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Október 12-én önkormányzati választás lesz Magyar-
országon. Kőbányán is döntenünk kell arról, hogy ki 
képviselje helyben az érdekeinket, kik legyenek a kép-
viselő-testület tagjai a következő, immáron öt évben. 

(folytatás a 7. oldalon)

Rájuk szavazhatunk Kőbányán az 
októberi önkormányzati választáson
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SÁNDOR ZOLTÁN IGAZGATÓ AZ ÉV KUTYABARÁT EMBERE!SÁNDOR ZOLTÁN IGAZGATÓ AZ ÉV KUTYABARÁT EMBERE!

Sándor Zoltán Attila, a kőbányai Széchenyi István Magyar-
Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója lett 
az Év Kutyabarát Embere 2014-ben! Zoli bácsi büszkeségét 
növeli, hogy az iskolája is felkerült a dicsőségfalra, ugyanis 
az intézmény kapta az Év Kutyabarát Munkahelye címet, 
valamint elnyerte a MagNet Bank különdíját is! Az elis-
merés részben annak köszönhető, hogy Magyarország első 
és talán egyetlen kutyabarát általános iskolájában két utcá-
ról befogadott kutya talált otthonra és szerető gondosko-
dásra. A kutyák ezt természetesen az iskola igazgatójának, 
összes dolgozójának és az ott tanuló diákoknak is köszönik. 

Sándor Zoltán a Facebook-on közzétett bejegyzésében köszö-
netet mondott Oláh Balázsnénak a sok-sok segítségért és az 
aggódásért, valamint a két kutya folyamatos gondozásáért. 
Külön kiemelte a helyi kutyás társadalom segítségét, vala-
mint kollégái példaadó támogató pedagógiai tevékenységét 
is. Enyhe malíciával emlékezett meg arról a hat feljelentés-
ről, amely a kutyamentés miatt érte a lelkes állatbarátokat. 

Forrás: Kutyabarat.hu, Széchenyi István Általános Iskola Facebook oldala

Szeptemberben ismét Kőbányára fi gyelt a sportvilág! Nálunk 
rendezték meg ugyanis az őszi sportágválasztót, amely több láto-
gatót és több világklasszis sportolót csalogatott kerületünkbe, 
mint eddig bármikor. Több mint 22 ezren jöttek el a Merkapt 
pályára, az immár 15. alkalommal megtartott Budapesti Nagy 
Sportágválasztóra. A körülbelül 100 kipróbálható sportág és az 
azokat népszerűsítő világklasszis sportolók száma nagyon sok 
gyermek számára meghatározó élmény lehet. Ebben bíznak 
a szervezők, és ezt reméli Kovács Róbert polgármester is, aki 
maga is kerékpárral érkezett a megnyitóra és beszédében az 
egészséges életmód fontosságáról, előnyeiről beszélt. A Kőbá-
nyai Önkormányzatnak a diáksportot támogató törekvései egy-
becsengnek a kormány szándékaival. 
A rendezvényen megjelent és sok esetben a gyerekekkel közös 
edzésen részt vevő sportolók – a teljesség igénye nélkül: Cseh 
László, Dávid Kornél, Erdei Zsolt, Hadfi  Dániel, Kovács Ágnes, 
Kozák Danuta, Martinek János, Mohamed Aida, Rippel Ferenc, 
Storcz Botond, Szávay Ági és Szuper Levente. 

Forrás: Kőbánya.hu

Világsztárok a kőbányai 

Merkapt Sportközpontban
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Kőbánya ismét az értékek védelme mellé állt. A képviselőtes-
tület egyik júniusi döntésével új pályázatról döntött: vissza 
nem térítendő támogatást adnak azoknak a lakóközösségeknek, 
amelyek a város régi építészeti értékeit próbálják megmenteni. 
Kovács Róbert polgármester a támogatási döntést elfogadó 
testületi ülésen hangsúlyozta: „Kőbánya építészeti értékeit 
tekintve a főváros talán leggazdagabb kerülete, ám a korábbi 
évtizedekben nem fordítottak kellő fi gyelmet azok megmenté-
sére. Felelősségteljes gazdálkodással most végre olyan pénz-
ügyi helyzetbe került az önkormányzat, hogy erre a területre is 
adhat támogatást.”
A képviselők döntése után kiírt pályázatra jelentkezők közül 
kettő már pozitív elbírálásban részesült, a Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság tagjai majd ötmillió forintot 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Építhetnek az önkormányzatra

A közösséget szolgálók napja

szavaztak meg két felújítás támogatásához. Az Ónodi utca 5. 
számú ház homlokzatának felújítását 2,4 millióval segíti az 
önkormányzat, míg a Liget utca 40. számú társasház több tíz-
milliós nagyrekonstrukciójához 2,5 millió forinttal járul hozzá 
a helyi költségvetés. 
A nyertes pályázatokat beadó lakóközösségek képviselőit Rad-
ványi Gábor alpolgármester, Marksteinné Molnár Julianna, a 
szakbizottság elnöke és Mozsár Ágnes főépítész is fogadta. 
Az eredmény kihirdetésén Radványi Gábor alpolgármester 
elmondta, hogy a két nyertessel kialakított együttműködés 
tapasztalatait leszűrve újabb pályázatot írnak ki még az idén és 
közel nyolc millió forinttal támogatják az építészeti értékeket 
mentő lakóközösségeket. 

Forrás: Kőbánya.hu

Harmadik alkalommal rendezte meg a Kőbányai Önkormány-
zat – intézményei, a Kőbányai Sportközpont és a Kőrösi Kul-
turális Központ szervezésében – a Kőbányai Közszolgálati 
Napot, a kerület bölcsődéiben, óvodáiban, oktatási intézmé-
nyeiben, valamint más, önkormányzati fenntartású intézmé-
nyeiben dolgozók részvételével. Az évek során egyre többen 
vesznek részt az önkormányzat közszolgálati napján, idén már 
több mint fél ezren látogatták meg az Újhegyi uszoda melletti 
Sportligetben tartott játékos sportvetélkedőket, illetve kulturá-
lis programokat. Kovács Róbert polgármester elmondta: már 
sok évvel ezelőtt szerette volna, ha van egy olyan rendezvény, 
ahol egy helyen, egy időben ott vannak az önkormányzati 
intézmények dolgozói. Egy kötetlen rendezvény nem csak arra 
jó, hogy személyesen megismerhessék egymást, akik hiva-
talból amúgy is kapcsolatba kerülnek, hanem egy-egy oldott 
hangulatú beszélgetés során sok, a hétköznapokban előforduló 
kérdésre lehet megoldást találni. A közösség összekovácsolását 
szolgáló napot Kovács Róbert és csapata 2012-ben szervezte 
meg először. Forrás, képek és szerző: Kőbánya.hu



5. évfolyam 10. szám 2014. október–november www.kobanya.info

www. facebook.com/kobanya 3

Szeptember elejétől megújult környezet fogadja az óvodásokat 
abban a két tálalókonyhában, amelyeket ünnepélyes keretek 
között adott át Süllős Gyuláné ügyvezető igazgató és Vargáné 
Achátz Zsuzsanna szakmai igazgató, valamint Kovács Róbert, 
Kőbánya polgármestere. A közbeszerzési szerződés alapján 
elvégzendő konyhafelújítás első ütemben a PENSIO Minőségi 
Közétkeztetés Kft. a Csupa Csoda Óvoda és Gesztenye Óvoda 
tálalókonyháit modernizálta és újította fel teljesen. Megtörtént 
a tálalás során használt helyiségek burkolása, a csatorna- és víz-
vezetékek, valamint a csaptelepek cseréjére, illetve új nyílászá-
rókat építettek be. Az eszközöket minden esetben ellenőrizték, 
szükség szerint javították, a rossz állapotú berendezések cse-
rélték. Az első ütemben megvalósított fejlesztéseket az elkö-
vetkezendő három évben további kilenc, összesen 5 500 óvo-
dást, kisiskolást és időskorút ellátó létesítmény felújítása követ.

„Mit kell tenni” címmel szervezett lakossági tájékoztató fóru-
mot a közbiztonságról és bűnmegelőzésről a Havasi Gyopár 
Alapítvány. A felvilágosító esemény nagyon jól kiegészíti a 
Kőbányai Önkormányzat által az elmúlt években kifejtett, a 
kerületi közbiztonságot erősítő törekvését, amely során – töb-
bek között – kiemelten támogatják a rendőröket, fejlesztik a 
közterületi kamerarendszert. Az átfogó, hasznos tanácsokkal 
szolgáló bűnmegelőző fórumon részt vettek a kerület közbiz-
tonságáért felelős szakmai vezetői. Jelen volt Tóth Béla, korábbi 
rendőrkapitány, Gardi József tűzoltó őrnagy és az önkormány-
zat katasztrófavédelmi munkatársa, Dániel Zoltán is, akik rend-
kívül jól használható javaslatokkal segítették az érdeklődőket. 
Kovács Róbert polgármester az eseményen elmondta, hogy 
már körülbelül 45 ezer kerületi lakó biztonságát védik a köz-
területet fi gyelő kamerákkal, amelyeknek működtetése évente 
negyed milliárd forintba kerül. Ám az önkormányzat közvet-
len anyagi támogatással is segíti és segítené továbbra is azo-
kat a lakóközösségeket, amelyek a társasházi lépcsőházakba, 
előterekbe telepítenének biztonsági kamerákat. Kovács Róbert 
egy másik, a lakók biztonságérzetét jelentősen javító intézke-
désről is beszámolt: a kerületi közterület-felügyelet létszámát 
majdnem négyszeresére emelték és most már a nap 24 órájában 
lehet hívni a felügyelet ügyeleteseit, ha valakinek szüksége van 
segítségre. Forrás: Kőbánya.hu

105 millió forintos közétkeztetési beruházás indult Kőbányán

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

Kőbányán – nagyobb 

biztonságban

Kovács Róbert polgármester az átadást követően elmondta: a 
szolgáltató és az önkormányzat összesen tizenegy konyha fel-
újításáról kötött megállapodást. Ennek értelmében a költségeket 
teljes egészében a közétkeztetési vállalkozás előfi nanszírozza, 
a megújult konyhák és étkezők, az új gépek és berendezések 
pedig az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Az összesen több 
mint 105 millió forintos beruházás során öt óvoda, öt általános 
iskola, és egy idősek klubjának konyhája újul meg.
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Akció! 2014. október 9–12.

Elôhûtött pulykamellfilé

Alföldi Bécsi,
Frankfurti virsli

Varga Merlot 
édes vörösbor
0,75 l, 665 Ft/l

Kristálycukor
1 kg

Hajdú 
Trappista sajt

Káposztalevélen 
sült kenyér 1 kg

La Fiesta Rajnai Rizling,
Muskotály, Cserszegi
Fûszeres 0,75 l, 372 Ft/l

Sertéstarja csontos

Pannon Aqua
ásványvíz 
szénsavas, 
szénsavmentes,
1,5 l, 27 Ft/l

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

Budapest X., Gyömrői út 99.

1039
Ft/kg

1490
Ft/kg

899
Ft/kg

1299
Ft/kg

40
Ft/db

279
Ft/db + 10 Ft

betétdíj 499
Ft/db + 100 Ft

betétdíj

169
Ft/db178

Ft/db

Megkezdődött az Újhegyi uszoda és strandfürdő energe-
tikai korszerűsítése, amelyhez a Kőbányai Önkormányzat 
60.886.527,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram keretében megvalósított projekt 15%-os önkormányzati 
önerővel egészül ki, így a beruházás bruttó összértéke mintegy 
71,6 millió Ft. Az uszoda és strandfürdő korszerűsítés kivitele-
zési munkáinak teljes lezárására 2014 decemberében kerül sor. 
A korszerűsítés alapvetően az uszoda és a strandfürdő külső 
energiaszükségletének csökkentésére, valamint a jelenleg hasz-
nosítatlan hőenergia visszanyerésére irányul. A fejlesztés célja 

Megkezdődött az Újhegyi uszoda energetikai korszerűsítése

az Önkormányzat fenntartásában lévő strandfürdő működése 
kapcsán az energetikai racionalizálás első ütemének végrehaj-
tása, amely jelentősen csökkenti a földgáz szükségletet, így 
az uszoda költségeit, az Önkormányzat kiadásait. A projekt 
eredményeként növelni tudják a megújuló energiaforrásokon 
alapuló hőenergia szerepét az összes energia felhasználáson 
belül és így csökkenteni tudjuk a széndioxid kibocsátás meny-
nyiségét. A projekt keretében megtörténik a tetőszerkezet szi-
getelése, ezt követően 56 db napkollektor kerül elhelyezésre az 
uszoda tetőszerkezetén, amelyek évente összesen 350 GJ hőt 
képesek előállítani. A napkollektorok segítségével elsősorban 
az uszoda vizét fogják fűteni. 

Forrás és kép: Kőbánya.hu
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Párkány Kőbánya új testvérvárosa

Bringás autómentes nap Kőbányán
Kőbánya is csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által koordinált „Autómentes Nap” elnevezésű országos ren-
dezvényhez, így számos bringás program várta az érdeklődő-
ket a kerület több pontján szeptember 19-én. A kerület iskolá-
inak kerékpáros diákjait a KÖSZI előtt fogadta és köszöntötte 
Eisenkrammer Károly, a Kőbányai Torna Club (KTC) elnöke, 
valamint Kovács Róbert polgármester. A bringás sereg – mely-
hez csatlakozott a polgármester is – nyeregbe pattant és átszelte 
a kerületet a Csajkovszkij park és a Konti kápolna érintésével, 
valamint a Mélytó körbekerékpározásával. A programokból az 
ovisok sem maradtak ki, őket kerékpáros ügyességi bemutató, 
aszfalt rajzverseny, játékos csapat-vetélkedők várták. A rendez-
vény biztonságáról a kerületi rendőrkapitányság hivatásosai, 
valamint a Kőbányai Wolf és Alfa polgárőrségek önkéntesei 
gondoskodtak.

Kőbánya új testvérvárossal gazdagodott: mostantól a szlovákiai 
Párkány is a kerületünk számára fontosabbak közé tartozik. A 
kultúra, a sport és az oktatás területét is érintő együttműködési 
megállapodást a két város polgármestere írta alá. 

„Ez az együttműködés különleges helyet foglal el a testvér-
városaink sorában is, hiszen egy kőbányai civil szervezet 
vette fel a kapcsolatot tíz éve egy párkányi civil szervezet-
tel és ebből a kezdeményezésből lett egy sok területre kiter-
jedő, baráti kapcsolat.” Így értékelte Kovács Róbert, Kőbá-
nya polgármestere az aláírásokkal hitelesített megállapodást. 

A Párkány és Kőbánya együttműködését megelőző civil 
kapcsolat elindítója, a Havasi Gyopár Alapítvány vezetője, 
Mihalicska Terézia és a párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Klub 
elnöke, Klemász Magdaléna is méltatta a megállapodást. A 
mostani találkozót megelőzően a két város vezetői nemrég 
Balatonlellén is találkoztak, ahova a kőbányai testvérvárosok-
ból közös táborozásra hívták a gyerekeket. 

Forrás és képek: Kőbánya.hu
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Ruha- és ételosztás volt 

Újhegyen

Kőbányai 10-es Fesztivál

Megújul a Gergely utca Kada és 

Tavas utcák közötti szakasza

Kilakoltatás Kőbányán - Tóth Balázs szerint 

rendszerszintű változtatásokra van szükség

A Baptista Szeretetszolgálat, a Széchenyi Általános Iskola és a 
Wolf Polgárőrség szeptember 20-án ismét ruha- és ételosztást 
tartott az iskola előtti területen a hajléktalanok és rászorulók szá-
mára. Az önkéntesek munkája ismét több száz rászoruló életét 
tették könnyebbé. Az „egy tál étel segítség” programot Sándor 
Zoltán Attila igazgató és Orosz Tibor polgárőr parancsnok kez-
deményezte. Tavaly határozták el, hogy – hivatalos minőségben 
kifejtett közjót szolgáló tevékenységük mellett – magánsze-
mélyként is tesznek valamit a kerületben élő rászorulókért. Az 
igazgató pénzadományából a polgárőrök közreműködésével a 
rászorulók részére már több alkalommal megszervezett akció 
híre sokakhoz eljutott. Értesült róla a Széchenyi István Általános 
Iskola két olyan korábbi diákja is, akik vállalták, hogy segítséget 
nyújtanak a rászorulóknak. Südi Mihály támogatása a márciusi, 
míg Gál Norbert adománya a szeptemberi ételosztást tette lehe-
tővé. Mácsik András és Dr. Mátrai Gábor újhegyi képviselője-
löltek is csatlakoztak a segítők csapatához és tevékenyen vették 
ki részüket a ruha- és ételosztásból. Elismerően szóltak a civil 
együttműködésről, és megköszönték a szervezők munkáját.

A BKK megkezdte a Gergely utca Kada és Tavas utcák közötti 
szakaszának felújítását, a munkálatok várhatóan 2014. dec-
ember 31-éig zajlanak. A beruházásban az elhasználódott 
útburkolat megerősítését, a kétoldali kiemelt szegély cseré-
jét, valamint a meglévő buszmegállók pályaszerkezetének és 
szegélyének átépítését végezik el. A felújítás idején a közúti 
forgalmat folyamatosan fenntartják, az arra közlekedő 117-es 
és 217-es autóbuszjárat útvonala kismértékben módosul. 

Forrás: BKK

Ez év augusztusában még sikerült meggátolniuk az otthonvédők-
nek a kilakoltatást a Tóvirág utca 14. szám alatt lévő társasház 
egyik lakásából, szeptember 24-én azonban már hiába tiltakoz-
tak az Otthonvédelmi Tanács és a Kőbányai Élő Közösség akti-
vistái: utcára került a pénzügyi örvénybe került kétgyermekes 
család. Az indulatoktól sem mentes eseményen ott volt Tóth 
Balázs, az LMP kerületi polgármesterjelöltje is, aki elmondta, 
hogy a szülők két lánya a Fekete István Általános Iskolában 
tanul. Tragikusnak tartja, hogy mire vége a tanításnak, már 
nem lesz hova hazajönniük a gyerekeknek. Tóth Balázs szerint 
rendszerszintű változásra van szükség ahhoz, hogy ne lehes-
sen senkit ilyen lehetetlen helyzetbe hozni. Álláspontja szerint 
az államnak fel kell vállalnia azt, hogy megtanítja az embere-
ket gazdálkodni, mert jelenleg nagyon sokan kiszolgáltatottak 
és elvesznek a pénzügyek útvesztőiben. Mindenkit meg kell 
tanítani arra, hogy hogyan kerülhetőek el a pénzügyi csapda-
helyzetek. Szükségesnek tartaná egy szociális munkásokból 
álló hálózat kiépítését, amely pénzügyi tanácsokkal látja el a 
családokat, valamint szerepet tud vállalni a pénzügyileg elle-
hetetlenült emberek helyzetének rendezésében. Mindemellett 
persze oda kell fi gyelni a hitelezőkre és tevékenységükre is – 
tette hozzá. Törvényben garantálná azt például, hogy a hitel 
összege ne növekedhessen az azt biztosító ingatlan értéke fölé.. 
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Folytatódjon a megkezdett 

építkezés

Élő Norbert: A Fidesz fi zesse 

vissza a kampányra költött 

közpénzt Kőbányán!Kovács Róbert polgármester és a Fidesz kőbányai szervezete 
készen áll folytatni azt az évek óta tartó eredményes munkát, 
amely révén kerületünk látványos változásokon ment keresztül és 
élő várossá vált. A választópolgárok négy évvel ezelőtt felhatal-
mazták a Fidesz kőbányai szervezetét annak az Új Kőbánya Prog-
ramnak a megvalósítására, amelyek köszönhetően – több évti-
zednyi lemaradást ledolgozva – közintézmények, parkok, utcák 
és terek szépültek és újultak meg, városrészi rehabilitációs prog-
ram hozott minőségi változást, közösségek szerveződtek és kezd-
tek tevékenykedni, körforgalom épült, valamint megkezdődött 
Kőbányán a főváros egyik legnagyobb közlekedési fejlesztése is.
Kőbánya hatalmas változásokon ment keresztül, és a lendület még 
nem fogyott el, sőt! Kovács Róbert polgármester és csapata, vala-
mint a képviselő-testület tagjai készen állnak arra, hogy az eddigi 
lendülettel, valamint a megszerzett tapasztalatokkal felvértezve 
folytassák a kerületépítő- és szépítő munkát. Ennek érdekében 
a Fidesz kerületi szervezete már június közepén felhatalmazta 
Kovács Róbertet arra, hogy a párt polgármester-jelöltjeként indul-
jon az októberi helyhatósági választáson. A tagság megszavazta a 
12 választókörzet önkormányzati képviselő-jelöltjeit is. A kőbá-
nyai Fidesz már felkészült az október 12-ei választásokra, a kerü-
let vezetése pedig készen áll az eredményes munka folytatására. 
Kovács Róbert polgármester és a kőbányai Fidesz arra kéri a kerü-
leti választópolgárokat, hogy október 12-én annak a politikai erő-
nek adjanak majd felhatalmazást a kerület vezetésére, amely képes 
felelősen és felkészülten dolgozni Kőbánya és az itt élők érdekében.

A kőbányai Fidesz a „Kőbánya, az Élő város” szlogennel kiadott 
önkormányzati kiadványt használja hamis sikerpropagandája 
hirdetésére. A kiadvány háromszor 40 ezer példányban készült 
el, színösszeállításával és arculatával pedig a megtévesztésig 
hasonlít a Fidesz kőbányai kampányplakátjaira. A kiadvány 
több mint 10 millió forintjába kerül az önkormányzatnak, ami-
ben gyakorlatilag a jelenlegi Fideszes polgármester, Kovács 
Róbert a kerület Münchausen bárójaként meséli el jól hangzó, 
ám hamis és soha meg nem történt sikereit az elmúlt 4 évből. 
A „kampánykrumplis” Kovács a gyerekek táboroztatására és az 
idősek üdültetésére is 4 millió forintot adott, miközben saját pro-
pagandalapjára 10 millió forintot költött a kőbányaiak pénzéből. 
Ehhez jön még hozzá az a körülbelül 2,5 millió forint, amit óriás-
plakátokra és citylightokra használt az önkormányzati kasszából. 
Felhívom Kovács Róbert polgármester fi gyelmét, hogy a köz-
pénzből való kampányolást tiltja a törvény, egyúttal felszólítom 
arra, hogy ezt a több mint 12 millió forintot a Fidesz azonnal 
fi zesse vissza az önkormányzatnak! A hazugságok terjesztésére 
fordított összeg létfontosságú lenne az idősek közgyógyellátásá-
ban, amire 4 éve nem hajlandóak egy fi llérrel sem többet adni.

Élő Norbert polgármesterjelölt (DK-MSZP-EGYÜTT PM)

Október 12-én önkormányzati választás lesz Magyarországon. Kőbá-
nyán is döntenünk kell arról, hogy ki képviselje helyben az érdekeinket, 
kik legyenek a képviselő-testület tagjai a következő, immáron öt évben. 
Polgármesterjelöltek: Kovács Róbert Antal (FIDESZ-KDNP), Szabó 
Antal (Független), Kerezsi László (MUNKÁSPÁRT), Tóth Balázs 
(LMP), Élő Norbert (DK), Tokody Marcell Gergely (JOBBIK)
Az önkormányzati választáson a 12. kőbányai választókerületben az 
alábbi jelöltek közül választhatunk majd: 
1. számú választókerület: Gál Judit (FIDESZ-KDNP), Patay-Papp Judit 
Vivien (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Fléger István Tamás (MUNKÁS-
PÁRT), Tóth Szilvia (LMP), Varga Dániel JOBBIK
2. számú választókerület: Marksteinné Molnár Julianna (FIDESZ-
KDNP), Bányai Tibor Péter (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Klabuzai 
József János (MUNKÁSPÁRT), Zima István (LMP), Takács Dávid 
Béla (JOBBIK)
3. számú választókerület: Kovács Róbert Antal (FIDESZ-KDNP), Tábi 
Attila (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Kacsó Katalin Melinda (MOMA), 
Nyitrainé Molnár Gabriella Mária (LMP), Varga Gyula (MUNKÁS-
PÁRT), Burghardt Edvárd Norman (JOBBIK), Radácsy Tivadar (Füg-
getlen), 
4. számú választókerület: Radványi Gábor (FIDESZ-KDNP), Mustó 
Géza Zoltán (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Németh Lajosné (MUNKÁS-
PÁRT), Felsznerné Csuhai Ágnes (LMP), Csík Zsolt (JOBBIK), Szabó 
Antal (Független)
5. számú választókerület: Dr. Pap Sándor (FIDESZ-KDNP), Somlyódy 
Csaba (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Vermes Zoltán László (LMP), 
Pomázi Miklós (MUNKÁSPÁRT), Burghardt Dóra (JOBBIK)

Rájuk szavazhatunk Kőbányán az októberi önkormányzati választáson
(folytatás az első oldalról)

6. számú választókerület: Gazdag Ferenc (FIDESZ-KDNP), Tasnádi 
György (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Farkas Szilvia Angéla (MOMA), 
Tubák István (JOBBIK), Lengéné Tóth Éva (LMP), Fehér András Péter 
(MUNKÁSPÁRT)
7. számú választókerület: Dr. Fejér Tibor Zoltán (FIDESZ-KDNP), 
Horváth Krisztián (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Megyes Zoltán István 
(MUNKÁSPÁRT), Dr. Fabinyi Zsolt (LMP), Kacsmarcsik György Ist-
ván (JOBBIK)
8. számú választókerület: Varga István (FIDESZ-KDNP), Pilisy Sándor 
(MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Tokody Marcell Gergely (JOBBIK), Tóth 
Balázs (LMP), Bodnár János (MUNKÁSPÁRT)
9. számú választókerület: Weeber Tibor József (FIDESZ-KDNP), Tóth 
András (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Kerezsi László (MUNKÁSPÁRT), 
Kacsmarcsik György Istvánné (JOBBIK), Sándor Györgyi (LMP)
10. számú választókerület: Mácsik András (FIDESZ-KDNP), Dr. Pén-
zes Károly Lajos (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Radics Ferencné (JOB-
BIK), Blázy Judit (LMP), Kovácsné Mezei Erika (MUNKÁSPÁRT)
11. számú választókerület: Dr. Mátrai Gábor Imre (FIDESZ-KDNP), 
Lakatos Béla Lajos (MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Fodor István József 
(MUNKÁSPÁRT), Lapos Péter (LMP), Gregus György (JOBBIK)
12. számú választókerület: Agócs Zsolt (FIDESZ-KDNP), Pintér Tibor 
(MSZP-DK-EGYÜTT-PM), Kormány Sándor (JOBBIK), Suba Éva 
(LMP), Oravetzné Dr. Kereszturi Mária (MUNKÁSPÁRT)
Települési kompenzációs listát öt szervezetnek sikerült állítani: MUN-
KÁSPÁRT, FIDESZ-KDNP, JOBBIK, LMP, MSZP-DK-EGYÜTT-PM
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www.primawellness.hu
Budapest, X. kerület, Gyömr i út 99. 

Telefon: +36 1 431-01-32
Nyitva tartás: H-P: 6.00 - 21.30 

SZO - V: 8.00 - 19.30

Új életérzés!

újonc jegy

500 Ft
 újonc jegy

500 Ft
A kedvezményes ár csak a 

kupon felmutatásával 
vehet  igénybe!

SPA:
Aquafitness, 
Sószoba, 
Finn szauna, 
G z- és infrakabin, 
Jakuzzi, 
Medence

Aerobic:
Spinning, TRX, 

Hot Iron, 
Funkcionális edzés, 

Alakformáló, 
Zsíréget , Kangoo, 

Step, Jóga, 
Pilates

Egyéb 
szolgáltatásaink:  
Masszázs, 
Squash, 
Szolárium, 
Fitt bár

Fitness:
Professzionális 
géppark, 
Személyi edzés, 
Állapotfelmérés, 
Egyéni edzésterv

K
u
p
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