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Szerelemlakatolással, iskolások műsorával, Kocsis Tibor és a Kőbányai Zenei Stúdió növendékeinek koncertjével, 
díszvilágítás kapcsolással, alkotó gyermekek jutalmazásával, mézeskalácssütéssel, ajándék sült almával és 
krampampulival, sok mosollyal és jó hangulatban kezdődött az adventi időszak Kőbányán.

Karácsonyi díszkivilágítás, 

szerelemlakat és 

Kocsis Tibor
Az ünnepi programok sorozata az Újhegyi sétányon vette kez-
detét november 27-én. A több száz érdeklődőt Kovács Róbert 
polgármester üdvözölte, aki elsőként helyezett el „szerelemla-
katot” feleségével együtt a vízlépcsőnél lévő szerelemkorlátra. 
A program az Újhegyi Közösségi Házban folytatódott, ahol 
a Széchenyi István Általános Iskola képzőművészeti és zenei 
csoportja, majd a Zrínyi Miklós Gimnázium musical csoportja 
adott elő karácsonyi műsort. Ezt követően Kovács Róbert 
polgármester felkapcsolta az Újhegyi sétány ünnepi fényeit. 
Az ünnepélyes ceremóniát Kocsis Tibor és a Kőbányai Zenei 
Stúdió növendékeinek zenés műsora követte. Meghirdették a 
Mézeskalács-szépségversenyt, majd Marksteinné Molnár Juli-
anna képviselő és Kovács Róbert polgármester átadták a Légy 
kreatív pályázat győzteseinek járó jutalmakat.

Ezen a napon a kerület több helyszínén egyszerre gyulladtak 
fel az ünnepi díszfények: a Kőrösi Csoma sétányon, a Szent 
László téren, valamint az Újhegyi Mély-tó közepén álló óriás-
fenyőn is. A  karácsonyfa káprázatos látványt nyújt, hiszen 20 
ezer izzójának fényét visszatükrözi a víz.

Az ünnepi hangulat érdekében valamennyi kőbányai körforga-
lomban adventi koszorút helyeztek el, míg a városközpontban 
felállított betlehem érdekessége pedig, hogy éjszakára a kisde-
det „elszállásolhatja” egy-egy X. kerületi család.

Luca nap és mézeskalács-

szépségverseny
A kerületi advent Luca-napi hagyományok felelevenítésével 
folytatódott december 13-án. A Magic Dance School Táncis-
kola műsora után népszokásokra épülő kézműves foglalkozá-
sok és interaktív gyerekműsor várta az érdeklődőket az Újhegyi 
közösségi házban. 

Javában zajlik a kerületi Mézeskalács-szépségverseny, amelyre 
bárki benevezhette az általa készített mézes fi nomságot. Az 
alkotásokról készült fényképek megtekinthetőek az Újhegyi 
Facebook oldalon (www.facebook.com/ujhegy), ahol decem-
ber 15. éjfélig lehet szavazni rájuk. A négy legtöbb szavazatot 
kapott mézeskalács készítője ajándékban részesül.

Aranyvasárnap ünnepi 

fényjátékkal
Aranyvasárnap ünnepi fényjátékkal, karácsonyfa díszítésével 
és kézműves foglalkozások sokaságával várják az érdeklődő-
ket. December 18-án 16 órakor ünnepi fényjátékkal kezdődik 
a program az Újhegyi közösségi ház előtt, majd a Fekete Ist-
ván Általános Iskola ünnepi Betlehemes műsora következik. 
Az esemény a Kőbányai Zenei Stúdió ünnepi zenés műsorával 
folytatódik, valamint sor kerül a Mézeskalács-szépségverseny 
eredményhirdetésére is.
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Kőbánya visszavásárolta a Mázsa teret és a Liget téri 

volt szolgáltatóházat

Történelmi jelentőségű testületi ülést tartott a Kőbányai Önkor-
mányzat júliusban: a képviselők döntöttek arról, hogy a kerület 
visszavásárolja a Mázsa téri ingatlanokat, valamint a Liget téri 
volt szolgáltatóház épületét. Akkoriban Kovács Róbert polgár-
mester a kerület két szégyenfoltjának felszámolása érdekében 
tett lépésként értékelte a döntést. A polgármester a Facebook 
oldalán számolt be a legfrissebb örömteli fejleményekről, 
miszerint megtörténtek a „történelmi” aláírás pillanatai. A 
felek mindkét ingatlan esetében ellátták kézjegyükkel az adás-
vételi szerződéseket, ami az alapja annak, hogy a Mázsa tér és a 
Liget téri volt szolgáltatóház épülete önkormányzati tulajdonba 
kerüljön és el tudják kezdeni a tervezést. Kovács Róbert most 
mindenkinek a türelmét kéri az ingatlanok tényleges birtokba-
vételéig, valamint a jövőbeni sorsuk rendezéséig.

A Liget téri volt szolgáltatóház épülete, illetve a Mázsa Mázsa 
tér adásvételi szerződésének aláírása

A Mázsa tér visszavásárlásáról szóló szerződést Kovács Róbert 
ekképpen tette közhírré: „Egy “történelmi” aláírás pillanatai. 
Kedves Kőbányaiak! Örömmel jelentem be, hogy aláírtuk a 
Mázsa téri ingatlanok adásvételi szerződését. Ezt az ígéretün-
ket is teljesítettük. A Mázsa teret 2005-ben az akkori, MSZP 
vezette önkormányzat eladta. Az új tulajdonos terveiből semmi 
nem valósult meg, a terület hosszú évek óta az enyészeté. Dr. 
György István kormánymegbízott és Révész Máriusz kormány-
biztos urakkal együttműködésben évek óta dolgozunk a terület 
helyzetének rendezéséért. Bár még hosszabb ideig nem lesznek 
látható jelei a változásnak, azonban e nélkül nem gondolkod-
hatnánk kerületünk „kapujának” további sorsáról. Az első 
lépést, ami minden továbbinak az alapja, ezzel megtettük.” 

Forrás: Kovács Róbert polgármester Facebook oldala

Átmeneti otthon és új terápiás szoba a bajba jutott családoknak

A Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete novemberi 
ülésén döntött arról, hogy tovább bővítik az együttműködé-
sét a Baptista Szeretetszolgálattal. Az önkormányzat ezúttal a 
Román utca 6. szám alatti ingatlanát 20 évre térítésmentesen a 
szeretetszolgálat használatába adja családok átmeneti otthoná-
nak megvalósítására. A családok átmeneti otthonában nyújtott 
segítség célja, hogy az ideiglenesen lakhatási gondokkal küzdő 
családok számára lehetőséget biztosítson a család egységének 
megtartására, és támogassa a családot önálló életvitelük meg-
tartásában, vagy annak visszaállításában. 

A két korszerű, 40-40 fős átmeneti otthon a jelenlegi Román 
utcai épületek bontása után két ütemben, döntő részben bel-
ügyminisztériumi pályázati forrásból épülhet fel. A pályázati 
önrészt – összesen 58 millió forintot – a terület mellett szintén 
az önkormányzat biztosítja. Az első ütem összköltsége 260, 
a másodiké 193 millió forint lesz. A tervek szerint a jövőre 

induló beruházás 2018 végi befejezését követően Kőbánya 
ellátási szerződést köt a Baptista Szeretetszolgálattal, amely 
így befogadást nyer az állami fi nanszírozási rendszerbe. 

Kőbánya összetett, széles spektrumú szociális ellátórendszert 
működtetve segíti a kerület lakosait. Ebbe a rendszerbe illeszke-
dik a családok átmeneti otthonának megvalósítása, valamint annak 
a terápiás szobának létrehozása, amelyet a Gyermekek Átmeneti 
Otthonában adott át Radványi Gábor alpolgármester november 
16-án. A Kőbányai Önkormányzat a Hungarocontrol pályáza-
tán nyert el támogatást, melyet önerővel kiegészítve alakította 
ki a terápiás szobát. A fejlesztés révén az átmeneti gondozásban 
részesülő gyermekek és családjaik pszichés segítséget kaphatnak 
a traumák és a mindennapi nehézségek feldolgozásához. A kiala-
kított terápiás helyiség bútorokkal és fejlesztő-, valamint pszicho-
lógiai eszközökkel, játékokkal áll a rászorulok rendelkezésére. 

Forrás: Kőbánya.hu
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Folytatódik az Újhegyi sétány megújítása
Az Újhegyi sétány középső szaka-
sza idén tavasszal újult meg egy több 
mint 700 milliós beruházás kereté-
ben, a rekonstrukció eredményeként 
egy 21. századi főutcát kapott a lakó-
telep. A fejlesztés nem ért véget! A 
Kőbányai Képviselő-testület ugyanis 
novemberben arról döntött, hogy 
ismét beadja elképzeléseit a Főváros 
TÉR-KÖZ pályázatára. Ha a pályá-
zat sikerrel jár, akkor a sétány két 
végét érintő második és harmadik 
ütem fi nanszírozása – az első ütem-
mel azonos módon – a Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret támogatá-
sával valósulna meg.

Két ingyenes önkormányzati 

korcsolyapálya várja a 

sportolni vágyókat

A tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzat idén is két szabad-
téri helyszínen várja a korcsolyázni vágyókat. A sport szerel-
mesei a Kőbányai Polgármesteri Hivatal előtt, a Szent László 
téren álló pályát egészen január 31-ig használhatják. Délelőtt 
az óvodásoknak és iskolásoknak korcsolyaoktatást biztosít az 
önkormányzat. A másik jégpálya december 1-jén nyitotta meg 
kapuit az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő udvarán, és egészen 
február 28-ig áll a kőbányaiak rendelkezésére, naponta 9-20 
óráig. Mindkét helyszínen lehet bérelni korcsolyát 200 forintért. 

Forrás: Kőbánya.hu, Kovács Róbert Facebook oldala

Ismét lesz lépcsőházi 

kamerapályázat
Újabb lépcsőházi kamerapályázat kiírásáról döntött novemberi 
ülésén az önkormányzat képviselő-testülete. A nagy érdek-
lődés miatt az önkormányzat ismét pályázatot ír ki a lépcső-
házi kamerák telepítésére, ezúttal 6 millió forint értékben. Az 
elmúlt három évben ötször lehetett pályázni vissza nem térí-
tendő támogatásra. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
február 24. 

Mivel ügyelni kell a követelmények pontos betartására, érde-
mes a pályázás részleteiről a hivatal illetékes munkatársaitól 
érdeklődni. További részletek az Önkormányzat honlapján 
érhető el: www.kobanya.hu

Év végi igazgatási szünet a 

Polgármesteri Hivatalban
A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban 2016. december 23. és 
december 30. között igazgatási szünet lesz, ezért az ügyfélfo-
gadás a Hivatal valamennyi szervezeti egységében szünetel.

Az anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti egység a Szent 
László tér 29. szám alatt, a II. emelet 223. és 225. szobában 
igazgatási szünet időszakában ügyeletet tart szerdán 8.00 órá-
tól 16.00 óráig, valamint pénteken 8.00 órától 11.30 óráig. Az 
anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti egységben a születés-
sel, valamint a halálesettel kapcsolatos ügyek intézésére lesz 
lehetőség.
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Kőbányai városépítő, világklasszis és mesteredző elismerése

Amíg Budapesttől Pro Urbe kitüntetést kapott dr. György Ist-
ván kormánymegbízott, Kőbánya volt polgármestere, valamint 
a kerületben élő Imre Géza világklasszis vívó, addig a Kőbá-
nyai Önkormányzat Turi György mesteredzőt, a Magyar Úszó 
Hírességek Csarnokának újonnan megválasztott tagját köszön-
tötte.

Pest, Buda, Óbuda és a Margitsziget egyesítésével született 
meg az egységes Budapest 143 évvel ezelőtt, 1872. november 
17-én. Az évforduló hagyományához tartozik mindazok mun-
kájának az elismerése, akik életművükkel érdemben járultak 
hozzá a főváros fejlődéséhez, a budapestiek életminőségének 
javulásához, a nagyváros hírnevének öregbítéséhez. Az Új 
Városháza Dísztermében megtartott ünnepségen Dr. György 
István Kőbánya korábbi polgármestereként, majd Budapest 
főpolgármester-helyetteseként a főváros érdekében több mint 
másfél évtizeden át végzett felelősségteljes és kiemelkedő 
munkája elismeréseként vehette át a rangos Pro Urbe díjat 
Tarlós István főpolgármestertől. Szintén Pro Urbe kitüntetést 

kapott a családjával Kőbányán élő Imre Géza kétszeres olim-
piai ezüstérmes és kétszeres olimpiai bronzérmes, világ- és 
Európa-bajnok párbajtőrvívó. Ő a magyar párbajtőrvívás egyik 
legsikeresebb vívójaként elért kiemelkedő hazai és nemzetközi 
eredményeiért, valamint példamutató emberi magatartásáért 
részesült elismerésben. 

Kovács Róbert polgármester a novemberi testületi ülésen abból 
az alkalomból köszöntötte Turi Györgyöt, a Kőbánya SC vezető 
edzőjét, hogy a Magyar Úszó Hírességek Csarnokának tagjává 
választották. Ezzel ismerték el edzői és sportvezetői munkás-
ságát, amelyet nemzetközi versenyeken szerzett 63 arany, 50 
ezüst és 43 bronzérem, 12 Európa-rekord, 5 rövidpályás világ-
rekord, 10 rövidpályás Európa-rekord, 2 junior világrekord és 
több mint 250 országos rekord fémjelez. A mesteredző mellett 
a Kőbánya SC elnökének, dr. György István kormánymegbí-
zottnak is kijutott a gratulációból annak kapcsán, hogy az általa 
irányított egyesület úszószakosztálya az ország magasan leg-
eredményesebb műhelye. 

Forrás és képek: Kőbánya.hu
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Kőbányai közmeghallgatás

Úgy tűnik, hogy a kőbányaiak összességében elégedettek az 
önkormányzat működésével, hiszen a szokásos éves közmeg-
hallgatáson idén alig ötvenen vettek részt, a megjelentek által 
jelezett problémák többsége ráadásul nem a kerületi önkor-
mányzat hatáskörébe tartozott. Kovács Róbert polgármester 
ennek ellenére ígéretet tett arra, hogy közbenjár az ügyek elő-
mozdítása érdekében. 

A november 17-ei közmeghallgatás a polgármesteri évértéke-
lővel kezdődött, Kovács Róbert beszámolt az elért eredmé-
nyekről, ismertette a jövő évre vonatkozó terveket. A résztve-
vők megtudhatták, hogy a három kőbányai vasútállomás teljes 
átépítésének tervezésére a MÁV kiírta a közbeszerzést, így a 
milliárdos beruházás várhatóan két éven belül lezárulhat. Szólt 
arról, hogy a Népliget sportcélú fejlesztése nem csökkenti a 
zöldfelület nagyságát, csupán funkciót ad a parknak és sporto-
lási lehetőséget kínál majd minden korosztálynak. Tájékozta-
tást adott a felújítás előtt álló tűzoltó-laktanyáról, az Újhegyi 
sétány rekonstrukciójának folytatásáról és az utak, járdák és 
intézmények folytatódó felújításáról. 

A polgármesteri tájékoztató után az állampolgárok tehették fel 
kérdéseiket. A legtöbb észrevétel a közterületek állapotával 
kapcsolatban hangzott el, visszatérő problémát jelent az ille-
gális hulladéklerakás jelensége. A Kőkert illetékese mindezek 
kapcsán elmondta, hogy – bár nem  tartozik a feladataik közé 
– két teherautóval folyamatosan szállítják el a szeméthalmo-
kat, de nem győzik, mert van, hogy másnapra újratermelődik. 
A polgármester ígéretet tett a közterület-felügyelet további 
erősítésére, de emellett arra kér mindenkit, hogy az észlelés 

pillanatában jelentse be a közterület-felügyelet napi 24 órában 
működő számára, ha illegális hulladéklerakást, más közterületi 
szabályszegést tapasztal.

A közterületek rendjével összefüggő probléma a kocsmák, kis-
boltok környékén előforduló italozás, ami joggal háborítja fel 
a jóérzésű embereket. Sok feszültséget okoznak a nem megfe-
lelő kutyatartás következményei, így például a gazdák által fel 
nem takarított ürülék, vagy a lakásokba bezárt állatok állandó 
ugatása. Dr. Szabó Krisztián jegyző ezzel kapcsolatban adott 
tájékoztatása szerint csak törvényben részletesen szabályo-
zott módon lehet állatot tartani. Ha ez nem így történik, akkor 
lehetőség van birtokvédelmi vagy állatvédelmi hatósági eljá-
rást kezdeményezni, amiben az önkormányzat jegyzői hivatala 
kész tanácsadással segíteni.

Több panasza volt a posta által nem időben kézbesített leve-
lekre. A polgármester ígéretet tett arra, hogy jelzi a problémát a 
postahivatal vezetőjének, de tart tőle, hogy a Magyar Posta lét-
számgondjaival függ össze a jelenség, ami túlmutat egy hiva-
talvezető lehetőségein.

A résztvevők megtudhatták, hogy a közlekedési problémát 
jelentő Kőér utcai vasúti átkelő kérdése a ferihegyi gyorsvasút 
megépítésével együtt oldódhat meg, míg a jövő évi informati-
kai fejlesztésnek köszönhetően a Kőbányát érintő földhivatali 
ügyek intézése a Budafoki útról átkerül a sokkal közelebb lévő 
Bosnyák térre. 

Forrás: Kőbánya.hu

Guinness rekordra készülnek Kőbányán 
Makai Viktória, aki a Földet már keresztben-hosszában 
átfutotta, Csécsei Zoltánnal együtt Guinness rekordra 
készül Kőbányán. A 7-szeres magyar bajnok, 3-szoros 
Ultrabalaton dobogós, 2015-ös év Ultrafutója Kőbányán 
lakik, Kőbányán dolgozik, és most egy kőbányai sport-
centrumban készül élete egyik legfontosabb eseményére. 
Lábaiban több mint 50 ezer kilométer, az otthonában 
száznál is több érem van. Most egy helyben, vagyis a 
futópadon vág neki a 129 km-es, 12 órán át tartó meg-
mérettetésnek. A rekordkísérlet december 17-én, reggel 
9-től este 21 óráig tart a Megafi tness KÖKI Cross Aréna 
termében. 

Forrás: Pro-koord
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Idén karácsonykor is 

jótékonykodott a 

kormánymegbízott

Hatodik alkalommal adott, immár hagyományosnak számító 
karácsonyi jótékonysági koncertet a KÖSZI-ben dr. György 
István, Budapest Főváros kormánymegbízottja. A kormány-
megbízott barátjával, Póka Egonnal és profi  zenésztársaival 
december 2-án csaknem kétórás koncerten játszott régi és 
újabb slágereket. Az elmúlt hat évben összesen 15 millió forin-
tot gyűjtöttek össze a koncerteken, ebből volt, hogy a Minden 
Gyerek Lakjon Jól és a Down Alapítványt támogatták, máskor 
kőbányai és kispesti Gyermekek Átmeneti Otthonainak lakóit 
lepték meg számítógépekkel és fi tnesz eszközökkel, valamint 
egy kispesti bölcsőde sószobájának kialakításához is hozzá-
járultak, de az idősekre is gondoltak: Kőbányán és Kispesten 
működő idősotthonok számára szereztek be gyógyászati segéd-
eszközöket, háztartási gépeket és masszázsfoteleket. 

– Tavaly kőbányai és kispesti gyerekek nyári táborozásához 
vártuk a felajánlásokat. A rengeteg önzetlen adománynak 
köszönhetően közel kétmillió forinttal tudtuk segíteni ebben a 
családokat, amelyből több, mint száz gyermek táborozhatott – 
hangsúlyozta dr. György István. Hozzátette: a rengeteg csillogó 
szempárt és a szülők örömét látva elhatároztuk, hogy idén is 
erre a célra fordítjuk a koncert bevételét.

Idén 2,6 millió forint gyűlt össze a nagylelkű adományok-
ból, amikor dr. György István bejelentette, hogy a Pro Urbe 
Budapest díjához járó összeget is fölajánlja a jótékony célra. 
Így összesen 3,3 millió forinttal tudják segíteni a kőbányai és 
kispesti családokat, akik tavasszal pályázhatnak majd a támo-
gatásokra. 

Forrás: Kispest.info

Kőbányai nyugdíjasok 

sikere a gyaloglás 

világnapján
Több mint 10 ezer résztvevő részvételével zajlott le a gyaloglás 
világnapjához kapcsolódó idei eseménysorozat Magyarországon. 
A közzétett összegzés szerint a gyaloglást népszerűsítő szabad-
idősportos mozgalomba 82 iskola és 55 nyugdíjasklub, köztük 
a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete (KESZE) 
kapcsolódott be. A programot a Magyar Szabadidősport Szövet-
ség (MSZSZ) fogta össze, csatlakozva a Nemzetközi Szabadidő-
sport Szövetség világeseményéhez, a World Walking Dayhez.

A versenyre benevezett Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport 
Egyesületének elkötelezett csapattagjai egész októberben lelke-
sen gyalogoltak a szervezők által kijelölt útvonalon. Az egész 
hónapos gyaloglást követen beküldték a szervezők számára a 
képes és szöveges beszámolójukat, amelyet szakmai zsűri érté-
kelt ki. A Magyar Szabadidősport Szövetség által most közzétett 
értékelés szerint a kőbányai résztvevők a második legértéke-
sebbnek ítélt túrát szervezték meg, ezért szervezetük díjazásban 
részesül. 

Forrás: MTI, Magyar Szabadidősport Szövetség, KESZE

Mammográfi ás szűrővizsgálat 

Kőbányán
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A korai fel-
ismerés eszköze a mammográfi ás szűrővizsgálat. A X. kerü-
letben lakó, 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfi ás vizs-
gálata 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 mammográfi ás szűrővizsgálaton! A lehe-
tőség adott, éljenek vele. A szűrővizsgálat térítésmentes. 

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegész-
ségügyi Főosztály, tel.: 06 (1) 465-3823
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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

Dr. György István: 
a kormány megvédi 

hazánkat

Magyarország polgárai csak a kormányra és a kor-
mánypártokra számíthatnak a kötelező betelepítési 
kvóta elleni küzdelemben – jelentette ki sajtótájékoz-
tatóján dr. György István. Budapest kormánymegbí-
zottja, a Fidesz kőbányai és kispesti választókerületi 
elnöke szerint a november 8-i alkotmánymódosítás tel-
jes ellenzéki elutasítása egyértelművé tette, nem csak 
az Európai Unió, hanem a magyarországi ellenzéki 
pártok sem voltak képesek arra, hogy megtalálják a 
közösség történetének legsúlyosabb válságára, a töme-
ges népvándorlásra adható helyes és hatékony választ. 

Ebben a helyzetben nagyon komoly erőfeszítéseket tett 
Magyarország Kormánya, hogy megvédje hazánkat a 
kötelező betelepítési kvótától, mivel Brüsszelben a mai 
napig nem tettek le arról, hogy lenyomják Magyaror-
szág torkán a kötelező betelepítési kvótát, amelynek – 
ahogy dr. György István kihangsúlyozta – nincs felső 
korlátja.

– Hatalmas, kettős nyomás nehezedik hazánkra a vál-
ság kezdete óta – emlékeztetett a kormánymegbízott. 
Mint mondta, a veszély elhárítására az jelenti a legna-
gyobb erőt, hogy az október 2-i népszavazáson létre-
jött egy új egység Magyarországért, hiszen 3,3 millió 
ember egységesen támogatta a kormány álláspontját a 
kényszerbetelepítés ellen.

– A kormány és a kormánypártok a továbbiakban is min-
dent el fognak követni, hogy érvényesítsék a magyar 
emberek akaratát és megvédjék az országot a migrán-
sok betelepítésétől – szögezte le dr. György István.

Lányfoci Kőbányán télen-nyáron
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! Tehát van edzés a szabad ég alatt, 
méghozzá keddenként, amikor is a KISE irodájánál lévő öltö-
zőben 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


