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Óhegy park, 2017. augusztus 19. Óhegy park, 2017. augusztus 19. 

A képek a tavalyi rendezvényen készültek
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Elvezetik a királydombi 

csapadékvizet

Kőbánya királydombi részének csapadékvíz elvezetési munká-
latai június 19-én kezdődtek és várhatóan augusztus közepére, 
még az őszi csapadékos időszak előtt befejeződnek. Ennek 
eredményeként rendeződnek a Pogány, Tölcsér, Dorogi, Pilisi, 
valamint a Váltó utcák érintett szakaszainak csapadékvíz elve-
zetési problémái. A felújítás magába foglalja az útmenti szegé-
lyek átépítését, szikkasztó aknák és szikkasztó árkok, valamint 
víznyelők építését.

A Pogány utcában – a Pesti Gábor utca és a Juhász utca között 
– rendszeres probléma volt, hogy a csapadékvíz befolyt a pin-
cékbe, valamint az úttest szélén megállt. Gondot okozott, hogy 
a csapadék elszikkasztására nem állt rendelkezésre a kellő szé-
lességű földsáv. Az utcában víznyelők, valamint csapadékvíz 
elvezető csatorna épül.

A Tölcsér utcában egy mélypont található, melynek környeze-
tében összegyűlik a csapadék. Az utcában felszín alatti szik-
kasztó épül, amely a csapadék elvezetését fogja biztosítani. A 
Dorogi utca mentén több szikkasztó árkot alakíttat ki az önkor-
mányzat, új víznyelő akna, valamint közel 120 méter szegély 
átépítése is megtörténik. A Pilisi utcában található szikkasztó-
aknák nagyobb csapadék idején rendszeresen megtelnek, ezért 
volt szükség egy hatékonyabb csapadékvíz-elvezetési rend-
szerre történő bővítésre. A Váltó utca, valamint Rákosvölgyi 
köz sarkán az úttest mellett egy szikkasztó aknát alakítanak 
ki, valamint részben az úttest felújítása is meg fog történni. A 
beruházásokra összesen közel 70 millió forintot fordít a Kőbá-
nyai Önkormányzat.

Az Önkormányzat a környéken lakók, közlekedők türelmét 
kéri az építéssel járó kellemetlenségekért! Bíznak benne, hogy 
a végeredmény kárpótolja majd valamennyiüket! 

Forrás és kép: Kőbányai Önkormányzat

Folytatódik az útfelújítás az 
Újhegyi lakótelepen

Július elején kezdődtek és várhatóan augusztus végén fejeződ-
nek be az ez évi útfelújítási munkálatok az Újhegyi lakótele-
pen. A lakótelep belső útjainak felújítását 2015-ben kezdte meg 
az önkormányzat, melyet 2016-ban is folytatott: a két év alatt 
mintegy 20 000 négyzetméter elöregedett út- és parkolófelület 
kapott új burkolatot. 

A munka III. ütemeként a Harmat – Tavas – Bányató utcák és 
az Újhegy sétány által határolt terület belső útjainak és pako-
lóinak felújítása történik meg, melyre közel 195 millió forintot 
fordít a Kőbányai Önkormányzat. A munkák során több mint 
18 000 négyzetméter útburkolat újul meg, azaz ebben az évben 
közel akkora felület, mint az első két évben összesen. A ter-
vezett munkák során 2650 méter kiemelt szegély javítása és 
mintegy 800 méter újjáépítése, 163 közműszerelvény „szintbe 
helyezése”, 220 négyzetméter útburkolati jel festése, valamint 
a Tavas utca lakótelep felőli járdáinak akadálymentesítése 
valósul meg. A munkavégzés miatt forgalmi rend változásra 
kell készülniük az ott élőknek. 

Az útfelújítással érintett lakóktól az Önkormányzat türelmet és 
megértést kér az építéssel járó kellemetlenségekért, de remélik, 
hogy a végeredmény kárpótolni fogja őket! 

Forrás és kép: Kőbányai Önkormányzat
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Díjfi zető parkolási övezet kiépítése kezdődött az 

Üllői út mentén
Várhatóan augusztus végére befejeződnek az Üllői út - Bihari 
u. - Száva u. - Fogadó u. által határolt területen a díjfi zető 
parkolási övezet kiépítése és a területen ezzel együtt készülő 
kapcsolódó beruházások munkálatai. Ez utóbbi négy feladatot 
foglal magába: Zágrábi utca és környezetében parkolóhelyek 
létrehozása; Somfa köz útfelújítás az Üllői út és Zágrábi utca 
között; Szárnyas utca csapadékvíz elvezetése a Zágrábi utcára 
merőleges épületek környezetében; csökkentett sebességű öve-
zet kialakítása.

Az Üllői út- Bihari u.-Száva u.-Fogadó u. által határolt terület 
díjfi zető övezetbe vonási munkálatai július végére elkészülnek, 
így a parkolási zóna üzembe lépésének kezdete augusztus első 
napja. A területen 15 darab parkoló automata kerül kihelye-
zésre, és nagy számba kerülnek ki tájékoztató táblák, melyek a 
parkoló automatákhoz vezetnek. A díjfi zető parkolási övezettel 
kapcsolatban az érintett lakosságnak a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. Parkolásüzemeltetési irodája levélben küldött részletes 
tájékoztatást, hogy legyen ideje mindenkinek felkészülni.

A beruházás révén lehetőség nyílik arra, hogy az Önkormány-
zat területén lévő parkolókat a környéken élők tudják használni 
és ne P+R jellegű parkolóként funkcionáljon a terület. A 2014. 
év során a Gyakorló utcában már sikeresen bevált a parkolási 
zóna, és az ott lakók azóta könnyebben tudnak parkolni a lakó-
területükön. A környéken jelenleg rendszeres problémát okozó 
kevés parkoló hely egyik oka a P+R jellegű parkolás volt, de 
a díjfi zető parkolási övezet kialakításán túl további parkoló 
helyek kerülnek kialakításra a Bihari, a Ceglédi, a Zágrábi és 
a Kékvirág utcánál, valamint a Somfa köznél. A parkolóhelyek 
létesítésénél a maximumra törekedtek, összesen 137 parkoló 
létesítését engedélyezte az építésügyi hatóság. 

Felújításra kerül a Somfa köz Üllői út - Zágrábi utca közötti 
szakasza, ahol az útburkolat mellett a páratlan oldali járda is 
megújul. Az úttest hengerelt aszfaltos burkolatot, a járda öntött 
aszfaltos burkolatot kap. A parkolás az úttesttel párhuzamosan 
lesz kialakítva a felújított járdák felőli oldalon. Jelentős forga-
lomtechnikai változás, hogy a felújítást követően Somfa köz az 
Üllői út felé egyirányú lesz!

A Szárnyas utcában a Zágrábi utcára merőleges épületek kör-
nyezetében található belső ún. „szilvamagok” csapadék-víz-
elvezetési problémáit is megszüntetik, valamint a parkolás 
rendezése is. A parkolófelületek nagy kockakőből készülnek, 
a parkoló körül egy körforgalmi jellegű közlekedés lesz kiala-
kítva. A Szárnyas utca 20-22. sz. között a Fővárosi Gázművek 
fejlesztései miatt – mely ez évben biztos nem történik meg – 
egyelőre csak a csapadékvíz elvezetést lehet kiépíteni. Termé-
szetesen, amint a gázvezeték rekonstrukciója megtörténik, azt 
követően parkoló felújításra is sor fog kerülni. 

A parkolók felújításán és bővítésén túl a Fertő utca- Basa 
utca- Száva utca- Bihari utca- Üllői út által határol területen 
kiépítésre kerül egy csökkentett sebességű „30km/h”-s zóna, 
melyhez több forgalom csillapító küszöb épül térkő burkolat-
ból. A Somfa köz Zágrábi utca csomópont emelt szintű lesz, 
forgalomcsillapító küszöbként funkcionálva, és így a keresz-
teződés biztonságosabbá válik az arra közlekedők számára. A 
felsorolt beruházásokra összesen közel 240 millió Ft-ot fordít a 
Kőbányai Önkormányzat.

A környéken lakóktól, közlekedőktől az építéssel járó kellemet-
lenségekért a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. türelmet és megér-
tést kér, de reméli, hogy a végeredmény kárpótolja őket is.

Igazgatási szünet a Polgármesteri 

Hivatalban

A Kőbányai Polgármes-
teri Hivatalban július 
10-étől augusztus 4-éig 
igazgatási szünet lesz. 
Az igazgatási szünet 
időtartama alatt a Hiva-
tal főépületében (Szent 
László tér 29.), valamint 

a kihelyezett Ügyfélszolgálaton (Újhegyi sétány 16.) az ügyfél-
fogadás szünetel.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélközpontjában (Állomás utca 26.) az anyakönyvi 
ügyekben és a szociális ügyekben eljáró szervezeti egység, 
valamint az ügyfélszolgálat ügyfélfogadást tart az alábbi idő-
pontokban:

- hétfőnként 14.30 órától 17.30 óráig;

- szerdánként 8.00 órától 16.00 óráig;

- péntekenként 8.00 órától 11.30 óráig.

A Kőbányai Közterület-felügyelet folyamatosan ellátja tevé-
kenységét.

Kőbányai Polgármesteri Hivatal köszöni megértésünket!
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Kőbánya ünnepe, a Szent László Napok
Színházi est, gyermekprogramok, koncertek, főző- és futóverseny, sok játék, színpadi produkciók és 
vidámság, helytörténeti séták, egy különleges könyv bemutatója – ilyen volt június utolsó hétvégéje 
Kőbányán. Beszéljenek minderről inkább a képek! A képek forrása: Kovács Róbert polgármester Facebook oldala
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Palackpréseket telepítenek 

a környezet védelméért

A háztartásokban összegyűlő műanyag palackok tömege – 
különösen nyáron – egyre nagyobb gondot okoz. A nem tömö-
rített PET palackok és fém italos dobozok ugyanis – mivel 
térfogatuk miatt nagy helyet foglalnak el – többségében leve-
gővel töltik meg a szemetest. Ha azonban összezsugorítjuk a 
kiürült palackokat és dobozokat, akkor nem levegőt dobunk a 
szemétbe, amivel egyrészt óvjuk a természetet, másrészt csök-
kentjük a szemétszállítás díját, költségét. A problémakörre a 
palackprés a megoldás, amely előnye, hogy jelentős erőkifejtés 
nélkül körülbelül ötödére zsugorítja össze a palackokat, meg-
könnyítve azok tárolását, szállítását.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakóépületekben – a lakosság környezettudatos életének 
segítésére, támogatására – 12 darab kültérre is szerelhető, 
műanyag palackok és fém italos dobozok összenyomására egy-
aránt alkalmas palackprés telepítését kezdte meg. A berendezé-
sek használata közben szerzett tapasztalatok alapján folytatják 
a programot, várhatóan már a nyár végén, de legkésőbb az ősz 
elején újabb préseket szereznek be és telepítenek. 

Forrás: Kőbánya.hu, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Szelektiv.hu

Zrínyi Miklós Gimnázium 

diákjának tudományos 

sikerei

Júniusban adtunk hírt arról, hogy a kőbányai Szent László 
Gimnázium tanulói megnyerték a Stockholmi Ifjúsági Víz 
Díj magyarországi döntőjét. Most újabb kerületi sikerről kell 
beszámolnunk, hiszen Sztranyovszky Lóránt, a Zrínyi Miklós 
Gimnázium diákja Svájcban szerepelt sikeresen a 28. Nem-
zetközi Élővilág Kutató Héten, miután második lett a 25. 
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen. A Schweizer 
Jugend Forsch szervezete június 24. és július 1. között tartotta 
a 28. Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet (International Wildlife 
Research Week), az ifjúsági tudományos rendezvényen nyolc 
ország 25 fi atalja vett részt, akik a svájci faunát kutatták. 
Magyarországot a kőbányai Sztranyovszky Lóránt képviselte, 
akit a Magyar Innovációs Szövetség delegált. 

A rendezvény helyszíne a svájci Tschierv volt, a kutatások Val 
Müstair területén zajlottak. Sztranyovszky Lóránt egy négyfős 
csoportban, két svájci és egy grúz fi atal társaságában vizsgálta a 
denevérek eloszlását a különböző jellegű területek (erdő, mező, 
mocsár, falu) között. A cél a denevérek által preferált területek 
megtalálása volt, valamint ok-okozati összefüggés keresése a 
mért aktivitás és a jelenlévő ízeltlábúak (mint potenciális táplá-
lék) mennyisége között. 

A kutatás során, a kijelölt területeket bejárva, az erre a célra 
kifejlesztett eszközzel érzékelték és rögzítették a denevérek 
által kibocsájtott magas-frekvenciájú hangokat. A várakozások-
kal ellentétben a denevérek igen alacsony aktivitást mutattak 
az erdőkben és a mezőkön, közepes aktivitást a vízhez közeli 
területeken, viszont rendkívül magas, szinte folyamatos akti-
vitást a lakott területek közelében. Ennek oka feltehetőleg az, 
hogy bár mint tudjuk, a denevérek jobban kedvelik a sötétebb 
élőhelyeket, a közvilágítás szinte mágnesként vonzza a külön-
böző rovarokat, a denevérek táplálékát. A kapott eredményeket 
a csapat tagjai tudományos jelentés formájában írták le, illetve 
nyílt előadás keretében is sikeresen bemutatták.
Forrás: Garay Tóth János kommunikációs igazgató Magyar Innová-
ciós Szövetség, nkfi h.gov.hu, Kőbánya.info

Fej-nyak rákszűrés a Bajcsy 

Kórházban július 27-én
Lakossági felhívás: fej-nyak rákszűrés a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Fül- Orr- 
Gégészeti Ambulanciáján 2017. július 27-én. 

A rosszindulatú daganatok, a rák okozta halálozás tekintetében Magyaror-
szág sajnos sereghajtó az Európai Unióban. A különböző fajtájú daganatok 
közül a fej-nyaki tumorok meglehetősen gyakoriak, a tüdő-, a vastagbél-, és 
az emlőrák után a fej-nyak (szájüreg, garat, gége) a 4. leggyakoribb előfor-
dulási helye a rosszindulatú daganatoknak. Jelezve a probléma jelentőségét, 
a Fej-nyaki Onkológiai Társaságok Nemzetközi Föderációja (IFHNOS) 
pár éve július 27-ikét a világ fej-nyaki daganatok nemzetközi napjává nyil-
vánította. A Nemzetközi Szervezet világszerte kezdeményezi és kéri társ-
szervezeteit, valamint a különböző nemzetek onkológiai, fül-orr- gégészeti, 
fej- nyaksebészeti intézményeit, hogy a fej-nyaki daganatokra, azok megelő-
zésére és kezelésének fontosságára hívja fel a lakosság és politika fi gyelmét.

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Fül- Orr- Gégészeti Osztálya is csatlakozik ehhez 
a mozgalomhoz, és július 27-én és 9:00 és 13:00 óra között ingyenes fej-nyak 
rákszűrést végez a X. és XVII. kerületi lakosok körében. A kórház azt java-
solja azoknak a kerületi lakosoknak, főleg, ha rizikócsoportba tartoznak (40 
év felettiek, régóta dohányoznak, rendszeresen fogyasztanak alkoholt), hogy 
a szűrésre jöjjenek el. A szűrésre nem szükséges beutaló, azonban a kórház 
betegfelvételi irodáján előzetesen TAJ kártyával regisztrálni kell a Fül- Orr- 
Gégészeti Ambulanciára. Az esetleges torlódás esetén türelmünket kérik!
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Magyar szívvel – határtalanul

A Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola 38 hetedikes 
tanulója öt napos tanulmányúton vett részt Erdélyben. A kirán-
dulás az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Határtalanul” 
című pályázatának segítségével valósult meg. Céljuk volt, 
hogy a gyerekek megismerjék a magyar történelem, kultúra 
legmélyebb gyökereit, találkozzanak az erdélyi magyarság 
hagyományaival, értékeivel.

Az utazás során megemlékeztek Arany János születésének 200. 
évfordulójáról Nagyszalontán, a Szent László emlékév alkal-
mából meglátogatták királyunk sírját Nagyváradon, Mátyás 
király nyomában jártak Kolozsváron. A Királyhágó, Körösfő, 
Bánnfyhunyad, után megcsodálták Torockó jellegzetes házait, 
Korond népművészeti remekeit. A tordai hasadék és a sóbánya 
különleges élményt nyújtottak. Úticél volt Szejkefürdő, Csík-
somlyó, és az népköltészetből is jól ismert, legendás Déva vára. 
Ebben a városban látogatást tettek a Szent Ferenc alapítvány-
nál, s ajándékokkal örvendeztették meg az ott lakókat. 

Balánbányán, Kőbánya testvérvárosában találkoztak a helyi 
diákokkal, s a jól sikerült együttlét, táncház során még barát-
ságok is szövődtek. Megemlékeztek a Testvérvárosok Napjáról 
is. A hajdani ezeréves magyar határ látványa mély érzelmeket 
keltett. Minden magyar emlékhelynél koszorút helyeztek el. A 
fenséges táj, az erdélyi magyarok kedvessége, vendégszeretete, 
igaz embersége maradandó emlékeket hagyott a tanulókban. 
Beszámolóikban mindannyian szeretettel, lelkesedéssel beszél-
tek az ott eltöltött időről. Az átélt élmények hatása talán majd 
későbbi életük során mutatkozik meg igazán, s mindenképpen 
hozzájárul ahhoz, hogy hazájukat, nemzetüket szerető, értéke-
inket megbecsülő s őrző emberekké váljanak. 

Szerzők: Szakács Zsuzsanna, Jandó Ágnes

Vegetáriánus főzőverseny 

és fesztivál a Kőrösiben
Immáron 21. alkalommal rendeznek vegetáriánus fesztivált a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (Szent 
László tér 7-14.). Augusztus 26-án és 27-én a hagyományokhoz 
híven sok színes és érdekes programmal, fellépőkkel, kiállítók-
kal és fi nomságokkal vár minden érdeklődőt az Egészségvár 
Alapítvány. A XXI. Vegetáriánus Fesztivál főzőversenyét olyan 
amatőr szakácsok és főzni szeretők részére szervezik, akik sze-
retnek új ételeket kitalálni és szeretnék megosztani főzőtudo-
mányukat másokkal is. Aki részt venne a megmérettetésen, 
annak augusztus 20-ig a fozoverseny@egeszsegvar.hu email 
címre el kell küldenie jelentkezését, elérhetőségeit és azokat a 
recepteket, amiket el szeretne készíteni. A zsűri az illat, a lát-
vány és fantázia, a recept különlegessége, az ételtársítások, az 
egészséges alapanyagok és – természetesen – az íz alapján fog 
értékelni. 

A versenyről és a fesztiválról további információ, valamint a 
részletes program az Egészségvár Alapítvány honlapján érhető 
el: www.egeszsegvar.hu

Úszó és sporttábor 

augusztus 28-30.
Szabadidős programok és egyéb 
sportjátékok a Köszi Tanuszo-
dában augusztus 28-tól 30-ig, 
naponta 8:00-16:00 óra között. 

Ügyelet: 7:00-8:00 és 16:00-
17:00 óra között.

Programok: délelőtt/délután úszás, sportjátékok, vetélkedők, 
egyéb szabadidős programok

Jelentkezés: a Köszi Tanuszodában: Demeter Éva, Pilny Gábor 
(06-1-261-5691)

Részvételi díj: 9.600 Ft, előleg: 5.000 Ft a jelentkezési lap 
leadásakor, fennmaradó összeg: 4.600 Ft július 7-ig

Étkezés: egyszeri háromfogásos ebéd

Helyszín: Köszi Tanuszoda, 1105 Budapest, Előd u. 1.
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Semmelweis-nap a 

Bajcsy Kórházban
A Bajcsy-Zsilinszky Kór-
ház és Rendelőintézetben 
díjakat, elismeréseket, és 
kinevezéseket adtak át Sem-
melweis-nap alkalmából. 
Dr. Bodnár Attila főigazgató 
a Semmelweis-napi ünnep-
ségen köszönte meg a dol-
gozók egész éves áldozatos 
munkáját. Külön kiemelte, 
hogy a kórház területén épülő új kőbányai szakrendelővel az 
intézmény újabb jelentős lépést tesz a betegellátás színvonalá-
nak emeléséért. 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a Semmelweis-napot idén 
június 29-én ünnepelték, az eseményen díjak, elismerések és 
kinevezések átadására került sor:

- A Bajcsy-Zsilinszky Kórházért emlékéremmel kitüntettek 
tevékenysége meghatározó az intézmény fejlődésében. Idén 
ezzel az életműdíjjal Dr. Kiss Tamás urológus főorvos és Dr. 
Gulácsi Erzsébet reumatológus főorvosnő munkáját köszönték 
meg.

- A Bajcsy-Zsilinszky Kórházért díszoklevél várományo-
sai azok, akik az intézmény működését, fejlődését erkölcsi 
és anyagi támogatásukkal kiemelkedő mértékben segítették. 
Ebben az évben Dr. Ludwig Endre infektológus professzor-
nak a kórházi fertőzések megelőzésében végzett munkájáért, 
Kustos Editnek, az Ecolab-Hygiene Kft területi vezetőjeként 
innovatív fertőtlenítési eljárások bevezetéséért, dr. Gajdácsi 
Józsefnek, az Állami Egészségügyi Központ stratégiai főigaz-
gató helyettesének, a betegellátás és a gazdaságosság egyensú-
lyának megteremtéséért ítélték oda.

- A dr. Bodnár Attila főigazgató által alapított Főigazgatói elis-
merő oklevelet kimagasló szakmai munkájáért 11 dolgozó, a 
Főigazgatói dicséretet 26 dolgozó vihette haza.

- A főigazgató átadta a Főtanácsosi és Tanácsosi, a Főmunka-
társi és Munkatársi, valamint a Főorvosi, Adjunktusi és Alor-
vosi kinevezéseket is.

„Eredményeink egy dinamikusan fejlődő intézetet, pozitív jövő-
képet mutatnak a ránk bízott 2 milliós lakosságnak és a csak-
nem kétezer dolgozónknak. Köszönjük munkatársaink elköte-
lezettségét!” – nyilatkozta dr. Bodnár Attila főigazgató. Forrás: 
Illés Gyöngyi, Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Önvezető autó tesztpálya 

építésével terjeszkedik a 

Bosch Kőbányán

Ötödével, 1149 milliárd forintra növelte árbevételét a Bosch 
tavaly Magyarországon az előző évihez képest, míg kétezer 
munkavállalóval, 14 200-ra bővítve alkalmazottai számát a 
legnagyobb ipari foglalkoztató lett az országban – közölte a 
Bosch a cég Gyömrői úti fejlesztési központjában megtartott 
sajtótájékoztatón. Kerületi szempontból azonban nem is ez, 
hanem az a lényeg, hogy a Bosch kőbányai központja további 
fejlesztését tervezi! Az új generációs fejlesztési projektek egy 
új, 60 000 négyzetméteres telek megvásárlását indokolták a 
jelenlegi Bosch Campus mellett, a Sibrik Miklós út túloldalán. 
Az új létesítményben – irodák mellett – építenek egy tízezer 
négyzetméteres, az önvezető autókkal kapcsolatos fejlesztések 
tesztelésre szolgáló pályát is. 

Forrás: Bosch.hu, Vg.hu, Kőbánya.info 

Kerékpáros szakmai 

konferencia Kőbányán
A kerékpáros turizmus fejlesztésének lehetőségeiről tartottak szak-
mai konferenciát a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Köz-
pontban június 6-án. A Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért 
Felelős Kormánybiztosi Iroda és a Magyar Kerékpáros Turisztikai 
Szövetség által szervezett eseményen Révész Máriusz kerékpáro-
zásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos elmondta, 
hogy a jövő évi költségvetésben 11 milliárd forint áll rendelkezésre 
a kerékpáros úthálózat fejlesztésére, amely az uniós forrásokkal kie-
gészülve elérheti a 15-20 milliárd forintot. A kormánybiztos hozzá-
tette: a következő 5-6 évben kerékpárút fejlesztésére 80-100 milliárd 
forintot fordítanak. Révész Máriusz szerint Magyarország ideális 
helyszín kerékpározásra, a kerékpáros turisták száma a jövőben 
megtöbbszörözhető, ehhez azonban elengedhetetlen a megfelelő 
infrastruktúra és szolgáltatások kialakítása. Kiemelte, hogy egyetlen 
európai uniós ország sem használt fel akkora összeget uniós forrás-
ból kerékpárút építésére, mint Magyarország. 

Forrás: MTI, NFM, Kormány.hu
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FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

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

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

Nyári focitábor 

gyerekeknek

A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE) nyári napközis 
tábort szervez, melyre 1-6. osztályos gyerekek jelentkezését 
várják. A sporttelepen füves és műfüves futballpálya áll a gye-
rekek rendelkezésére. További szabadidős lehetőségek: láb-
tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, társasjáték. A gyerek részére 
öltöző és zuhanyozási lehetőség biztosítva van. A felügyeletet 
és edzéseket a KISE szakképzett edzői végzik. A még hátra-
lévő turnusok: július 17-21. és július 24-28.

A tábor díja: 16.500 Ft/hét, mely tartalmazza az egyszeri 
fő étkezést a Don Pepe étteremben, uzsonnát, ásványvizet, 
uszoda és mozi belépőt, valamint az egyéb felmerülő kiadáso-
kat. A KISE igazolt labdarúgóinak a tábor díja: 16.500 Ft/hét. 

Napi program: Érkezés 8-9 óra között. Délelőtt edzés 9 órától 
(keddi és csütörtöki napokon uszoda). 

Étkezés a Don Pepe étteremben 12:00-től. Pihenő 14:00 óráig. 
Délutáni edzés és szabad foglalkozás 14:30-tól. Uzsonna 15:30-
tól. Távozás: 16:00-tól. 

A jelentkezés módja: a honlapról (www.kise.hu) letölthető 
dokumentum hiánytalan kitöltése, valamint a tábor díjának 
befi zetése.

Minden héten ajándék KISE pólót kapnak a résztvevő 
gyermekek. Aki 2 hétig részt vesz a táborban sportszárat, aki 3 
hétig, rövid nadrágot, aki 4 hétig, sapkát, aki 5 hétig labdát, aki 
6 hétig ajándék csomagot kap. 

Helyszín: 1106 Budapest, Gyakorló utca 25.

Érdeklődés, jelentkezés és egyéb felvilágosítás:

KISE Iroda: 06-1/261-9837, 06-1/431-0146
Edzők: Kovács József: +36-20-338-1422, 

Magyari András: +36-70-266-9885, 
Német György: +36-30-261-1635

Honlap: www.kise.hu, 

email: kisetabor@gmail.com

Gazda-Sziget Termelői 

Piac-Kőbánya

Az újhegyi termelői piac, a melegebb idő érkeztével, folyama-
tosan bővülő termelői létszámmal várja az érdeklődőket.

Helyszín: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16

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


