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Körültekintő, hosszú előkészítő munka után a Kőbányai 
Önkormányzat február 23-ai képviselő-testületi ülésén elfo-
gadta a kerület 2017. évi költségvetését. Kovács Róbert, Kőbá-
nya polgármestere bevezetőjében szólt arról, hogy a felelős 
gazdálkodásnak köszönhetően a költségvetés stabil, továbbra 
is lesz lehetőség arra, hogy a kerület tovább fejlődhessen és 
folytathassák azt a munkát, melyet 2010-ben megkezdtek.

Az idei költségvetés egyik legfontosabb eleme a bérrendezés, 
hiszen nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum. 

A 2017-es évet Szent László emlékévnek nyilvánította a nem-
zetpolitikai államtitkárság. Kőbányán több intézmény, közterü-
let is Szent László nevét viseli. Ezek közül a Szent László tér 
megújítása, átépítése az idei év tervei között szerepel. A beru-
házás célja, hogy a tér egységes arculatot kapjon.  

Tovább folytatódik a Polgármesteri Hivatal felújítása. Az új 
Ügyfélközpont átadása után az önkormányzat 121 éves épülete 
is korszerűsödik, új nyílászárókat építenek be, illetve teljesen 
kicserélik az épület gépészeti eszközeit.

Bár 2017 januárjától az általános iskoláknak nem az önkor-
mányzat a működtetője, Kőbánya vezetése mégis fontosnak 
érzi, hogy továbbra is lehetőségei szerint hozzájáruljon az 
iskolaépületek karbantartásához. Az idén önkormányzati beru-
házásban megújul a Keresztury Dezső Általános Iskola tető-
szerkezete.

A TÉR_KÖZ pályázaton újra indult a kerület, ezúttal az Újhe-
gyi sétány felújításának második ütemével. Utcák, utak, jár-
dák újulnak meg és több önkormányzati bérlakás is megszépül 
ebben az évben. Kiemelt beruházásként a Harmat Általános 
Iskolában új sportcsarnok épül, együttműködésben a Kőbányai 
Darazsakkal. Tovább folytatja az önkormányzat az orvosi ren-
delők felújítását, a tervek szerint az idén a Pongrác úti orvosi 
rendelő újul meg.

A tavalyi évben visszavásárolta az önkormányzat a Mázsa 
teret. Hosszú évek után végre rendeződhet a kerület kapujának 
sorsa. A tervek szerint állami beruházásban egy uszoda és mul-
tifunkcionális sportcsarnok épül a területen.

A kerület a Liget téri szolgáltatóház magántulajdonú részét 
is megvásárolta 2016-ban. A romos épületet a tervek szerint 
lebontják és ezzel megkezdődik a környék rendezése.

A kerékpárosok örömére elkezdődik a Rákos-patak menti 
kerékpárút kőbányai szakaszának kiépítése, valamint a kerület 
belső részein a kerékpárút hálózat bővítése.

A tervek között játszóterek felújítása is szerepel, a kisgyerme-
kes családok örömére.

Forrás és kép: Kőbánya.hu, Kőbányai Önkormányzat
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Modern székhelyen a 

kerületi térfi gyelő központ 

és a közterület-felügyelet

Bejárást tartottak március 7-én a Kőbányai Közterület-felügye-
let új székhelyén és a térfi gyelő központban Kőbánya vezető 
tisztségviselői, képviselő-testületi és bizottsági tagjai. A Ger-
gely utcai telephelyen Kovács Róbert polgármester köszöntötte 
a megjelenteket és elmondta, hogy 2016-ban vásárolta meg az 
önkormányzat az ingatlant és költözött modern, környezetba-
rát, jól felszerelt helyre a közterület-felügyelet. Fodor János, 
a felügyelet vezetője vezette körbe az épületben a látogatókat. 
Szólt arról, hogy az elmúlt négy év alatt 82 főre emelkedett a 
felügyelet dolgozóinak a száma. A legnagyobb érdeklődést a 
térfi gyelő központ váltotta ki, ahol egyszerre 8-an fi gyelik a 
101 kamera képeit. 2017-ben újabb 30 kamera áll szolgálatba, 
melyek éjszaka is kiváló képet rögzítenek, ezzel is szolgálva 
a kőbányaiak közbiztonságát. Szeretnék bővíteni a létszámot, 
akik a monitorokat napi 12 órás műszakban fi gyelik. A Kőbá-
nyai Önkormányzat minden lehetséges eszközzel védeni, óvni 
kívánja az itt élők biztonságát, értékeit. A képernyők előtt meg-
változott munkaképességű dolgozók is látnak el szolgálatot. 
Ha olyan esetet látnak, jelzik a diszpécsernek, aki a járőröket 
a helyszínre küldi. Szabadnapos rendőrök is segítik a munkát 
a térfi gyelő központban. Kovács Róbert polgármester, dr. Pap 
Sándor, Radványi Gábor és Weeber Tibor alpolgármesterek 
mellett dr. Szabó Krisztinán jegyző, Agócs Zsolt, dr. Fejér 
Tibor, dr. Mátrai Gábor, Tóth Balázs és Tubák István önkor-
mányzati képviselők vettek részt a bejáráson. 

Forrás és kép: Kőbányai Önkormányzat

Kerületszépítési akció 

Kőbányán – pályázni lehet
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet. A pályázat kere-
tében az Önkormányzat ingyenesen biztosít virágokat, növé-
nyeket környezetünk, otthonunk szebbé tételéhez. A pályázat 
benyújtási határideje: 2017. március 24., 13:00 óra

A benyújtott pályázatokat a beérkezés sorrendjében, a kész-
let erejéig áll az Önkormányzat módjában elbírálni. Pályázni 
a www.kobanya.hu önkormányzati portálon elérhető adatlap 
kitöltésével lehet. 

„Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük szebbé Kőbá-
nyát!”

Kőbányai Komposztálási 

Program – pályázni lehet
Budapest területén 2011. 
december 1-jétől az avar 
és kerti hulladék elégetése 
tilos. Az ingatlan tulajdo-
nosának/használójának az 
ilyen jellegű hulladékot 
elsősorban helyben kell 
komposztálnia. Ehhez kíván 
a Kőbányai Önkormányzat a 
kerület lakosainak segítsé-

get nyújtani azzal, hogy idén is pályázatot hirdet komposztáló 
berendezések ingyenes használatba adására. Az eszközök átvé-
telének feltétele: öt évre szóló használati megállapodás meg-
kötése.

A 2017. évi Kőbányai Komposztálási programban résztvevők 
kiválasztásánál elsődleges szempont a jelentkezés sorrendje. 
Lehetőség van ingatlanonként 600 literes komposztáló edény 
mellett 900 literes komposztháló/komposztkeret igénylésére is.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap személyesen átve-
hető és benyújtható ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 
26.), az Újhegyi Ügyfélszolgálatán (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 16.), valamint letölthető a www.kobanya.hu honlap-
ról. Bővebb információt a +36 1 4338 283-as telefonszámon 
kaphatnak. Jelentkezési határidő: 2017. április 14. 13:00 óra
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Egyeztetés a település-

fejlesztési koncepcióról

A Kőbányai Önkormányzat egyeztetést kezdeményez a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, stratégiáról. A témával kapcsolatos 
lakossági fórumra a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturá-
lis Központban kerül sor 2017. március 21-én, 17.00 órakor. 
A kerület területén készülő terveket bemutató dokumentum a 
Kőbányai Önkormányzat honlapján érhető el: www.kobanya.hu

Zajmérő állomás a 

Hárslevelű Óvodában
A Kőbányai Önkormányzat feladatai közé tartozik a repülési 
zajhatásokkal kapcsolatos problémák feltárása és a lehetősé-
gek szerinti jogi lépések megtétele, valamint a zajhatásokkal 
leginkább érintett területeken a repülőgép forgalom állandó 
kontrollja. Ezen feladat ellátása érdekében Kőbánya vezetése 
részt vesz annak a Zajvédelmi Bizottságnak a munkájában, 
amely feladata a repülőforgalom okozta zajterheléssel kapcso-
latos lakossági érdekek képviselete. A fővárosi és több kerületi 
önkormányzat felelős vezetőit, szakembereit tömörítő testület 
2016. november 2-án megtartott ülésén téma volt a Budapest 
Airport Zrt. által üzemeltetett, a repülésből származó zajterhe-
lés ellenőrzését végző monitor rendszer felülvizsgálata, amely 
megállapította, hogy az egyik zajmérő állomás a lakóöveze-
tektől nagy távolságra található, így a mérési eredmények nem 
tükrözik a repülésből származó zajterhelés lakosságra gyako-
rolt hatását.

Radványi Gábor kőbányai alpolgármester Zajvédelmi Bizottság 
ülésén azt javasolta, hogy a zajmérő állomás új helyszíne a Hárs-
levelű utca 5. szám alatti, Kőbányai Hárslevelű Óvoda udvara 
legyen. A megvalósíthatóság és a telepítés helyszíne műszaki 
megfelelőségének vizsgálata érdekében közös bejárást kezdemé-
nyezett a Budapest Airport Zrt. szakembereivel, amelyre 2016 
decemberében került sor. Az óvoda vezetésének egyetértésével 
a bejáráson a létesítmény udvara – annak gyermekek elől elzárt 
része – lehetséges helyszínként alkalmasnak bizonyult, ezért a 
végleges telepítés előkészítéseként 2017. február 28-án mobil 
zajmérő műszer kihelyezték. A berendezés várhatóan négy hétig 
rögzíti a Kőbánya-Kertváros területe felett elhaladó repülőgé-
pek zajhatását. Az ez idő alatt rögzített adatokból megismerhető 
lesz a térség – elsősorban a közúti és vasúti közlekedésből eredő 
– alapzaja, valamint az egyes repülőgépek okozta kimagasló 
zajterhelési eredmények is. A zajvizsgálati teszteredményekből 
dönthető majd el, hogy az állandó zajmonitor állomás helyszí-
neként alkalmas lesz-e az óvoda kijelölt területe. A végleges 
áthelyezés, remélhetően nem ütközik technikai akadályba, és a 
mérési adatok a későbbiekben kellő információt szolgáltatnak 
majd a környező lakóterületet érő zajterhelést illetően, amely 
alapján a Kőbányai Önkormányzat a jövőben hatékonyabban 
tud fellépni Kőbánya-Kertváros élhetőbbé tétele érdekében. 

Forrás: Kőbánya.hu

Ünnepi megemlékezés az 

1848/49-es forradalom és 

szabadságharcról

A Kőbányai Önkormányzat március 14-én és 15-én emlékezett 
meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról. Az ünnep-
ség március 14-én sötétedéskor fáklyás felvonulással kezdő-
dött. A résztvevők a Conti-kápolna előtti téren gyülekeztek, 
majd a Tébláb Művészeti iskola néptáncosai, valamint Olasz 
György és barátai kísértében átvonultak a Szent László térre. A 
Magyar Oltár előtt a Pódium Színház művészei járultak hozzá 
a megemlékezés ünnepi hangulatához, majd Dr. György Ist-
ván, Budapest Főváros kormánymegbízottja mondott beszédet. 
Másnap, azaz március 15-én huszártábor várta a családokat a 
Rottenbiller parkban, ahol bárki huszár lehetett. Az érdeklő-
dők megismerkedhettek a huszáröltözettel, a korabeli fegyve-
rekkel és lószerszámokkal, elkészíthették saját kisdobjaikat. 
A gyakorló téren kipróbálhatták testi ügyességüket, megis-
merhették a pengehasználat fortélyait, vagy akár lóra is ülhet-
tek. A parancsnoki sátorban csatákat lehetett kommandírozni.
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Szenior Ki mit tud és gálaest

A kőbányai Szenior Ki mit tud-ot február közepén rendezték 
meg, míg a tehetségkutató verseny gálaestjére február 23-án 
került sor a Körösi Kulturális Központban. A két évvel ezelőtti 
43 induló után idén már 62 pályázó jelentkezett a megmérette-
tésre, amelyen a legkedveltebb műfaj az ének, zene és kórusok 
kategóriája volt. Sok szépkorú szavalt és igen népszerű volt a 
tánc is. 

A gálaeseten zsúfolásig megtelt a Kőrösi Kulturális Központ 
színházterme, ahol Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere 
köszöntötte a jelenlévőket. Beszédét egy 106 esztendős magyar 
síző gondolataival zárta, melyben egy évszázadnyi bölcsessé-
gét osztja meg a fi atalokkal: „Annál butábban nem tudod az 
életedet elpocsékolni, ha csak arra vársz, hogy történjen veled 
valami. Mindent visszakaphatsz, a cipődet, a házadat, vagy a 
személyes dolgaidat. Egyet nem: az időt. Használd ki a lehető 
legjobban!” Ezek a gondolatok a kőbányai szépkorúakra is 
igazak, hiszen akik időskorukban is igyekeznek hasznosan 
eltölteni szabad idejüket, énekelnek, táncolnak, vagy éppen 
szavalnak, fi atalok maradnak. A köszöntőt követően Kovács 
Róbert polgármester átadta a díjakat és az emléklapokat. 

A gálaesten a közönség soraiban foglalt helyet Radványi 
Gábor alpolgármester és dr. Mátrai Gábor a Humánszolgál-
tatási Bizottság elnöke, egyben a zsűri elnöke is. A beszédek 
és az ünnepélyes díjátadó után a díjazottak léptek színpadra 
és mutatták be műsorukat. A húsz díjazott fellépése után Ifj. 
Vajda Gyula és zenekara muzsikált, énekelt Tolnai András. 

Forrás és kép: Kőbánya.hu

A Kőbánya-Kispest–Népliget 

szakasszal júniusban indul a 

3-as metró felújítása
A legfrissebb közbeszerzési dokumentumok szerint a Kőbánya-
Kispest–Népliget, valamint az Újpest-Központ–Dózsa György 
út szakaszok felújításával júniusban indul a 3-as metró felújí-
tása. A munkálatok várhatóan 2018 szeptemberére fejeződnek 
be. A tender leginkább az állomások és az érintett vonali műtár-
gyak felújítását tartalmazza, ezek között liftek és mozgólépcsők 
beépítése is szerepel, mint ahogy magában foglalja például az 
áramellátó rendszerek és a szigetelések cseréjét. A pályázatban 
a kiíró kiköti az állomások egységes arculatának kialakítását is. 

Forrás: Iho.hu, Hirtv.hu, BKK

Kőbányai siker a dublini 

sörversenyen
Huszonhárom magyar, köztük több kőbányai sört díjaztak a 
Dublin Craft Beer Cup elnevezésű írországi kézművessör-ver-
senyen. A nagydíjat a kerületi Horizont sörfőzde Saison Witbier 
búzasöre kapta a 28 fős nemzetközi zsűritől. Az Alltech Brews 
and Food Fair keretében meghirdetett európai versenyre 370 
sört neveztek, Magyarországról 10 sörfőzde 44 sörét 2 arany-
érem, 7 ezüstérem és 14 bronzérem – hatalmas elismerése a 
Magyarországon előállított kisüzemi sörök kiváló minőségé-
nek. 

A kőbányai díjazott sörfőzdék: aranyérem: Horizont; ezüst-
érem: Hopfanatic, Hop Top Brewery és Mad Scientists; bronz-
érem: Monyo Brewing co. Forrás: MTI, Ali Rawech Anikó 
HopTop Sörfőző Kft.
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Április elején lesz a 

lomtalanítás Kőbányán

Az FKF Nonprofi t Zrt. 2017. április 4. és 12. napja között szál-
lítja el a lomokat Kőbányáról. Tíz nappal az elszállítás előtt a 
lakosság értesítőt fog kapni a lomok kihelyezésének időpontjá-
ról és pontos helyéről. A lomok kikészítésére rendelkezésre álló 
idő kizárólag az FKF Nonprofi t Zrt. által hivatalosan közölt 
időpont. A lomtalanítás keretében az FKF Nonprofi t Zrt. kizá-
rólag a kikészítésre biztosított időpontot követő napon szállítja 
el a háztartásokban keletkező, nem veszélyes, nagy darabos 
lomhulladékot (bútor, láda, doboz, stb.). A lomtalanítási köz-
szolgáltatás nem terjed ki a mindennapos háztartási hulladékra, 
építési és bontási hulladékra, gumiabroncsra, szénporra, földre, 
autóroncsra, az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevé-
kenység során képződött hulladékra, veszélyes hulladékra, 
elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékra, és a 
kerti biohulladékra. 

A Kőbányai Önkormányzat kéri, hogy éljünk a lehetőséggel 
és feleslegessé vált holmijainktól a lomtalanítás keretében, és 
ne az év más napjain szabaduljunk meg! Az Önkormányzatnak 
évente több tízmillió forintjába kerül a kerületben illegálisan 
lerakott hulladék elszállíttatása! Óvjuk otthonunk, környeze-
tünk tisztaságát!

Kutyások fogtak össze 

a jó cél érdekében

A Kőbányai Happy Dog Kutyaiskolában március 4-én egy 
jótékonysági akció keretében adták át Lindner Editnek azt a 
vadonatúj kerekesszéket, melyre az iskola tagjai 11 hét alatt 
gyűjtötték össze a közel 1,5 millió forintot. Egy terepsporto-
lásra is alkalmas elektromos kerekesszéket vásároltak az össze-
gyűlt pénzből. Az ünnepélyes átadón a Kőbányai Önkormány-
zat nevében dr. Mátrai Gábor a Humánszolgáltatási Bizottság 
elnöke köszöntötte a kutyaiskola kétlábú és négylábú nebulóit.

Lindner Edit és magyar vizslája Zserbó, 2 éve tagja a Kőbá-
nyai Happy Dog Kutyaiskolának. 2016 novemberében a pálya 
közepén Edit kerekesszéke tönkrement. Az iskola tagjai nem 
nézhették, hogy Edit elveszítse a szabadságát és a mindennapi 
kutyázás élményét, ezért gyűjtésbe kezdtek. Egy új kerekesszék 
több millió forintba kerül, ezt Edit képtelen lett volna egyedül 
előteremteni. A kezdeményezéshez csatlakozott a Vizslatúra és 
a Deményista Mentor Klub is. Elsőként az iskolában a sporttár-
sak adták össze adományaikat, majd ügyfelek, jólelkű támoga-
tók, adományozók is csatlakoztak. 

Forrás és kép: Kőbánya.hu
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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
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A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében
ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot 
szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban 
kőbányai lakosok számára 
2017. március 16-tól április 7-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Vegye
komolyan!

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag halló készülék viselők ve-
hetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél
(összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára
30 forint. Vásárláskor hozza magával halló készülékeit, valamint a Halló ké -
szülék Nyil ván tartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének
nem teljesülése ese tén az 5 forintos darabár nem érvé nyes. Az ajánlat 2017.
március 16-tól 30-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Az ak ciós
elem csak a hirdetésben szereplő hallás   központokban vehető át. A képen
látható termék illusztráció.

Hallókészülék elem

MEGNYITOTTUNK!

Amplifon Hallásközpontok
XIV., Örs Vezér tere 3.
Tel.: 06 1 220 12 10

XIX., Üllői út 259.
Tel.: 06 1 235 28 48

amplifon.hu

Amplifon Hallásközpontok
XIV., Örs Vezér tere 3.
Bejelentkezés: 06 1 220 12 10

XIX., Üllői út 259.
Bejelentkezés: 06 1 235 28 48

amplifon.hu
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Pedagógiai Napok a Kőrösiben

Március 8-án nyitotta meg Kovács Róbert polgármester, a 
Kőbányai Pedagógia Napok rendezvénysorozatot, melynek 
központi témája a játék volt. A Kőrösi Kulturális Központ 
aulájában kerületi óvodák, iskolák kiállítása fogadta a látoga-
tókat, a rendezvényre érkezőket. Kovács Róbert polgármester 
köszöntő beszédében visszaemlékezett azokra az évekre, mikor 
pedagógusként hallgatta végig az előadásokat és maga is izga-
tottan készült ezekre a napokra. Elöljáróban nagyrabecsülé-
sét fejezte ki nőnap alkalmából a hölgyeknek. Március eleje 
egyfajta állandóság a pedagógusok életében, hiszen harmadik 
évtizede tartják ezekben a napokban a Pedagógiai Napokat. 

Remek ötletnek tartja, hogy idén a játék a témája a két napos 
eseménynek. Hiába az őszülő halánték, a mai napig szeret ját-
szani, napját szókirakós játékkal, matematikai játékkal kezdi, 
ami edzésben tartja a memóriát, serkenti a gondolkodást. A 
polgármesteri megnyitót követően Fehér Gyöngyi a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ szakmai helyettese üdvözölte a megjelent 
pedagógusokat. A megnyitón részt vett Radványi Gábor és 
Weeber Tibor alpolgármesterek, dr. Mátrai Gábor a Humán-
szolgáltatási Bizottság elnöke. A kétnapos tanácskozáson szá-
mos előadás, bemutató várta a kerületi pedagógusokat. 

Forrás: Kőbánya.hu
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 Az edzések helyszínei és időpontjai a téli időszakban:
 – Hétfő: 18:00-19:00 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola 

tornaterme (bejárat hátul a zsákutcánál)

 – Kedd: 18:00-19:00 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola 
kinti műfüves pályája (bejárat hátul a zsákutcánál)

 – 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 csü-
törtökön a Keresztury Általános iskolában a tornaterem mel-
lett lévő öltözőket lehet használni. A teremedzéshez kötelező a 
váltó cipő használata, amely nem lehet stoplis.

Kapcsolat és további információ: 
Magyari András: 06-70-266-9885, 

Malik Dóra: 06-70-637-5519

Elérhetőségek: 

web: www.kise.hu, 
Facebook: www.facebook.com/KISE97, 

email: 97kise@gmail.com, 
tel./fax: 06-1-261 -9837

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

Lányfoci Kőbányán

A Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) újjászervezi női szakágát, amihez 
szeretettel várják a 8-15 év közötti, focizni szerető lányok jelent-
kezését. Nem is olyan régen a testnevelésórák megszokott rendje 
volt, hogy amíg a fi úk fociztak, addig a lányok a kézilabdát ker-
gették. Az elmúlt időszakban azonban nagyot változott a világ, 
kiderült ugyanis, nem csak azoknak a lányoknak a száma gya-
rapszik, akik szívesen néznek meg egy-egy focimeccset, hanem 
azoké is, akik maguk is beállnak a fi úk közé, velük egyenrangú 
félként támadnak és védekezek, rúgják a gólokat. Az ő idejük most 
érkezett el a kerületben, hiszen a Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) 
újjászervezi női szakágát. Az egyesületnél egy ideig a lányok a 
fi úkkal együtt edzettek, de a megnövekedett igénynek köszön-
hetően azonban sikerült újra beindítani az önálló leányfutballt.

Tanácskozás a kőbányai 

gyermekekért és 

családokért végzett munkáról

A Bárka Család- és Gyermekjóléti Szolgálat február utolsó 
napján tartotta éves szakmai tanácskozását a Pongrác Közös-
ségi Házban. A zsúfolásig megtelt teremben Weeber Tibor 
alpolgármester köszöntötte a tanácskozás résztvevőit és meg-
köszönte egész éves munkájukat, amit a kőbányai gyermeke-
kért és családokért végeztek, végeznek. Némethné Lehoczki 
Klára, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
bevezetőjében szólt arról, hogy a 2016-os év a változás éve volt 
a szervezet életében. Jelenleg feladataik közé tartozik többek 
között a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás, klasz-
szikus családsegítői feladatok, szünidei gyermekétkeztetés és 
a jelzőrendszer működtetés. A Bárka működésének alapvető 
célja, hogy a rászorulók kiszámítható ellátásban részesüljenek. 
Több klubot működtetnek, jogi tanácsadással segítik a csalá-
dokat, de a munkakeresés segítése is a feladataik közé tartozik. 

Forrás: Kőbánya.hu


