbecsülését a választott sportoló iránt. „A siker
mindig elismerést vált ki, de példaképek nem írhatók le számokkal: ők a személyiségük, a cselekedeteik miatt lesznek
azok – számukra a siker nem csak cél, hanem eszköz is arra,
hogy felhasználják a közösség érdekében” – mondta Imre
Gézáról. A világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó Kőbányán él
feleségével, Kökény Beatrixszal, az FTC kézilabda női szakág
és utánpótlás vezetőjével, gyermekeik is a kerületben edzenek.
A gálaesten dr. Schneller Domokos, a Kiemelt Kormányzati
Beruházások Központjának stratégiai igazgatója tartott előadást a budapesti olimpiai pályázatról, felsorolva azokat az
érveket, amelyek a rendezési jog elnyerése és a rendezés gazdasági és társadalmi hasznossága mellett szólnak.
A Kőbánya Sportolója 2016 díj jelöltjei:
- Imre Géza – világ és Európa bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó, a Budapesti Honvéd versenyzője, kerületünk lakosa.
- Pakot Anna – a Magyar Póniklub Szövetség igazolt lovastorna
versenyzője, 2012-ben, 2015-ben aranyjelvényes első osztályú
versenyző, több országos és külföldi verseny eredményes résztvevője, kerületünk lakosa.
- Sárkány Vivien – 2007 óta a Kőbánya SC birkózó szakosztályának versenyzője, számos országos verseny első helyezettje,
magyar bajnok, a 2014-es, 2015-ös évben „Az év sumo birkózója” cím tulajdonosa, Európa bajnok, világbajnoki bronzérmes sumo birkózó.
- Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia Kadett A csapata – 20012002-es születésű ifjú sportolók csapata, budapesti bajnokság
bronzérmesei, ezüstérmesei, regionális junior bajnokok, az
Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga résztvevői.
Forrás, szerző és képek: Kőbánya.hu
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Kőbányai díjazott a „Jobb
Velünk a Világ!” gálaesten

Kőbánya süteménye

A KézenFogva
K
Alapítvány a 2016.
éévben első alkalommal hirdette
meg a „KézenFogva nevelőszülői díj 2016” pályázatot, amelyben olyan elkötelezett nevelőszülőket kívánt díjazni, akik
nagy terhet jelentő feladataik
mellett vállalják a fogyatékos
ggyerekek nevelését, életminőségük javítását, és társadalmi integrációjuk elősegítését. A díj célja a nevelőszülői hivatás társadalmi ismertségének és elismertségének
emelése.
Az idei évben 54 fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülőt
jelöltek a díjra. A díjazottak kiválasztása komoly fejtörést okozott a bíráló bizottság tagjai számára, hiszen minden pályázatban a jelölésre felterjesztett nevelőszülő áldozatos munkájáról
és elkötelezettségéről szóltak a méltatások. Az elismerések
átadására 2016. december 3-án került sor a Nemzeti Színházban a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából tartandó
„Jobb Velünk a Világ!” Gálaesten.
A 2016-os évben három nevelőszülőt emeltek ki a „KézenFogva
nevelőszülői díjjal”, köztük a kőbányai Weeber Tibornét, aki
2007 óta nevelőszülő. A kerületben Weeber Saci néven ismert
hölgy nevelőszülőként 3 Down szindrómás gyermeket nevel 7
saját gyermeke mellett. Tudatos feladatvállalás, szakmai felkészültség, társadalmi edukáció, nyitottság, példaadás jellemzi
munkáját. Megtestesíti mindazt, amiért a díjat alapítottuk. Nem
munkaként, hanem hivatásként éli meg a család nélküli, fogyatékos gyermekek felkarolását. Mindezt örömmel és könnyedén
teszi, ebben egész családja egy emberként áll mellé. A gyermekekért a végsőkig küzd, motivációja az irántuk érzett szeretet.
Down dadaként segíti sorstársait, részt vesz különböző, az elfogadást segítő rendezvényeken, ellátogat olyan várandós családokhoz, ahol fogyatékos babát várnak, ezáltal segíti a rájuk
váró élet elfogadását, illetve az arra való felkészülést. Az egész
család rendszeres résztvevője a Down világnap rendezvényeinek illetve más alapítványok közösségformáló eseményeinek.
Ösztönzésére gyermekei is aktívan részt vettek felvilágosítóérzékenyítő kampányok megszervezésében, megvalósításában.

A Kőbányai Önkormányzat sütemény- és fánkkészítő versenyt
hirdetett, kerületi nyugdíjasok részére, melynek fővédnöke
Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere volt.
A verseny eredményhirdetését február 8-án, a KÖSZI színháztermében tartották. Tizenkilenc ﬁnomsággal neveztek a
kőbányaiak. Míg a zsűri meghozta a döntését, Szász Kati és
Berentei Péter zenés műsorral szórakoztatta a közönséget.
Az ítészek elnöke Gyarmati Károly mesterszakács, a Giorgo
Perlasca Vendéglátóipari Szakgimnázium oktatója vezetésével
a zsűritagok: Fülöpné Benjámin Gabriella, a Leﬁ Cukrászda
vezetője, Kovács Róbert polgármester, valamint dr. Pap Sándor
és Radványi Gábor alpolgármesterek megkóstolták az édes és
sós süteményeket, majd meghozták a döntést.
Minden induló egy-egy emléklapot és egy-egy doboz csokoládét vehetett át a zsűri tagjaitól. A Leﬁ Cukrászda különdíját
Varga Miklós nyerte csöröge fánkjával, míg az önkormányzati
különdíjas Tóth Erika lett joghurtos almás sütijével. A harmadik helyen Pálﬁ Ferencné végzett: Mór fehér köpenyben fantázia nevű tortájával, a második helyet Újvári Józsefné fánkja
érdemelte ki. Az első helyen a zsíros almás sütemény végzett,
készítője Tyepkó Tiborné. A díjátadást farsangi mulatság zárta.
Forrás, szerző és képek: Kőbánya.hu, Kőbányai Önkormányzat

„Amikor a kicsi, súlyos beteg Julcsit befogadta a család mindenki azt kérdezte, hogy mi lesz, ha meghal, hisz nagyon rövid
életet jósoltak neki az orvosok. Saci azt felelte a kétkedőknek,
hogy „Neki is joga van ahhoz, hogy szeressék, hogy család
vegye körül, ha rövid ideig is esetleg.”
Forrás: kezenfogva.hu, facebook.com/kezenfogva
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Összeült az Idősügyi Tanács Rangos kosárlabda bajnokságot
rendeztek Kőbányán

Megtartotta az idei első ülését az Idősügyi Tanács a Körösi
Kulturális Központban. A Kőbányai Önkormányzat részéről Ehrenberger Krisztina, a Humánszolgáltatási Főosztály
vezetője köszöntötte a résztvevőket. Az ülés vezetésében
Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati képviselő, a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke vett részt. A napirend
elfogadása után bemutatkoztak a tagszervezetek, majd beszámoltak a 2016-ban megvalósult programokról, és vázolták mik
a terveik 2017-re. A színes beszámolókat követően az Idősügyi
Tanács tagjai az erre az évre tervezett Munkatervet fogadták
el. A megbeszélés zárásaként közérdekű kérdéseket vitattak
meg. Az Idősügyi Tanács következő ülése március 26-án lesz.

Az U15 Európai Ifjúsági Kosárlabda Bajnokság sorozat budapesti fordulójának a kőbányai Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok
adott otthont január utolsó hétvégéjén. A nemzetközi versenyen
nyolc csapat vett részt. A rangos versenyen az U15-ös Budapest-válogatott is részt vett, hiszen az eseményt a Fővárosi
Önkormányzat támogatta. Hajdu Péter a Budapesti Kosárlabda
Szövetség elnökének köszöntője után Szalay Bobrovniczky
Alexandra főpolgármester-helyettes üdvözölte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy Budapest egyre népszerűbb
turisztikai célpont, hatalmas fejlődésen ment keresztül a főváros, amihez a sport is hozzájárult. Az elkövetkező időszakban
számos világsport eseményt rendeznek, mint pl. a 2017-es
vizes világbajnokságot. Budapest kandidál a 2024-es olimpiai
játékok megrendezéséért. A Kőbányai Önkormányzat nevében Radványi Gábor alpolgármester üdvözölte a sportolókat,
edzőiket és a szurkolókat. Kőbánya büszke arra – fogalmazott
az alpolgármester, – hogy a kerületben ilyen rangos versenyt
rendeznek. Külön kiemelte, hogy a Budapest-válogatottnak
két kőbányai kosaras is a tagja és bízik abban, hogy Kőbánya
hamarosan a fővárosi kosárlabda fellegvára lesz. Forrás: Kőbánya.hu

Forrás: Kőbánya.hu

Műszaki előkészítő és építőmérnök munkatársat keres a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
A műszaki előkészítő munkakörébe a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. városüzemeltetési divíziójának beruházási, felújítási és üzemeltetési feladataival összefüggően jelentkező teendők ellátása
tartozik. A jelentkezésénél elvárás a felsőfokú építőmérnöki vagy
mélyépítési technikusi végzettség, a felhasználói szintű számítógépes ismeret, B kategóriás jogosítvány, mobilitás, csapatmunka
és önálló munkavégzési készség, gyakorlatiasság, precizitás és a
jó kommunikációs készség.
Az építőmérnök munkaköre kiterjed a Kőbányai Önkormányzat,
valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő intézmények és lakások, helyiségek teljes körű, vagy részleges üzemeltetése során, a fenntartással, üzemeltetéssel, karbantartással, felújítással kapcsolatos szakvélemények, műszaki leírások, műszaki
állásfoglalások elkészítésére és a munkálatok teljes körű műszaki
ellenőrzésére. A jelentkezésnél elvárás a főiskolai vagy egyetemi
szintű építőmérnöki, végzettség, a műszaki ellenőrzéseben, kivitelezésben, beruházás lebonyolításban szerzett legalább 5 éves
szakmai gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes ismeret, a
műszaki ellenőri végzettség, B kategóriás jogosítvány, mobilitás,
csapatmunka és önálló munkavégzési készség, gyakorlatiasság,
precizitás, jó kommunikációs készség.
Az álláslehetőségekről további részletes információ, illetve a
jelentkezés módja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. honlapján érhető
el: www.kvzrt.hu

2017-ben is ingyen végzik
a kémények ellenőrzését
Kőbányán
A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., 2017-ben is
ingyenesen végzi a kötelező ellenőrzéseket. A lakosság számára kötelező az ellenőrzés idején az ingatlanra történő bejutást biztosítani. Annak érdekében, hogy ez a lehető legkevesebb
gondot okozza, az ellenőrzés időpontjáról nemcsak az előírt
hirdetményeken keresztül tájékoztatják az ügyfeleket, hanem a
Társaság honlapján, a www.kemenysepro.hu oldalon, a regisztrált ügyfelek akár e-mailben és SMS-ben is értesülhetnek az
ellenőrzés pontos időpontjáról. Az ingyenes szolgáltatás keretében azok, akik igényelték az elektronikus értesítést, 7 nappal
az ellenőrzés előtt emlékeztető e-mailt kapnak, míg 3 nappal
az ellenőrzés előtt, SMS emlékeztetőt küldenek a számukra az
ellenőrzés időpontjával és az ellenőrzéssel érintett cím adataival. A Kőbányai ütemterv érhető a Kőbányai Önkormányzat
honlapján is: www.kobanya.hu
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Szerelemlakatolás
és télűző farsang

A Törekvés SE vívói nyerték
a hónap műhelye elismerést

Szerelemlakatolás és télűző farsang várta a kicsiket és a nagyokat az Újhegyi sétányon és a közösségi házban február 10-én.
Dr. Mátrai Gábor önkormányzati képviselő, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke köszöntötte azokat, akik elhozták szerelmüket és Valentin nap alkalmából – az összetartozás jegyében
– lakatot helyeztek el az Újhegyi sétányon lévő szerelemkorlátra.

Remek decemberi teljesítményüknek köszönhetően a Törekvés
SE vívói nyerték el a Magyar Olimpiai Bizottság, a Decathlon
és az Utanpotlassport.hu által alapított „A hónap műhelye” díjat
és az azzal járó félmillió forintos Decathlon sportszervásárlási
utalványt - számolt be a kőbányai egyesület sikeréről az Utánpótlássport.hu.

A „lakatolás” után télűző jelmezes farsang vette kezdetét a
közösségi házban, ahol volt jelmezverseny, játékos fánkevés,
közös bulizás, bohócok és kézműves foglalkozás is. A kis
királykisasszonyok, hercegnők, mesehősök, cicák, sárkányok,
illetve kalózok, valamint a különféle állatok és teremtmények
nagyon jól érezték magukat.

Már javában tart 2017, de ha valamiért, a sikerek ünnepléséért
érdemes visszatérni a 2016-os esztendőhöz. Lezárult ugyanis
a szavazás a Magyar Olimpiai Bizottság, a Decathlon és az
Utanpotlassport.hu által alapított A hónap műhelye díjra, amelyet az egyéni sportágakban a decemberi, a csapatsportágakban
pedig a legutóbbi negyedévi teljesítmények alapján nyerhettek
el a kiemelkedő szakosztályok.

Forrás: Kőbánya.info, Pro-koord

Farsangi mesevadászat a Kőbányai
Könyvtárban február 25-én
Izgalmas, jelmezes nyomozós móka várja a gyerekeket a Kőbányai Könyvtárban február 25-én. Nem hagyományos farsangi
buli készülődik, hiszen a jelmezversenyen túl még Meseország
megmentése is a gyerekekre vár. Meseország királyát ugyanis
különös kór támadta meg, elkezdett felejteni. Három mese
fontos szereplője már ki is esett a fejéből. A résztvevők feladata lesz, hogy a nyomok követésével megtalálják ezt a három
meseszereplőt, és visszaidézzék a király emlékeit.

Az egyéni kategóriában vívók értek révbe, mégpedig a Törekvés SE ﬁataljai. A lyoni junior tőr Világ Kupa-versenyen Tóth
Janka egyéniben bronzérmes lett, és Pásztor Flórával tagja volt
a negyedik helyen végzett magyar csapatnak. A hódmezővásárhelyi évzáró hazai válogatón remekeltek a klub kadet- és
junior tőrözői. A ﬁatalabb ﬁúk versenyében aranyérmet nyert
Maior Mátyás, döntőbeli ellenfele Korom Erik volt. Fináléba
jutott, és a nyolcadik helyen végzett Beke Vince. A kadetlányok
mezőnyében bronzérmes lett Hajas Nóra, míg Nekifor Erika a
nyolcadik helyen zárt. A junior ﬁúknál ezüstérmet nyert Nagy
Balázs, míg Mihályi Andor a hetedik, Maior Mátyás pedig
nyolcadik lett. A junior lányok versenyében Tóth Janka diadalmaskodott, Hajas Nóra bronzéremnek örülhetett.
Forrás: Utánpótlássport.hu, Törekvésvívás.hu

A szervezők a programot már olvasni tudó gyerekeknek ajánlják, illetve szülői, nagytesói kísérettel ovisoknak is jó szívvel!
Felső korhatár nincs!
Időpont: 2017. február 25., szombaton 10:30 óra, de lehet
később is csatlakozni. Jelmezversenyre jelentkezni 12 óráig
lehet, eredményhirdetés 12.45-kor lesz.
Helyszín: Kőbányai Könyvtár, Szent László tér 7-14.

kobanya. info

A kép forrása: Utánpótlássport.hu
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Futóverseny a kőbányai pincerendszerben február 25-én

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a BBU Föld alatti futás a kőbányai pincerendszerben február 25-én. A rendezvény
semmiképpen nem nevezhető hétköznapi futóversenynek, hiszen a futás és a versenyzés élményén túl számos izgalmas és látványos impulzus vár a föld alá futókra.
A szervezők mindenkire gondoltak, így minden korosztály és a különböző felkészültségű futók is megtalálják a nekik való kihívást. A föld felett megrendezett ovis, sulis és családi futamok (300, 700 és 1400 m) mellett alagút kör (4 km), alagút minimaraton
(7 km), alagút félmaraton (21 km) vár az érdeklődőkre, az utóbbi váltóban (3x7 km) is teljesíthető. Mindemellett reggel 9 órától
egy alagút túra keretei között is bebarangolható lesz a föld alatti labirintus. A BBU Föld alatti futás versenyközpontja Kőbányán
a Rottenbiller Parknál, az Előd u. 1. szám alatt található Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központban (KÖSZI) lesz.
További információ: www.bbu.hu

www.facebook.com/kobanya

7

www.kobanya.info

8. évfolyam 2. szám 2017. február–március

Gazda-Sziget Termelői
Piac-Kőbánya

 Esztétikai fogászat
 Fogsorkészítés

Az újhegyi termelői piac, a melegebb idő érkeztével, folyamatosan bővülő termelői létszámmal várja az érdeklődőket.

 Fémmentes pótlások
 Fogbeültetés

Helyszín: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16

 Fogfehérítés

Nyitva tartás: péntek 14:00-18:00 óra között

 Szájsebészet
 Gyermekfogászat
 Digitális röntgen
 Garancia
 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

Lányfoci Kőbányán télen-nyáron

Mammográfiás szűrővizsgálat
Kőbányán
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A korai felismerés eszköze a mammográﬁás szűrővizsgálat. A X. kerületben lakó, 45–65 éves nők, akik utolsó mammográﬁás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket vizsgálatra a HT Medical Centerben
(1173 Budapest, Pesti út 177., tel.: 06 (1) 253-6195).
Vegyen részt Ön is a mammográﬁás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat térítésmentes.
A lehetőség adott! Éljenek vele!
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, tel.: 06 (1) 465-3823
Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
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A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (KISE) újjászervezi női
szakágát és beindítja az önálló leányfutballt, ezért szeretettel
várja a 8-15 év közötti, focizni szerető lányok jelentkezését.
Az edzések helyszínei és időpontjai a 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! 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.
Kapcsolat és további információ:
Magyari András: 06-70-266-9885,
Malik Dóra: 06-70-637-5519.
Web: www.kise.hu, Facebook: www.facebook.com/KISE97,
email: 97kise@gmail.com
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