
Hősök a Pongrácról Elkezdődött a 3-as villamos vágányfelújítása

November 4-én megindult a 3-as, a 28-as, a 62-es és a 62A
villamosok vágányának felújítása. Legelőször az Örs vezér tere és a
Mázsa tér közötti szakasz kerül átépítésre. Ezért a 3-as villamos két
szakaszra osztva közlekedik: a Mexikói út és az Örs vezér tere
illetve a Kőbányai alsó vasútállomás (Mázsa tér) és a Gubacsi út
között. Az érintett felújítási szakaszon villamospótló buszok
közlekednek.

Az Éles saroknál megtartott sajtótájékoztatón Dr. György István
városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes elmondta,
hogy a 3-as villamos rekonstrukciója összesen 1 1 milliárd forintba
kerül, amely összeg 93%-a uniós támogatás. Átépítik a
pályaszerkezetet, akadálymentesítik a peronokat, új áramellátói
vezetékrendszert építenek ki. A munkálatok előreláthatólag 2014
tavaszán fejeződnekbe, kérik a lakosok türelmétésmegértését.
Kőbánya polgármestere, Kovács Róbert az Újköztemető előtti
körforgalomhoz hasonlította a mostani programot, mert ott is
nagyon jól együtt tudott működni a kerületi és a fővárosi
önkormányzat, valamint a BKK. Hozzátette, hogy nagyon sok
panasz érkezett a nagy zajterhelésre és porra, ezért füvesített
villamospályát hoznak létre az Ónodi utca és a Kápolna utca között.
Ez a szakasz automatikus öntözőberendezést kap és több helyen
cserje- és fatelepítéssel teszikbarátságosabbá a környezetet.

Forrás: TaárLászló, BKK
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Karácsonyi Közösségi Vásár december 8-án

Közösségi vásár lesz december 8-án, vasárnap
09:00-12:00 óra között a Széchenyi István
Általános Iskola tornatermében
(megközelíthető a Sütöde utca felőli gazdasági
bejáraton). A vásárban adventi „bolhapiac-
hangulat” várja a résztvevőket és a látogatókat!
Vásároljukmeg egymástól a téli időszakhoz és a
Karácsonyhoz szükséges dolgokat! További
információ, részletekés jelentkezés:

www.vasar.kobanya.info



Új kutyafuttató a Sibrik-Harmat utak
kereszteződésénél

Közbiztonságot javító együttműködés az
adóhatósággal

A Kőbánya.hu portál számolt be arról, hogy a közbiztonsághoz, a
biztonságérzet javításához a gazdasági, pénzügyi terültek
biztonsága, tisztasága és a vagyonvédelem is hozzátartozik, ennek
érdekében kötött együttműködési megállapodást a Kőbányai
Önkormányzat és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési
Főigazgatósága. Kovács Róbert polgármester és dr. Demeter Tamás
pénzügyőr ezredes, főtanácsos, a BFI főigazgatója írta alá azt a
megállapodást, amelynek értelmében az önkormányzat és az
adóhatóság egymást segítve lép fel a gazdasági visszaélések, e
területhez kapcsolódó jogsértő cselekmények megelőzése,
felderítése és visszaszorítása érdekében. Az együttműködés
értelmében a BFI és a Kőbányai Önkormányzat meghívják egymás
szakértőit az érdeklődésre számot tartó rendezvényeikre, szakmai
továbbképzéseikre. Az önkormányzat vállalja, hogy a közös
munkában eszközökkel is támogatja az adóhatóság munkatársait és
a közös munkáról tájékoztatja a kőbányaiakat, míg a BFI
munkatársai közös ellenőrzéseket hajtanak végre a kerületi
közterület-felügyelőkkel, valamint a kiemelt közterületeken
rendszeresen ellenőrzik a jövedéki jogszabályok előírásainak
betartását, segítenek kiszűrni az illegális árusokat, valamint elméleti
és gyakorlati továbbképzést tartanak a kőbányai közterület-
felügyelőknek. Forrás és kép: Kőbánya.hu

Összefogás a bűnözőkellen

A Kőbánya.hu önkormányzati portál számolt be arról, hogy a
Noszlopy „gödör” és környéke nem biztonságos, ezért az itt lakók
kérésére – a probléma megoldásának első lépéseként – lakossági
fórumot tartottak a Kada utcai iskolában. A lakossági fórum
résztvevői találkozhattak a Kőbánya rendjéért felelős vezetőkkel és
elmondhatták nekik észrevételeiket, beszélhettek az atrocitásokról
és javaslatokat tettek, illetve vártak az illetékesektől. Kovács Róbert
polgármester, valamint dr. Fejér Tibor és Varga István képviselők,
illetve dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány által elmondottakból kitűnt,
hogy van megoldás a nagyobb biztonság megteremtésére. Az
önkormányzat vezetője arról számolt be, hogy hónapokon belül
nem csak kiürítik, de bontani is kezdik a Noszlopy utcában álló,
lelakott épületeket, és több, a környéken lakó deviáns családot
kiköltöztetnek, amint kezükben a bírósági végzés. Emellett a
rendőrség egy járőrtársat ad az itt cirkáló körzeti megbízott mellé,
valamint a lakókból szerveződött polgárőr egység – a már most is
jelentős erőkkel rendelkező Wolf-fal és Alfával együtt - jelentősen
megnöveli a jelenlétét a környéken. A lakók és a megjelent vezetők
abban is megegyeztek, hogy az önkormányzat jelentős összeggel
támogatja a társasházakba felszerelhető biztonsági kamerák
telepítését, illetve mindenki egyetértett abban, hogy a környéken
élők szereljenek fel minél több minőségi kamerát, amelyek nagy

segítséget adnak az itt garázdálkodók gyorsabb elfogásához. A
rendőrök és a polgárőrök – a tervek szerint – akciókat is szerveznek
a környéken, és főleg a bűnözők által gyakrabban használt
„menekülő útvonalakra”, valamint az eldugottabb, fertőzöttebb
helyekre csapnak le nagyobb erőkkel. Forrás: Kőbánya.hu

Alegjobbakközött a kőbányai önkéntes
tűzoltók

A Katasztrofavedelem.hu portál számolt be arról, hogy
Magyarország hivatásos és önkéntes tűzoltó egységeinek jövőbeni
hatékony együttműködése érdekében Dr. Bakondi György tű.
altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
vezetője személyes konzultációra hívta a fővárosi és főváros
környéki önkéntes tűzoltó egyesületek vezetőit és képviselőit. Az
október 1 6-ai találkozón részt vett a kőbányai WOLF Önkéntes
Tűzoltó Egyesület is. Bakondi György elmondta, azért hívta össze az
önkéntes tűzoltó egyesületek képviselőit, hogy személyesen
hallgassa meg véleményüket. Komoly feladatnak nevezte az
önkéntes tűzoltók beavatkozásához köthető felelősségrendszer
kidolgozását. A főigazgató szerint az önkéntes tűzoltó egyesületek
feladata nem csupán a káreseteknél való segítségnyújtás, de a
katasztrófaveszély megelőzése és a kárelhárítás is. A megbeszélés
keretén belül a főigazgató egy Mercedes-Benz típusú
gépjárműfecskendőt adott át a Kőbányai WOLF Önkéntes Tűzoltó
Egyesület számára, amelyet az ötéven keresztül használhat.
Forrás: Katasztrofavedelem.hu, képek: Zuglói Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Facebookoldala
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1956-raemlékezettakerület

A hagyományokhoz híven idén is a KÖSZI-ben zajlott le a Kőbányai
Önkormányzat rendezvénye, amellyel az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra emlékeztek a jelenlévők. Ünnepi beszédet mondott Dr.
György István, Kőbánya országgyűlési képviselője, főpolgármester-helyettes.
Beszédében az egész világtörténelemre nagy hatást gyakorló forradalom
eseményeit vette sorra, valamint azt a brutalitást idézte fel, amivel a
Magyarországot hadüzenet nélkül megtámadó szovjet csapatok és áruló
honi csatlósaik felléptek a szabadságukért harcolókkal szemben. Kiemelte,
hogy a hajdani kegyetlenkedést a világ és az ENSZ elítélte, de senki nem
lépett közbe. A képviselő véleménye szerint szükség van arra, hogy – az
AntallJózsefáltal ismegfogalmazottmódon–„nemzetimitológiánknak”ezt
az erőt és erkölcsöt adó fejezetét újrafogalmazzuk. Dr. György István úgy
látja, hogy a mai, csendes forradalmi helyzetben nem engedheti meg
magának a nemzet, a nép és legkevésbé a politikusok, hogy afféle törzsi
háború dúljon ebben az országban, és ez gátolja az új világ, a demokrácia és
egyműködőképesgazdaságmegteremtését.
A beszéd után a Szervátiusz Jenő Általános Iskola ünnepi diákműsora
következett. A produkció a nyertese volt annak a pályázatnak, melyet a
Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központ és a Szent László Király Alapítvány közösen hirdetett. A
megemlékezészáróakkordjakéntaTörekvésTáncegyütteserreazalkalomra
készültműsorátláttaazünneplőközönség.
A megemlékezést követően a résztvevők a Kőrösi sétány végén lévő
kopjafákhoz vonultak és koszorúkkal, főhajtással tisztelegtek a forradalom
mártírjai előtt. Akoszorúzási ceremónia keretében JoósTamást is hallhatták
a jelenlévők, aki Kányádi Sándor megzenésített versét adta elő. Dr. György
István a forradalom ünnepén bölcsességet, a saját hibák felismerésének
képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől, valamint a köz
érdekében dolgozó, az elesetteket segítő, a fiataloknak jövőképet adó
ország,társadalomépítésérőlbeszélt.
A Kőbányai Önkormányzat vezetőin kívül a politikai pártok helyi képviselői,
iskolások, valamint a kőbányai emberek is koszorúkkal, virágokkal
emlékeztek meg a forradalomról, majd mécseseket gyújtva ünnepelték a
hősöket.Forrás:Kőbánya.hu

KiemeltenellenőrzikazÖrsvezérterétis

Folyamatos, átfogóellenőrzésekethajtanakvégrea fővárosban aközterület-
felügyelők, akik a közterületen engedély nélkül árusítókkal szemben
mostantól – a jogszabályi környezet változásának köszönhetően – ismét
kiszabhatnak helyszíni bírságot, szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek,
azárutpedig el iskobozhatják.Kiemeltenellenőrzika frekventáltterületeket,
példáulazÖrsvezérterét,aVárosligetet,ésazaluljárókat.
Dr. György István főpolgármester-helyettes, Kőbánya országgyűlési
képviselőjeüdvözölte, hogyvégrea jogszabályi környezetis lehetőségetad a
közterületek rendjének helyreállítására. Mint elmondta több jelzés érkezett
hozzá is, többek között a Határ út, az Örs vezér tere vagy a Népliget
állomásokon tapasztaltakkal kapcsolatban, amit folyamatosan jelzett is a
Fővárosi Rendészeti Igazgatóság (korábbi nevén Fővárosi Közterület-
felügyelet) vezetője felé, ám nem a főváros tehetetlensége miatt nem
történtsemmi, hanem a jogszabályi környezetnemengedtemeg az illegális
árusok elleni fellépést. A jogszabály hatályba lépése után azonnal
megkezdték az átfogó ellenőrzést, ezért a városvezető bízik benne, hogy
végre feltudjákszámolni azaluljárókban, és sokesetbenmásközterületen is
tapasztalhatókáoszt.Forrás:Dr.GyörgyIstvánhonlapja

Átadtákarákoskeresztúriautóbusz-folyosót

Elkészült a rákoskeresztúri busz-korridor, amelynek köszönhetően akár 20
perccel is lerövidülhet a közlekedés Budapest egyik legforgalmasabb
vonalán, Rákoskeresztúrés azÖrs vezér tere között. Anégyszakaszból álló,
összetett rekonstrukciós program összesen 1 ,2 milliárd forintból jött létre,
ebből881 millió forintUnióstámogatás, a FővárosiÖnkormányzat350millió
forint önrészt nyújtott. A megvalósult projekt záróeseményén Dr. György
István városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, Kőbánya
országgyűlési képviselőjebeszédébenelmondta, hogyabuszkorridorfontos
előrelépés Budapest infrastruktúrájának fejlesztésében, hiszen a szakaszt
tizenegy buszjárat és a Volán-járatok is használják, ezeken naponta
hatvanhétezren utaznak. Dr. György István kiemelte: az összesen 3,4
kilométer hosszú buszsáv tizenegy közúti csomópontnál könnyíti meg a
buszok közlekedését, valamint átépítettek és akadálymentesítettek húsz
buszmegállót.Forrás:TaárLászló,Dr.GyörgyIstvánhonlapja

Többszázkőbányaiovistanulhatingyenesenúszni

A kormány „Minden gyermek tanuljon meg úszni! – Ússz egy hosszt!”
programjánakkeretébentöbbszázkőbányaióvodásttanítanakingyenesena
Kőbánya SportClub (KSC) legnagyobbjai a Kőérutcai uszodában. AMagyar
Úszószövetség által megálmodott országos programban az elért
eredményei alapján a KSC jelentősállami támogatáshoz jutott, több tízmillió
forintot fordíthat oktatásra, utánpótlás nevelésre. Dr. György István
főpolgármester-helyettes, Kőbánya országgyűlési képviselője a program
indításakorelmondta, hogyazóvodák20-25 főbőlálló, nagy- illetve középső
csoportosóvodástvisznekúszásoktatásra, akiketa KSCbusszal szállíta Kőér
utcai uszodába. A többek között Egerszegi Krisztina és Cseh László
felkészülésének is helyet adó sportuszodában a gyerekek minden héten
találkozhatnak a munkában részt vevő Európa-bajnok, olimpiai és
világbajnoki ezüstérmesGüttlerKárollyal és Turi Györgymesteredzővel is. A
2020-ig tervezett program segítségével Kőbányán gyakorlatilag minden
kisgyermekmegtanulhatúszni.Dr.GyörgyIstvánnagyonörülannak, hogyaz
úszószövetségbenodaítéltékezta támogatást, ésKőbánya lehetegyremek
program zászlóvivője.MindezaKSCelismerése isegyben, aholma azország
messze legeredményesebb úszóműhelye működik. Azon az önmagában is
nagyon komoly jelentőségű lehetőségen túl, hogy a kisgyermekek
megtanulhatnak úszni, további, a társadalom egészségi állapota kapcsán
jövőbe mutató jelentősége is van ennek a döntésnek. Kutatásokból igazolt
tény ugyanis, hogy egy forint ráfordítás a sportban két forintmegtakarítást
jelent az egészségügyben – mondta dr. György István. Radványi Gábor
alpolgármester elmondta, hogy a Kőbányai Önkormányzat eddig is
rendszeresen támogatta a KSC működését, most azonban az állami
támogatásból szervezett programnak köszönhetően a sportklub ad a
kerületnek,akisgyerekekoktatásával.
Turi Györgymesteredző meggyőződése, hogy az úszás az egészséges élet
záloga. Ellenállóbbak és fegyelmezettebbek lesznek azok a gyerekek, akik
úszni járnak, arról nem is beszélve, hogy ez az életmód egy kitörési
lehetőségetisadatehetségeseknek.
Azóvónőktapasztalatai szerinta programfogadtatása nagyszerű.Korábban
a buszbérleti díjak miatt nagyobb tömegben nem tudták megoldani az
oktatást. Most viszont biztonságos, korszerű kisbusszal szállítják őket háztól
házig. Az oktatók kedvesek, a kellemes hangulatot az igazolja, hogy a
legfélősebbkisgyerekeksemféltekavíztől.
Forrás:Dr.GyörgyIstvánhonlapja
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Avató a GépmadárÓvodában

A felújítási munkálatok finisébe érve a szülőkkel és gyerekekkel
közösen tartották meg október 1 1 -én az avató ünnepséget a
Gépmadár Óvodában. A nevelőtestület díszítéssel vidámabbá
varázsolt óvoda udvarral, egész napos rendezvénnyel, valamint
színes, változatos programokkal várta a családok apraját és nagyját.
A mulatság élő hangszeres zenével kísért szüreti táncházzal
kezdődött, majd olyan foglalkozások következtek, amelyeken a
gyerekek óvodapedagógusok irányításával vehettek részt különféle
foglalkozásokon. A ovisok táblajátékokkal ismerkedhettek meg, só-
liszt gyurmából, tésztából és szívószálból, valamint különféle
termésekből készíthettek alkotásokat, hagyományos népi
játékokkal játszhattak. A nagy kedvenc az udvaron felállított
csúszdás légvár volt. A nap zárásaként meglepetés várta a
gyerekeket: mindenki lufiból hajtogatott kedves kis figurákat
kapott. Az óvoda ünnepén jelen volt Dr. Papp Sándor
alpolgármester, az óvoda körzetének önkormányzati képviselője is,
aki szívesen és legjobb tudása szerint válaszolt a szülők minden
feltett kérdésére. Forrás: Medveczkyné Magyar Erika és Koburger
Emese óvodapedagógusok

Ingyenes házi gyermekfelügyelet tanfolyam
indulKőbányán

Ingyenes házi gyermekfelügyelet tanúsítványt adó 6 napos
tanfolyamot indít kőbányai lakosok részére a Fehér Kereszt
Gyermekvédő Alapítvány. Olyanok jelentkezését várják, akiket
érdekelnek a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdések, és szívesen
foglalkoznának gyermekek gondozásával és nevelésével. Annak is
érdemes jelentkezni, aki a jelenlegi végzettségével vagy koránál
fogva, esetleg a családi helyzete miatt nehezen tud elhelyezkedni,
mégis szeretne olyan munkát végezni, ahol jól összeilleszthető a
család és a munkavállalás, a tanulmányok folytatása, vagy
munkahelye mellett kiegészítő tevékenységet vállalna. Olyanokra is
számítanak, akik már ezen a területen dolgoznak, és szeretnének
államilag elismert tanúsítványt szerezni a gyermekfelügyelet
végzéséhez, vagy szeretnék tudásukat bővíteni, elmélyíteni,
korszerűsíteni, képességeiket fejleszteni, munkáját hatékonyabban
végezni új technikák, mesterfogások megtanulásával. A tanfolyam
két hetes, hétfőn, szerdán és pénteken 9 órától 16 óráig tart.
Helyszín: Budapest, a Kőbányai Családsegítő Szolgálat tanácsterme,
melynek címe Sibrik Miklós út 76-78. A jelenléti képzés mellett
lehetőséget adnak távoktatási anyagok használatára is, így az
internet segítségével is tanulmányozhatóak a gyermekellátással
kapcsolatos e-learning leckék. A házi gyermekfelügyelet képzést
elvégzők a közös tananyag elfogadásával kapcsolódhatnak be a
Fehér Kereszt Alapítvány családi napközi tanfolyamába, melynek
köszönhetően azt kedvezményesen és rövidebb idő alatt
végezhetik el. Kérdéseket és jelentkezéseket várják minden
hétköznapon 10-16 óra között, a Fehér Kereszt Gyermekvédő
Alapítványnál a 06-1 /343-6680-as vezetékes, illetve a 06-
70/3175354-es mobilszámon, vagy e-mailen:
fkaszakmai@gmail.com címen és a projekt honlapján:
www.kobanyaicsaladokert.hu

Földgázzal hajtott teherautók a
szelektív hulladékgyűjtés
szolgálatában

Újabb fontos lépéssel folytatódik a fővárosban a szelektív
hulladékgyűjtési rendszer bevezetése. A projekt 201 4 év
végi befejezéséig összesen 403 000 szelektív kuka kerül a
lakossághoz, melynek több mint 30 százalékát március óta
már kiszállította a FKF Zrt. A környezettudatos és
környezetbarát szemléletnek köszönhetően azokban a
kerületekben ahol már házhoz szállították az új kukákat,
átlagosan tíz fővárosi lakosból hét-nyolc már szelektíven
gyűjti a hulladékot. A környezettudatos fejlesztés kapcsán a
fővárosban három darab, sűrített földgázzal (CNG) hajtott
jármű áll forgalomba. Az átadási eseményen beszédet
mondott Dr. György István városüzemeltetésért felelős
főpolgármester-helyettes, Kőbánya országgyűlési
képviselője. „A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési
rendszer egy alapvetően környezetvédelmi célokat szolgáló
beruházás, melynek megvalósítása során minden elemében
igyekeztünk figyelembe venni a környezetvédelmi
szempontokat, így történt ez a szükséges
járműbeszerzések esetében is” – emelte ki György István.

Ezermester Kőbányán
A kőbányai Orol Kft.-ben a
következő munkák, teendők és
feladatok szakszerű elvégzésében
lelhet korrekt partnerre:

- Víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés.
- Komplett lakásfelújítás, ács, kőműves és lakatos,
valamint kül- és beltéri munkák, kertkarbantartás,
burkolás.
- Autó, kisgép, és kerékpár-szerelés.

Elérhetőség
Orol Kft.
Tel.: 06-70-504-3069
Web: www.ezermester.kobanya.info
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72 óra önkéntes munka a
Széchenyiben

A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református
Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház október 1 0.
és 1 3. között 72 óra szociális önkéntes akciót szervezett. Az
akció célja az volt, hogy Magyarország fiatalságát
összefogásra hívja: együtt tegyenek másokért,
környezetünkért. Országszerte fiatalok csoportjai
teljesítettek közhasznú feladatokat. Az akcióhoz a kőbányai
Széchenyi István Általános Iskola is csatlakozott – tudtuk
meg Sándor Zoltán igazgatótól. Három napon keresztül
érkeztek a fiatal aktivisták, akik átfestettek négy emeleti
folyosót és tantermi ajtókat. Az iskola számíthatott a
Baptista Szeretetszolgálat kőbányai hajléktalanszálló 1 2
lakójának önkéntes munkájára is, akik hatékonyan járultak
hozzá az akció sikeréhez.

Az iskola igazgatója rendszeresen szervez olyan
programokat, amely révén ételadománnyal tudja segíteni a
szálló lakóit, így ők örömmel csatlakoztak az iskola
megszépüléséért dolgozó csapathoz. Sándor Zoltán szerint
ebben a válsággal teli világban példaértékű az az
összefogás, amely az önkéntesség hétvégéjén létrejött az
intézmény érdekében. Az igazgató úgy véli, hogy
ügyszeretettől vezérelve önzetlenül tették mindezt. A
legfontosabb az, hogy iskolakezdéskor, amikor a gyerekek
jöttek, szebb lett a világ, a környezet, az iskola.

Országos hírűvé vált a Koccintós fesztivál

Október 26-án telt ház előtt tartották meg a kőbányai
KÖSZI-ben a III. Koccintós fesztivált, a közönséget és a
fellépőket a Kőbányai Önkormányzat nevében Radványi
Gábor alpolgármester köszöntötte. A mára országos hírűvé
vált fesztivál ötlete nem is olyan régen fogalmazódott meg
azoknak a szülőknek a fejében, akik a gyermekeiket
táncórákra vitték, és úgy érezték, nekik is több közük van a
néptánchoz, mintsem a kicsik napról napra szebb lépéseit
kísérjék figyelemmel. A szülők között is volt néhány korábbi
néptáncos, akik aztán vitték magukkal a többieket is. A sok
gyakorlás, a hagyományőrzés és az alkotás öröme meghozta
a gyümölcsét: rendkívül színes és nívós szórakozásban és
szórakoztatásban volt része fellépőknek és közönségnek a
fesztiválon. A zsúfolásig megtelt színházterem lelkes
közönsége óriási tapsviharokkal hálálta meg a fellépők
produkcióit. Forrás és képek: Kőbánya.hu

Őrangyalok segítettek a Fekete
István Általános Iskolában

Több mint 60 önkéntes vett részt a Kőbányai Fekete István
Általános Iskola belső terének felújítási munkálataiban. Az
október 1 9-ei eseményen az önkéntesek többek között
rendbe tették a padokat, a folyosókat új dekorációs
felülettel látták el, valamint az udvaron új növényeket
ültettek. A nagyszabású akció a 201 3-as „Provident
Őrangyalok” önkéntes programsorozathoz kapcsolódik,
amely során novemberig az ország több mint 40 helyszínén
2.000 Provident dolgozó segít szombatonként szociális,
oktatási és egészségügyi intézmények felújításában. A
felújítási munkálatokban az iskola dolgozói és az
intézménybe járó gyermekek szülei is segítettek az
„őrangyaloknak”, így az önkéntesek hamar végeztek a
feladatokkal. Gera Zoltán, az iskola igazgatója elmondta,
hogy óriási segítséget jelentett nekik a közel 60 önkéntes
munkája, hiszen a felajánlás lehetővé tette számukra, hogy a
hosszú idő óta szükségszerű munkálatokat elvégezzék,
kellemesebbé téve ezáltal az iskola környezetét.
Forrás: FLOW PR.

Megbízhatósági díjat kapott a
Richter

A Bisnode Megbízhatósági Díj idei kitüntetettje a kőbányai
központú Richter Gedeon Nyrt. A Bisnode nemzetközi
szinten 1 908 óta minősíti a cégeket a kockázatosságuk
alapján; a minősítéssel ellenőrizhető a cégek pénzügyi, üzleti
megbízhatósága. A Bisnode díjjal is alátámasztott
megbízhatóság egyet jelent a hosszú távú
fenntarthatósággal, s egyben üzleti és minőségi rangot
szimbolizál. A Richter a bizonytalan gazdasági környezetben
is képes helyt állni, képes kiváló gazdasági tevékenységet
felmutatni, mert nevéhez olyan értékek kapcsolódnak, mint
a megbízhatóság, a világszínvonalú szakértelem és a kiváló
minőség. E minősítés is alátámasztja a Richter
megbízhatóságát, amire mindig is törekedett tevékenysége
során, és amely elérésének egyik alappillére a bizalom a
magyar gyógyszerek, így a Richter termékei iránt, mind az
orvostársadalom, mind a lakosság részéről. A díjat Bogsch
Erik vezérigazgató vette át a Figyelő TOP200 október 1 1 -i
gáláján, amelyen több más rangos díjat is átadtak.

Kápolnát létesítenek a Bajcsy-
Zsilinszky Kórházban

Kápolnát létesítenek a kőbányai Bajcsy-Zsilinszky
Kórházban, amely katolikus, református és evangélikus
egyház hitéleti tevékenysége mellett nyitott lesz majd más
felekezetek előtt is. Bodnár Attila, a kórház főigazgatója, és
Erdő Péter bíboros ünnepélyes keretek között október 21 -
én írták alá az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye
épületében a Bajcsy-Zsilinszky Kórház területén létesítendő
kápolna kialakításáról szóló együttműködési szerződést. A
kórházkápolnát az intézet „A” épületének ötödik emeletén
alakítják ki, melynek teljes költségét a római katolikus
egyház finanszírozza.
Forrás és képek: Magyar Kurír
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Lázadó brigád szervezkedikKőbányán is?

Megtartotta országos kampánynyitó rendezvényét a
Negyedik Köztársaság Párt (4K!). A harcias, magát balosnak
mondó szervezet vezetője, Istvánffy András két éve ilyenkor
még a Milla színpadán szerepelt, de idén a felkérésre nemet
mondtak, mert bukott politikusokkal nem akarnak egy
színpadon szerepelni. A 4K! álláspontja szerint le kell váltani a
kormányt, de nem Gyurcsánnyal, Kunczéval, Bajnaival vagy
Bokrossal. Olyan alternatívát akarnak képviselni, amely
alapvetően baloldali, érzékeny a szociális problémákra. Az
országgyűlési választásokra önálló listát kívánnak állítani, nem
alkudoznak senkivel. A kampánynyitó zárt részén felszólalók
között volt a kőbányai Kalmár Szilárd is, aki a hazai baloldal
egyik karakteres szereplője, az általa szerkesztett Munkások
Újsága jelentős szereplője az MSzP-től balra lévő politikai
közegnek. Egy évvel ezelőtt ez a lap olyan címlappal jelent
meg, amelyen egyszerre mondtak nemet Orbánra és az akkor
feltűnt Bajnai Gordonra.

Kalmár nem tagadja, hogy együttműködik a 4K!-val és azt sem,
hogy Kőbányán akar indulni az országgyűlési választáson
201 4-ben. Ehhez elmondása szerint az szükséges, hogy a
választókörben működő kampánybrigád őt fogadja el
indítandó jelöltnek. Kalmár már korábban is feltűnt a kerületi
politikában. A Szolidaritás Mozgalom kerületi szervezője volt,
de erről lemondott és a szervezetből is kilépett. Lépését azzal
indokolta, hogy a szervezet szélsőségesen liberális és
antidemokratikus volt. Ezeket nem volt hajlandó tolerálni.

Élő Norbert lett a Demokratikus Koalíció
kőbányai képviselő-jelöltje

A Demokratikus Koalíció SYMA Központban megtartott
szombati tisztújító kongresszusán bemutatta a párt 1 06
országgyűlési képviselő-jelöltjét. A DK kerületi jelöltje Élő
Norbert kőbányai önkormányzati képviselő lett.
Élő Norbertet a kongresszusi küldöttek beválasztották a párt
tíz tagú elnökségébe is. A kongresszuson újra elnökké
választották Gyurcsány Ferencet, mint ahogy ismételten
bizalmat kapott a párt öt alelnöke is: Molnár Csaba, Bauer
Tamás, Niedermüller Péter és Debreczeni József mellett
Vadai Ágnes. Forrás: Hirhatar.hu, Népszava.hu

Bajnai Gordon Kőbányán tartott
lakossági fórumot

Kőbányán tartott lakossági fórumot november 7-én Bajnai
Gordon, az Együtt 201 4-PM pártszövetség miniszterelnök-
jelöltje.

Bajnai a KÖSZI-ben megtartott rendezvényen bemutatta
Burány Sándort és Lukoczky Károlyt, az MSZP két kőbányai
országgyűlési képviselő-jelöltjét, akiket az általa vezetett
pártszövetség is támogatni fog a választáson. Felszólalt Szabó
Rebeka (Párbeszéd Magyarországért Párt), Kónya Péter
(Szolidaritás), Burány Sándor (MSZP) és Lukoczky Károly
(MSZP), akik az ellenzéki összefogás szükségességéről
beszéltek, valamint a kormány tevékenységét bírálták.

KÖZÉLETI HÍRMONDÓ
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