
Idén is adtak a húroknak és a
rászorulóknak

A korábbi évek sikerére tekintettel idén újra megrendezték
az „Adjunk húroknak... és a rászorulóknak is!” elnevezésű
jótékonysági gitárestet. A dr. György István országgyűlési
képviselő által életre hívott eseményre remek hangulatban
és teltház előtt került sor a KÖSZI-ben december 6-án. Idén
kispesti és kőbányai idősotthonok lakóinak ajánlotta fel dr.
György István az immár harmadszor megrendezett
jótékonysági est adományait. Ezúttal több mint 2,5 milliót
zenélt össze a képviselő a - két szám erejéig Benkő
Lászlóval is kiegészült - Póka Egon Experience-szel. Néhány
ráadásszám erejéig Révész Máriusz és Kucsák László
országgyűlési képviselők is csatlakoztak, a közönség
soraiban pedig csendben figyelt Hernádi Judit
színművésznő, aki vokalista lányát jött el meghallgatni.
Kőbánya országgyűlési képviselője elmondta: előre
egyeztették, mire van a legnagyobb szüksége az
intézményeknek; mikrohullámú sütőtől kezdve a
kenyérpirítón át a masszázsfotelig sok mindent meg
tudnak az időseknek vásárolni. Az élményeken kívül Albert
Schweitzer gondolatát is hazavihette mindenki búcsúzóul,
ami a széken heverő kis papírra írva várt minden vendéget:
„Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit
másokért, ha még oly apróságot is; valamit, amiért
fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy
megtehetted.” Akik adakoztak a koncertre ellátogató
magánszemélyeken felül: Budapesti Erőmű Zrt., Egis Nyrt.,
Electorauto Kft., Richter Gedeon Nyrt., Synergon Nyrt.,
Tara Kft.

Kőbányai Manógyár a
Csősztoronyban

A Csősztorony tulajdonosai és dolgozói, valamint a Kőbányai
Diák- és Ifjúsági Tanács tagjai jóvoltából manógyár
működött Kőbányán. A Csősztoronyban felállított
jószándékú üzemben manók várták szeretettel azokat, akik
egy „cipősdoboznyi” ajándékot hoztak olyan ismeretlen
gyermekeknek, akiket nem vár meglepetés Karácsonykor a
fa alatt. Az ajándékozó neve belekerült a Kőbányai
Manógyár Nagy könyvébe is. Az érdeklődők a manók
kuckójában kézműves foglalkozásokon vehettek részt, ahol
mindenki elkészíthette ajándékait.

Akadálymentesen megközelíthető a
Kőrösi Kulturális Központ

Elkészült a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központhoz vezető feljáró, amely a ház melletti parkoló
oldaláról is akadálymentes megközelítést tesz lehetővé a
kisgyermekeseknek és mozgáskorlátozottaknak egyaránt.
Az épület lépcsője mellett kialakított új fel- illetve lehajtó
költségeit a helyi önkormányzat állta.
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Elismerték az iskolát

Sándor Zoltán igazgató arról adott tájékoztatást, hogy a
kerületi önkormányzat által meghirdetett „Új Kőbánya
Program” keretében a Széchenyi István Általános Iskola
közössége „Tiszta, rendezett Kőbányáért” plakettet
kapott.

Az igazgató hálás szívvel köszönte meg az iskola tanári
karának, szülői közösségének, a segítő civileknek és
diákoknak, hajléktalanoknak mindazt a rengeteg energiát
és önkéntes, önzetlen munkát, amit ezért az elismerésért
végeztek. A díjat Mácsik András önkormányzati képviselő
személyesen adta át Sándor Zoltánnak.

Lengyel Függetlenség Napja
Kőbányán

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat szervezésében
november 1 3-án tartották meg a Lengyel Függetlenség
Napját Kőbányán, a Nemzetiségek és Civil Szervezek
Házában. A megjelenteket Jógáné Szabados Henrietta,
a Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok Osztályának
vezetője köszöntötte. Ünnepi beszédet mondott
Weeber Tibor alpolgármester, aki kiemelte, hogy a
lengyel és a magyar nép számára kiemelt jelentőséggel
bír a nemzeti függetlenség, hiszen kevés olyan nép van
Európában, amelyeknek oly sokszor kellett
megtapasztalniuk hazájuk szétszaggatásának
keserűségét, és ismerik értékét annak, hogy mit jelent
újraegyesülni, újra egésszé lenni. Az alpolgármester
elmondta, hogy a magyarországi lengyelség Kőbányán
lelt új otthonra, a kerületben működik az Országos
Lengyel Önkormányzat, az Országos Lengyel
Nyelvoktató Iskola, a Lengyel Ház, a Magyarországi
Lengyelség Levéltára és Múzeuma, valamint a Lengyel
Templom. Az alpolgármester köszöntője után Dávid
Mária olvasta fel dr. Kapronczay Károly történésznek, a
Kőbányai Lengyel Önkormányzat elnökhelyettesének a
lengyel függetlenség kivívásának viharos történelmi
eseményeiről szóló ismertetőjét. A résztvevők ezt
követően magyar és lengyel nyelven verseket
hallhattak az ifjú Takács Levente előadásában. A szép
szavak után az éneké és a zenéé lett a főszerep: először
a nyolc éve működő Szent Kinga Kórus produkciója,
majd pedig a Nizalowski ikrek, azaz Dorottya és Fanni
hárfajátéka kápráztatta el a közönséget. Az esemény
végén Danka Zoltán, a Kőbányai Lengyel
Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd kezdetét vette a kötetlen beszélgetés.

Civil fórum Kőbányán

AHavasi Gyopár Alapítvány és a Budapesti Civil Információs
Centrum szervezésében, a Kőbányai Önkormányzat
támogatásával civil fórumot tartottak a kőbányai civil
szervezetek tájékoztatása érdekében. A civilek képviselői
megismerhették a működésükre vonatkozó törvényi
módosulásokat, a szakértők ismertették az információs
központ szolgáltatásait és a gyakrabban előforduló
problémák megoldási lehetőségét. A fórumon jelen volt
Kovács Róbert polgármester is, aki megköszönte a Havasi
Gyopár Alapítványnak és a rendezvények motorjának,
Mihalicska Teréziának a folyamatos erőfeszítéseket,
amelyeket a kőbányai civil kapcsolatokért tesz, illetve az
ötleteket, amelyekkel folyamatosan keresi a
segítségnyújtás, az együttműködés lehetőségét. „Ha ezek
a civil kezdeményezések, kapcsolatok, együttműködések
nincsenek, akkor a város sincs. Ezek tartják életben
Kőbányát” – mondta a polgármester, aki jó példaként
kiemelte az idős emberek egészséges életmódra
szoktatását zászlajára tűző KESZE, a hagyományokat és
kapcsolatokat ápoló Pongrác telepi lakók által létrehozott
helyi egyesület, valamint az iskolások oktatásából is
szerepet vállaló Újhegyi Horgász Egyesület tevékenységét.
A polgármester szerint a civil szerveződések működése
nyomot hagy Kőbánya életében. Forrás: Kőbánya.hu
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Kőbányai 6:3 a Liget Grundon

Buzánszky Jenő javaslatára a kőbányai Liget Grundon
jelentették be, hogy a legendás magyar-angol 6:3-as
mérkőzés 60. évfordulóján egész nap a meccsről szól a
Magyar Rádió. Az egykori Aranycsapat labdarúgója azért
javasolta kerületünket, mert úgy látja, „ma ott az igazi a
sportélet”. Dr. György István, Kőbánya országgyűlési
képviselője a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a
gyerekeknek a korábbi évtizedekben egyre szűkültek a
lehetőségeik a sportolásra, ezért ezen változtatni kell.
Hozzátette: erre nem csak az egészségnevelés miatt van
szükség, hanem azért is, mert a nemzet kiemelkedő
teljesítményre képes, ezt jelzi az is, hogy Magyarország
olimpiai éremteljesítménye – az egyes országok lélekszámát
tekintve – messze felülreprezentált. Szerinte a 6:3 ma is
töltést ad a magyar labdarúgásnak, de szavai szerint nem
szabad csak a múltból élni, ezért fontos feladat az új
generációk képzése. Kovács Róbert polgármester arról
beszélt, Kőbánya méltó hely a 6:3-as mérkőzésre való
emlékezésnek. Elmondta, az elmúlt években a kerületben
több mint 1 2 ovi-focipályát adtak át, és ma már négy iskola
udvarán van műfüves pálya, továbbá jégpályát avattak, most
pedig kosárlabda csarnokot építenek. A bejelentés idején
iskolás csapatok mérkőzései, a „Kőbányai 6:3 Kupa” zajlott.
Forrás: MTI

Félmilliárdból újul meg az Újhegyi sétány

Idősek és fiatalok számára egyaránt barátságosabbá,
kényelmesebbé válhat az Újhegyi lakótelep főutcája, és
megújul a közösségi ház is, miután a Fővárosi Önkormányzat
városrehabilitációs pályázatán 51 6 millió forintot nyert
Kőbánya. Az elnyert támogatás a Kőbányai Önkormányzat
közel kettőszáz millió forintos önrészével kiegészítve
jelentős és látványos eredményt hoz majd. Dr. György István
főpolgármester-helyettes, Kőbánya országgyűlési
képviselője a sikerrel kapcsolatban kifejtette: pozitív
változást érezhetnek majd az újhegyiek a megújuló
közterületeknek és a megszépülő környezetnek
köszönhetően. A tervek szerint nemcsak a közterület és a
zöld felületek újulnak meg, hanem a közösségi ház
felújításával és átalakításával új, barátságosabb és
otthonosabb színteret hoznak létre a lakótelep szívében.
Emellett akadálymentesítik a gyalogutakat, a terep
rendezésével pedig megközelíthetővé teszik a támfalak
miatt jelenleg félreeső szolgáltatókat és intézményeket.
Valamennyi korosztály számára terveznek „játszóteret”,
sportterületet, a fiataloknak gördeszkapályát, az
idősebbeknek köztéri fitneszparkot. A sétányon több helyütt
rekreációs területeket, valamint pihenésre, beszélgetésre
alkalmas részeket és sakk-asztalokat alakítanak ki. Kovács
Róbert, Kőbánya polgármestere elmondta, hogy a kerületi és
a fővárosi önkormányzat közös beruházásában megépült Új
köztemető előtti körforgalom igazi sikertörténet, ezért
biztos abban, hogy az Újhegyi projekt is hasonlóan
eredményes lesz. Forrás: Kőbánya.hu

Felvonót kap az idősek otthona

A kőbányai Gergely utcai idősek otthonába látogatott dr.
György István országgyűlési képviselő és Szentes Tamás
egészségügyi és szociális ügyekért felelős
főpolgármester-helyettes. Jó hírrel szolgálhattak az
otthon dolgozói és lakói számára: a jövő évben fővárosi
forrásból megépülhet a várva várt felvonó. Az otthonban
1 60 idős ember él, sokuk nehezebben mozog már, így
számukra igazán nagy könnyebbséget jelenthet a lift. Dr.
György István elmondta továbbá azt is: saját életében
tapasztalta meg, mennyire fontos közösségformáló
szerepet töltenek be az idősotthonok a mindennapokban.
83 éves édesanyja maga kérte, hogy a hétköznapokat,
amíg a család dolgozik, egy hasonló intézményben
tölthesse el. Ott ugyanis amellett, hogy orvosi
felügyeletet élvez és gondoskodnak az étkezéséről, a
legfontosabb, hogy nincs egyedül, van kihez szólnia, és
tartalmas programokon is részt vehet. Az otthon lakói
búcsúzóul saját készítésű asztaldísszel kedveskedtek a
főpolgármester-helyettesnek. Forrás: Dr. György István
honlapja

Kertvárosi lakossági fórum

A Kőbányai Önkormányzat városrészi lakossági fórumot
tartott november 26-án a Kertvárosi Általános Iskolában.
A fórumot Kovács Róbert polgármester tartotta, az
eseményen a városrész lakóin túl részt vett Dunai Mónika
rákosmenti, valamint Agócs Zsolt kertvárosi
önkormányzati képviselő. Kovács Róbert polgármester a
fórum résztvevőit tájékoztatta az Önkormányzat által
elvégzett munkáról és az elért eredményekről, valamint a
kerület stabil pénzügyi helyzetéről. A részletes
tájékoztató után kitért a Kertvárossal kapcsolatos hírekre
is. Elmondta, hogy sikerült előrelépni a vasút keltette
zajok csökkentése terén, hiszen elkészültek a zajvédő fal
építésének tervei. Elmondta továbbá azt is, hogy az
Önkormányzat felnőtt játékokat, fitnesz eszközöket
telepít a Bojtocska utcába. Agócs Zsolt kertvárosi
képviselő arról tájékoztatta a fórum résztvevőit, hogy
műfüves, bekerített pálya épül a városrész játszótere
mellett, valamint, hogy felújítják a „dühöngőt” is.
Örömmel jelentette be, hogy döntés születik a Rákos-
patak és 1 88 hektáros környezetének helyi védettség alá
helyezéséről, ami megóvhatja a terület természeti
értékét. A hulladékfeldolgozó területén folyó rendszeres
kábelégetés kapcsán tájékoztatást adott a megtett
intézkedésekről, kiemelte, hogy a rendőrség egyik
munkatársának köszönhetően az ügyben már
tettenérésre is sor került. A képviselő értékelte még az
újonnan átadott buszkorridornak a városrészt érintő
hatásait is. A tájékoztatók után a fórum kertvárosi és
újtelepi résztvevői tettek fel kérdéseket, illetve
fogalmaztak meg kéréseket a kerületi vezetőihez. A
tartalmas fórum végén a résztvevők megköszönték a
kerület vezetőinek az információkban gazdag beszámolót.

ÖNKORMÁNYZATIHÍRMONDÓ
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Új helyszínen az Újhegyi Termelői
Piac

December 6-ától új helyszínen, az Újhegyi sétány 1 4./A szám
alatt, széles választékkal és karácsonyi akciókkal várja a
vásárlókat az Újhegyi Termelői Piac.
Nyitva tartás: Minden pénteken 1 4-1 8 óra között.
Bővebb információ: 06-20/31 2-1 890, www.cselekedjunk.hu

I I . Karácsonyi adománygyűjtés

A Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány második alkalommal
szervez karácsonyi adománygyűjtést az Újhegyi Közösségi
Házban. Elsősorban tartós élelmiszert (konzervet, tésztát,
lisztet, cukrot, olajat stb.), tisztító- és tisztálkodási szereket,
játékokat, édességet várnak adományként. Arra kérik az
adományozókat, hogy olyan ruhákat, könyveket hozzanak,
amelyeket maguk és gyermekük is szívesen fogadna.

A felajánlott adományokat a Közösségi Házból december 21 -
én átszállítják és átadják a Magyar Vöröskereszt
Mikulásgyárának.
Cím: X. kerület Újhegyi sétány 1 6.
Nyitva tartás és gyűjtés: 201 2.1 2.1 0. - 201 2.1 2.20-ig.
Hétfőtől - csütörtökig, 1 6 - 20 óra között várják az
adományokat.
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Kőbányán képezték ki az önkéntes
tűzoltókat

Önkéntes tűzoltók számára tartottak november végén
negyven órás tanfolyamot kerületünkben, a képzésen
hatvankilenc újonc vesz részt. A Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) idén második
alkalommal szervezett negyven órás alaptanfolyamot az
együttműködő fővárosi és agglomerációs önkéntes tűzoltó

egyesületek számára. A Kőbányai WOLF Önkéntes Tűzoltó
Egyesület X. kerületi bázisán megrendezett tanfolyamot Dr.
Kanyó Ferenc tű. alezredes, a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője nyitotta meg, és
tartott egyúttal elméleti oktatást. Az elméleti képzést
gyakorlati foglalkozás követte az FKI X. kerületi Tűzoltó-
parancsnokságán. Itt az újoncok a tűzoltó
szakfelszerelésekkel ismerkedtek meg és szerelési
gyakorlaton vettek részt. Az alapképzéssel párhuzamosan
huszonkét önkéntes tűzoltó jelentkezett kisgépkezelői
tanfolyamra, amely képzés végén hidraulikus feszítő-vágó,
valamint motoros láncfűrész és korongos roncsvágó
kezeléséből vizsgázhattak le. A leendő önkéntes tűzoltó
gépjárművezetők pedig gépjárműfecskendő-szivattyú
típusvizsgát tettek. Forrás: fovaros.katasztrofavedelem.hu

Az ÁRKÁD kedvezményes éjszakai
parkolást biztosít a kőbányaiak
számára

A budapesti Árkád és a Kőbányai Önkormányzat
Területfejlesztési Szerződésben állapodott meg arról, hogy
az Árkád lehetőséget biztosít mintegy 200 gépjármű
éjszakai parkolására. 201 4. január 1 5-étől a kőbányai
lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel)
rendelkezők számára kedvezményes árú (bruttó 7700
Ft/parkolóhely/hó) éjszakai parkolás áll rendelkezésére. Az
éjszakai parkolásra az Árkád 2 II. emeletén a 2D és 2E jelű
parkolókban lesz lehetőség. A jogosultság igazolása és a
havidíj megfizetése után az igénylő mágneskártyát kap,
amellyel 21 :00 és 9:00 óra között kedvezményesen
használhatja a parkolóházat. Az Árkád elkülönített, éjszaka is
megközelíthető területet jelöl ki a kedvezményes
parkolásra. Az itt leparkolt autók a mágneskártya
használatával bármikor hozzáférhetők, azaz igény szerint el
lehet velük hagyni a parkolóházat. Az időkeret esetleges
túllépése esetén a normál parkolási díjat kell megfizetni. A
szerződéskötéssel és fizetéssel kapcsolatos felvilágosítást
az Árkád munkatársai adnak az Árkád 1 I. emeletének a
„Sugár gyalogoshíd” felé vezető kijáratánál található
kasszánál. További részletes információk, valamint a bérleti
szerződés, egyedi parkolási szabályzat és térkép az Árkád
honlapján érhetőek el: www.arkadbudapest.hu

Ünnep a jégen

Születésnapi ünnep volt november elején a Kőbányai
Jégpályán, az Ihász utcában. Fennállásának tíz éves
évfordulóját ünnepelte a White Sharks Hockey Club. A Fehér
Cápák Hoki Klub az eddigi támogatóit, partnereit,
sportolókat, barátokat és persze nagyon sok gyereket hívott
meg a születésnapi partira. A cápák népes családjának
tagjait Paska Zoltán, a klub elnöke köszöntötte, illetve
köszönetük jeléül ajándékot adtak és tiszteletbeli cápává
fogadtak több olyan sportszerető és támogató kerületi
szakembert, aki megkönnyítette az eddigi működést.

A kőbányai gyerekeket ingyen oktató, utánpótlást nevelő és
a felnőttek számára is kiváló sportolási lehetőséget kínáló
White Sharks köszöntésére eljött Kovács Zoltán, a Magyar
Jégkorong Szövetség főtitkára, valamint Révész Máriusz
országgyűlési képviselő és Radványi Gábor alpolgármester is
gratulált a lelkes csapatnak. Az ünneplők között megjelent
többek között Huszti Péter, a magyar floorball válogatott
szövetségi kapitánya, aki korábban Paska Zoltánnal együtt
álmodta meg a kőbányai jeges klubot, illetve jégpályát. A
kissé hideg környezet ellenére szívmelengető eseményen az
ovisok bemutatójától az utánpótlás mérkőzésekig sok
izgalmas program várta az ünneplő közönséget. Forrás:
Kőbánya.hu

Erzsébet napi ünnep

Ünnepi szentmisére került sor november 1 9-én a Pongrác úti
Feltámadt Krisztus templomban abból az alkalomból, hogy
felújítás után visszakerült eredeti helyére az épület előtt álló
Szent Erzsébet szobor. Az eseményen részt vett a körzet
önkormányzati képviselője, Gál Judit, valamint Mihalik
András és Varga István képviselők is. Az egyik legismertebb
magyar szent szobrát Módy Péter restaurátor művész
állította helyre. Forrás: Kőbánya.hu
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4k! - Újrakezdés Kőbányán

Kalmár Szilárd, a 4K! párt kőbányai országgyűlési
képviselőjelöltje tartalmas írásban számolt be arról, hogy
olyan közösségre talált, amelyben nem kényelmes
parlamenti bársonyszékekért futnak versenyt
karrierpolitikusok, hanem alulról építkezve akarják
újragondolni Magyarországot. A Negyedik Köztársaság Párt,
avagy a 4K! olyan emberekből szerveződik, akik hozzá
hasonlóan gondolkodnak, ezért elvállalta, hogy a 4K!-t
felépíti Kőbányán. Teszi ezt azért, hogy legyen a kerületben
egy olyan alternatíva a 201 4-es választáson, amelyre nem
méla undorral tudnak csak szavazni a választópolgárok.
Kalmár Szilárd tisztában van azzal, hogy nincsenek könnyű
helyzetben, a 4K! lehetőségei korlátozottak, így nem lesz
pénzük sem óriásplakátokra, sem választási szórólapokra.
Amijük van, az a hitük és az akaratuk. Mert hisznek abban,
hogy amit képviselnek az egy minden szempontból jó
alternatíva. Olyan Magyarországot akarnak, ahol a többség
boldogul, nyugodt jólétben él, és nem a kiváltságos
kisebbség privilégiuma mindez. Kalmár Szilárd szerint akik
bent ülnek ma az országgyűlésben, cinkosai a rendszernek,
mert nem tudtak semmit sem tenni azért, hogy Orbán
Viktor és pártja leváltható legyen. Ők most már
fölöslegesen papolnak összefogásról! A feladat ma
egyértelműen az, hogy új alternatívát mutassanak azoknak,
akik nem kérnek a hitelüket elvesztett vagy parlamentben
négy éven át csak punnyadozó és osztódással szaporodó
pártocskákból. Alternatíva szeretnének lenni azok számára,
akik egy olyan országban akarnak élni, ahol nem egy tucatnyi
oligarcha tömi zsebébe az ország vagyonát. Azokat akarják
megszólítani, akik itthon akarnak tanulni és boldogulni is és
nem akarnak a kilátástalanság miatt szociális emigrációban
tengődni egy londoni étterem mosogatójában.

Ágynemű és ruhaosztást szervezett
az LMP

Az LMP kőbányai szervezete Tóth Balázs önkormányzati
képviselő közreműködésével a korábbi évekhez hasonlóan
ismét ágynemű és ruhaosztást szervezett. Az LMP
december 8-ai akciójához olyanok is csatlakoztak, akik ruhát,
konyhai eszközöket vagy épp játékot tudtak adományozni,
ezzel segítve a rászorulókat.

Szociáldemokrata fórum Kőbányán

Andráska László, az MSZDP Kőbánya-Kispesti
Alapszervezetének vezetője arról adott tájékoztatást, hogy
beszélgetős összejöveteleket indított Kőbányán, amely
minden csütörtökön 1 7:00-1 9:00 óra között várja az
érdeklődőket a Somfa étteremben. A találkozókon napjaink
közéleti, politikai eseményeit beszélik meg és véleményezik.
Helyszín: Somfa étterem, Budapest X. kerület, Somfa köz 1 7.
Kapcsolat: mszdpbudapest1 9@gmail.com

MSZP közbiztonsági fórum

Somlyódy Csaba önkormányzati képviselő közbiztonsági
fórumot szervezett Újhegyen december 3-án. Az eseményen
részt vett Burány Sándor országgyűlési képviselő, Lukoczki
Károly országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Lakatos Béla és
Nyulász János korábbi önkormányzati képviselők. Elfogadta a
meghívást Dr. Gyetvai Tibor kerületi rendőrkapitány és Gerber
József újhegyi körzeti megbízott is. Somlyódy Csaba azért hívta
össze a fórumot, hogy a lakosok beszélgethessenek az újhegyi
közbiztonságról, és együtt tekinthessék át, mi történt eddig, és
mire volna szükség. Többek között szóba került a
kamerarendszer, a körzeti megbízott szerepe, valamint az is,
hogy mit tehetünk mi, állampolgárok egymásért és saját
biztonságunkért. A képviselő a rendezvényen számított a
résztvevők javaslataira és meglátásaira. Ígéretet tett arra, hogy
a felvetett ügyeket a rendőrség és az önkormányzat elé
terjeszti.

Jobbik lakossági fórum Kőbányán

Kőbányán tartott lakossági fórumot a Jobbik november 29-én.
Az eseményen részt vett Gyöngyösi Márton országgyűlési
képviselő, Farkas Gábor önkormányzati képviselő, Tokody
Marcell Gergely a Jobbik frakciójának hivatalvezetője, valamint
bemutatkozott Tubák István, a párt kőbányai országgyűlési
képviselőjelöltje. Tubák István elmondta magáról, hogy élete
során megtanulta: ha az ember el akar érni valamit, akkor azért
harcolni kell. Véleménye szerint most a cselekvés ideje jött el,
összefogásra és kemény munkára van szükség. Azokat az
embereket akarja képviselni, akik csalódtak az elmúlt 23 év
politikájában. Magyarország aktuális helyzetét értékelve
kijelentette, hogy az embereknek nincs, vagy bizonytalan
jövőképe, nagyon sokan mindennapos megélhetési
problémákkal küzdenek. Elmondta, hogy a Jobbiknak olyan
programja van, amit az emberek megkérdezésével alkottak,
hosszú távú, és nem szolgál pártpolitikai célokat. Kiemelte
annak fontosságát, hogy a termőföld és az ivóvíz ne
kerülhessen külföldi kézbe. Véleménye szerint a cselekedetük
alapján kell megítélni az embereket, így vannak azok, akik
másért, és vannak, akik másból élnek. Meggyőződése, hogy a
magyaroknak egymásért kell élnünk. Tubák István szerint el kell
távolítani a közéletből azokat a politikusokat, akik nem az
embereket képviselik. Az előadások után a fórum résztvevői
tehettek fel kérdéseket a párt politikusainak.

KÖZÉLETI HÍRMONDÓ
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