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X. kerületi közösségi hírlap

Tiszta udvar, rendes ház!
– „TISZTA, RENDEZETT KŐBÁNYÁÉRT” (intézménynek, vállalkozásnak szól)

– „VIRÁGOS KŐBÁNYÁÉRT” (magánszemélynek,
lakóközösségnek, szervezetnek szól, ablak és erkély
elismerésére)
Javaslataikat, ajánlásaikat 2016. július 31. napjáig várjuk
elektronikus levélben a tisztaudvarrendeshaz@kobanya.
hu címre, vagy postai úton a következő címre: Kőbányai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya
(1102 Budapest, Szent László tér 29.) A borítékra írják
rá: „Tiszta udvar, rendes ház”
Szépülő kerületünkért, a tisztább, rendezettebb környezetünkért, az élő és élhető Kőbányáért egyre többen, egyre
többet teszünk. Csatlakozzon Ön is! Csatlakozzon, hogy
otthonunk még szebb, még vonzóbb, ezáltal még értékesebb legyen!
A következő kategóriákban nevezhet és jelölhet:

– „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” (magánszemélynek, lakóközösségnek szól)

További részletek a www.kobanya.hu honlapon is olvashatók és kérhetők a 433-8283-as önkormányzati telefonszámon!
Tegyük együtt még szebbé
otthonunkat, tegyük együtt
még szebbé Kőbányát!
Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Kőbánya kivirágzik
Összesen 1595 pályázat érkezett az önkormányzat „Önnek is szeretnék adni virágot” elnevezésű kerületszépítő akciójára, melynek keretében Kovács Róbert polgármester a körzetek önkormányzati képviselőivel, a Polgármesteri Hivatal és a Kőkert Kft. munkatársaival és önkéntes segítőkkel közösen, közel 10 millió forint értékű virágot adott át a kőbányaiaknak. Összesen 20850 egynyári virágot: paprikavirágot, bársonyvirágot, celóziát, begóniát,
mézvirágot, 19210 tő muskátlit, 3700 darab fűszernövényt, 5860 fagyal cserjét és 12260 csodasövény cserjét vehettek át azok, akik jelentkeztek az önkormányzat felhívására. A növényeket a szervezők csomagokba rendezték, amelyből magánszemélyek legfeljebb 2, társasházak lépcsőházanként 10, iskolák, óvodák, bölcsődék 5 darabot igényelhettek.
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Kilenc hektáros kutyafuttatófejlesztés Kőbányán!
Kőbányán 2016. június 1-jén lép
hatályba az önkormányzat rendelete
a kutyák parkokban sétáltatásáról,
melyet több kerületi kutyaiskola és
civil szervezet véleményezett. A 2010
februárja óta hatályos kormányrendelet értelmében jelenleg közterületen csak pórázon lehet kutyát sétáltatni. A Kőbányai Önkormányzatnak a rendelete végrehajtása előkészítéseként tett intézkedései azonban megteremtik annak a feltételeit, hogy a kijelölt
területeken a kutyák póráz nélkül is mozoghassanak, és jogszerűen lehessenek szabadon. A rendelettel összefüggő fejlesztéseknek köszönhetően Kőbányán a főváros legnagyobb kutyafuttató
területe jön létre 90 ezer négyzetméteren.
A Kőbányai Önkormányzat rendeletével érintett parkokon belül
mindenki helyet kap: lesznek olyan területek, amelyeket ebek
nélkül lehet csak használni, a kutyák számára kijelölt területeken
viszont júniustól legálisan póráz nélkül futtathatják a kutyatartók
kedvenceiket. Ezeket a területeket ﬁgyelemfelhívó táblák jelzik
majd. Kőbánya legnépszerűbb parkjaiban, például a Sportligetben
31.700 m2, a Rottenbiller parkban 3.805 m2, az Óhegy parkban
pedig 24.800 m2 kijelölt terület várja a futkározni vágyó kerületi
kutyusokat.

Hogy ízlett az ebéd?
Mondd el nekünk!
Kedves Gyerekek!
Arra kérünk Benneteket, hogy egyedül, vagy édesanya,
édesapa segítségével
éseinkre,
válaszoljatok a kérdéseinkre,
hogy megtudjuk, mit gondolonnáról az
tok az ebédről, uzsonnáról
tos a véleoviban, suliban. Fontos
ményetek, számítunk a segítségetekre!

Kedves Gyerekek,
Tisztelt Szülők!
Önkormányzatunk minőségbiztosítási céllal felmérést végez
a kerületi intézményekbe járó gyermekek körében az étkezés
minőségéről. Szeretnénk megtudni, mi a véleménye gyermekeinknek a felszolgált reggeliről, ebédről, uzsonnáról.

Kőbányán jelenleg mintegy 20 000 négyzetméter területű kutyafuttató, valamint kutyafuttatásra kijelölt terület található. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések eredményeképpen a 2016. június
1-jén hatályba lépő szabályokkal érintett parkokban a kutyafuttatók területét közel huszonnégyszeresére – mintegy 73 000 négyzetméterre –, a kerület összes kutyafuttatójának a területét a jelenlegi négy és félszeresére – mintegy 90 000 négyzetméterre növeli
az önkormányzat. Az új kijelölt futtatók a parkok és közterületek
minden szilárd burkolatú útvonalán megközelíthetőek lesznek,
de a járdákon, sétányokon a kormányrendeletnek megfelelően a
kutyások kötelesek lesznek pórázon vezetni az ebeket.

Hogy kinek a véleményére számítunk? Azoknak az óvodások-

Az „Én felelős kőbányai gazdi vagyok” program részét képezi
többek között – a kerületi kutyafuttató területek nagyívű fejlesztése mellett – a kutyaiskolai képzésben történő részvétel tervezett
támogatása, kutyás etikai kódex előkészítése, érzékenyítő tréningek szervezése, kutya-WC-k kialakítása, új kutyaürülék-gyűjtő
edények kihelyezése, illetve számos kutyás rendezvény szervezése. A program megvalósításának támogatására az önkormányzat 2016. január 1-jétől együttműködési megállapodást kötött a
FEMA Állatmentő- és Állatvédelmi Egyesülettel.

Kőbányai Kiskakas Óvoda, Kőbányai Mászóka Óvoda,

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet 2015 decemberében történt megalkotása óta a Kőbányai Önkormányzat hivatalos lapjában, a Kőbányai Hírek című újságban folyamatosan
tájékoztatja a kerületi lakosságot az új rendelkezésekről a jogszabálysértések elkerülése érdekében. A rendelettel érintett parkokban kijelölt kutyafuttató területek elhelyezkedését és megközelítését térképek illusztrálják, melyek az alábbiakban érhetőek el.
A kutyafuttatókról és kijelölt helyekről az Önkormányzat
honlapján (www.kobanya.hu) talál bővebb információkat.
Forrás: Kőbánya.hu
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nak, iskolásoknak a véleményére, akik a kerület azon intézményeibe járnak, ahol a Pensió 17. Kft. biztosítja a közétkeztetést.
Ezek az intézmények a következők:

– Óvodák: Kőbányai Bóbita Óvoda, Kőbányai Csupa Csoda
Óvoda, Kőbányai Gesztenye Óvoda, Kőbányai Gézengúz
Óvoda, Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, Kőbányai
Gyöngyike Óvoda, Kőbányai Hárslevelű Óvoda, Kőbányai Kékvirág Óvoda, Kőbányai Kincskeresők Óvoda,
Kőbányai Mocorgó Óvoda

– Általános iskolák: Kőbányai Bem József Ált. Isk., Kőbányai Fekete István Ált. Isk., Kőbányai Harmat Ált. Isk.,
Kőbányai Janikovszky Kápolna, Kőbányai Janikovszky
Üllői, Kőbányai Kada Mihály Ált. Isk., Kőbányai
Keresztury Dezső Ált. Isk., Kőbányai Kertvárosi Ált. Isk.,
Kőbányai Komplex Óvoda, Ált. Isk., Szakiskola, Kőbányai Széchenyi István Ált. Isk., Kőbányai Szent László
Ált. Isk., Kőbányai Szervátiusz Jenő Ált. Isk.

– Középiskola: Kőbányai Szent László Gimnázium
Fontos, hogy kizárólag azok töltsék ki az online kérdőívet
június 12-éig, akik a felsorolt intézmények óvodásai, tanulói. A
kérdőív következő linken érhető el:
http://goo.gl/forms/bppBFLMd44
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Pont kerülhet a Hortobágyi utcai rémálom végére

Példa nélküli rendkívüli lakossági fórumot hirdetett Kovács
Róbert polgármester és dr. Pap Sándor alpolgármester, a terület
képviselője a Nemes utca-Hortobágyi utca saroknál található
áldatlan állapotok megszüntetése érdekében. A találkozóra
hivatalos volt valamennyi illetékes hatóság, hogy első kézből
kapjanak az itt élők tájékoztatást az ügyben történt lépésekről.
Egy tíz hónapja zajló ügynek
szeretne a végére járni Kőbánya

önkormányzata,

ezért

Az állatvédőknek is volt dolguk, négy kutya volt ugyanis a
telekre zárva, láncra verve. Dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány
az ügyben indított büntetőeljárásról számolt be, amit vádemelésre az ügyészségre továbbítottak. A lakók nevében dr. Cseh
Tamás ügyvéd, a Nemes utca egyik lakója beszélt az áldatlan
körülményekről, a nyakig érő sártengerről, a veszélyes hulladékról, hajnali szemétégetésekről és az oda települt hajléktalantanyáról, valamint az eddigi „szélmalomharcukról”. A
területen élők felháborodását jól mutatja, hogy amikor a feljelentéshez aláírásgyűjtést szerveztek, fél óra alatt csaknem 50-en
szignálták a papírt és támogatták a hathatós fellépést. Eleddig
hiába. Cseh Tamás beszámolója alapján egyértelműen látható:
falakba ütköztek, az ügyvéd szerint leginkább a rendszerszintű
hiba miatt. Az aktivista elsősorban azt kérte, mondják meg
pontosan kihez és milyen beadványt, feljelentést tegyenek
ahhoz, hogy véget vethessenek az áldatlan helyzetnek. A helyszínen megjelent a tulajdonos is, aki úgy látja – lehetőségeihez mérten – igyekszik megtenni mindent a helyzet rendezése
érdekében. Itt is mindenkinek
ígéretet tett, hogy megteszi a
szükséges lépéseket, Kovács
Róbert polgármester célzott
kérdésére pedig megígérte:
a roncsautók ügyében is lép,
a használhatókat felújítja.

Tőzsér Róbert számolt be arról, hogyan próbáltak intézkedni

A kis magyar abszurdra emlékeztető történetet végül az
önkormányzat egy huszárvágással igyekezett megoldani. Dr. Pap Sándor alpolgármester felajánlotta, hogy
szimbolikus összegért megvásárolják a tulajdonostól a
területet, a büntetésekkel együtt. A tulajdonos április 30-ig
kapott időt a döntésre, ha nem él vele, úgy kötelezik a telek
rendbe hozatalára, a büntetések kiﬁzetésére, és folyamatosan, naponta ellenőrzik a tevékenységét. A témát folytatjuk,
a lakók várják a határidőt, nagyon remélik, hogy a tulajdonos jobb belátásra tér, az önkormányzat pedig gyors intézkedést ígért az áldatlan állapotok megszüntetése érdekében.

az ügyben. Kiderült: a hivatal munkatársai az elmúlt időszak-

Forrás, képek és szerző: Kőbánya.hu

rendkívüli lakossági fórumra
hívta a kérdésben érintett
lakókat és a hatóságok képviselőit. A találkozót a Nemes
utca-Hortobágyi utca sarkán
található illegális szemétlerakó miatt szervezte dr. Pap Sándor, a Gyakorló, Gépmadár,
Hatház utcák, a Keresztúri út mente, valamint a Királydomb
önkormányzati képviselője, és hívta meg Kovács Róbert polgármesterrel közösen az érdeklődőket. Elsőként a Pest Megyei
Kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának munkatársa,

ban 22 alkalommal jártak a szóban forgó területen. Megtudhattuk azt is, hogy az első felmérés alkalmával talált 80-100
köbméternyi szemétből mára mindössze 20 köbméternyi építkezési hulladék maradt, a többit, köztük veszélyes hulladékot
is, elszállították. A kerítéshulladékkal, az itt tárolt autókkal
viszont a hatóság nem tud mit kezdeni.
Intézkedett már az önkormányzat építésügyi és hatósági osztálya is, mint Cserteg Imre osztályvezetőtől
megtudhatták a résztvevők. Eddig háromszor bírságolták meg a tulajdonost, 400-400 és 500 ezer forintra, aki
két esetben fellebbezett, miközben ﬁzetni nem ﬁzetett.

www.facebook.com/kobanya
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A Főváros Védelméért díjat vehette át
Kovács Róbert polgármester
Zsolnai József, a Fővárosi Önkormányzat Bűnmegelőzési
és Közbiztonsági Bizottságának elnöke mellett két kerületi vezető, Kovács Róbert, Kőbánya, valamint Riz Levente,
Rákosmente polgármestere részesült az elismerésben.
A Nagyvárosok Veszélyeztetettsége Konferenciát, amelynek
keretében a díjakat osztották, a nagyvárosok fejlődésével és
védelmével kapcsolatos hosszú távú koncepciók és tudományos
műhelymunka megalapozása érdekében hívták össze. A rendezvényen a téma szakértői tartottak előadásokat a fővárosunkat is
érintő biztonsági kihívásokról, és azok lehetséges megoldásairól.
A Nagyvárosok Veszélyeztetettsége Konferencia keretében
adták át az újonnan alapított Főváros Védelméért Díjakat
Budapest Főváros Kormányhivatalában. Dr. György István
kormánymegbízott, Budapest Főváros Védelmi Bizottságának elnöke idén első alkalommal adta át a Főváros Védelméért díjakat azoknak a tisztségviselőknek, akik hosszabb ideje
kiemelkedő szolgálatot végeznek a főváros biztonságáért.
Géczi Béla tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének kirendeltség-vezetője, Palkó György,
a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezérigazgatója,

Beindult a leányfoci a kerületben
Nem is olyan régen a testnevelésórák megszokott rendje volt,
hogy amíg a ﬁúk fociztak, addig a lányok a kézilabdát kergették. Az elmúlt időszakban azonban nagyot változott a világ,
kiderült ugyanis, nem csak azoknak a lányoknak a száma gyarapszik, akik szívesen néznek meg egy-egy focimeccset, hanem
azoké is, akik maguk is beállnak a ﬁúk 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 ﬁúkkal együtt edzettek, de a megnövekedett igénynek köszönhetően azonban sikerült újra beindítani az
önálló leányfutballt, amihez szeretettel várják a 8-15 év közötti,
focizni szerető lányok jelentkezését.
A KISE ﬁúcsapatainál 6–19 éves korig vannak korosztályok,
az egyesület szeretné elérni, hogy ez a lányoknál is így legyen.
Magyari András edző véleménye szerint a következő két-három
év alatt a teljes szakosztályt felépítik. A célkitűzés megvalósítása érdekében rendszeresen focitoborzókat tartanak óvodás és
iskolás ﬁúknak és lányoknak. Ezeken az eseményeken nem a
focitudás a lényeg, hanem az, hogy van-e a gyerekeknek kedve
játszani, tudnak-e ﬁgyelni és képesek-e végrehajtani a kéréseket. Az egyesület Gyakorló utcai sportpályáján április 10-én
megrendezett „verbuváláson” – a nem épp kellemes időjárás
ellenére is – nagy létszámban képviseltették magukat a lányok
az óvodásoktól kezdve egészen a középiskolásokig. Az edzéssel egybekötött délelőttön a résztvevőknek négy állomást kellett teljesíteni: gyakorolták a legfontosabb technikai elemeket
a labdavezetéstől kezdve a kapura rúgásig. Természetesen a
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lényeg sem maradhatott el: a toborzó végül focicsatába torkollott, amelyen a gyengébbik nem ifjú képviselői a vérbeli
fociszeretők lelkesedésével mérkőztek meg egymással korosztályok szerint.
A KISE várja minden olyan ﬁú és lány jelentkezését, aki kedvet
érez ehhez a sportághoz. Aki szeretné kipróbálni, hogy miből is
áll egy edzés, annak jó alkalmat nyújt a Gyakorló utcai sporttelepen május 21-én megrendezésre kerülő gyermeknapi foci.
Kapcsolat és további információ:

– Magyari András: 06-70-266-9885, Német György: 06-30261-1635, Kovács Zsanett: 06-30-524-8909, Kovács József:
06 20-338-1422

– Web: www.kise.hu, Facebook: www.facebook.com/KISE97,
email: 97kise@gmail.com, tel./fax: 06-1-261 -9837

www.facebook.com/kobanya
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Pályázat a védett építészeti
értékek megőrzésének
támogatására
A Kőbányai Önkormányzat viszsza nem térítendő támogatást nyújt
pályázati úton a helyi védettségű
épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti
értékek megőrzésének támogatására. Az építészeti értékek védelmének célja Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó, műemléki vagy fővárosi védettséget nem
élvező épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő
megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének
részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk jelentőségükhöz méltó
használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.
A védett építészeti értékek megőrzésének támogatására
kiírandó pályázat segítségével az Önkormányzat elősegíti a
védett építészeti értékek fenntartását, megújulását, a károsodott értékek helyreállítását. A támogatással az Önkormányzat
ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák,
megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.
A pályázati kiírás a Kőbányai Önkormányzat honlapján érhető el:
www.kobanya.hu

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Keressük

Álláspályázat
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. határozatlan időre főállású
munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

Műszaki asszisztens
A munkakör célja:

– A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. műszaki divízióján keletkezett általános adminisztrációs feladatok és az általunk
kezelt ingatlanokkal kapcsolatban felmerült műszaki feladatok ellátása.
A műszaki asszisztens főbb feladatai:

– Ellátja a műszaki divízió általános adminisztrációját.
– A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok, felújítási, valamint egyéb tevékenységgel kapcsolatban felmerülő műszaki feladatok megoldása.
Elvárások:
– középfokú végzettség
– magasépítő technikusi végzettség
– önálló munkavégzés, gyakorlatiasság, precizitás
Előnyt jelent:
– építőiparban szerzett műszaki gyakorlat
– Közbeszerzési ismeretek
– műszaki ellenőri jogosultság
Amit kínálunk:
– változatos munkakört,
– biztos hátteret,
– jövedelem megbeszélés alapján a kollektív szerződésnek
megfelelően.
Munkavégzés helye:

KŐBÁNYA LEGSZEBB
FÁJÁT!

1107 Budapest Ceglédi út 30.
Jelentkezési határidő:

Várjuk iskolák, óvodák, magánszemélyek,
közösségek javaslatait Kőbánya Legszebb Fája címre.
Jelölhető minden olyan fa, amely Kőbánya területén található, bárki által látható, és amelyhez
esetleg valamilyen személyes vagy történeti élmény is kapcsolódik. A pályázatban
szerepeljen fotó a fáról, a helyszín pontos megjelölése, ahol a fa található, valamint néhány
mondatban a hozzá fűződő emlék.

Jelölés: 2016. április 1 - május 31.
Jelölni a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály (1102 Budapest, Szent
László tér 29.) címére küldött levélben vagy elektronikus úton a jelentkezes@kobanya.hu
e-mail címen.Szakmai zsűri választja ki a jelölt fák közül a kerület öt legszebb fáját, amelyeket
az önkormányzat honlapján (www.kobanya.hu) és facebook oldalán közzéteszünk.

2016.június 10.
Jelentkezés módja:
Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, fényképes
önéletrajzát, az alábbi e-mail címre várjuk: kvzrt@kvzrt.hu

Szavazás: 2016. június 15 - augusztus 31.
A „Kőbánya legszebb fája” emléktáblát kap.
2016-ban az év fafaja a mezei szil (Ulmus minor), ennek is keressük a legszebb kőbányai
példányát.
További információt kérni a Városüzemeltetési Osztályon, a 4338-283 telefonszámon lehet.
Budapest, 2016. március

Kovács Róbert

APRÓ
Termelői piac Újhegyen minden kedden és pénteken
Az Újhegyi Termelői Piac minden kedden és pénteken 14-18:00 óra
között várja mindazokat, akik szeretnének hazai gazdálkodásból
származó, egészséges termékeket közvetlenül a termelőtől vásárolni. Helyszín: Újhegyi sétány 14./A. Szervező: Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány, www.cselekedjunk.hu

kobanya. info

Kőbányai polgármestere

www.facebook.com/kobanya
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Újhegyi Tavaszi Piknik átadó ünnepséggel,
Balkán-esttel és gyermeknappal
Rendhagyó tavaszi piknikre várjuk Önöket május utolsó hétvégéjén, Újhegyre. Egy olyan háromnapos rendezvényre,
ahol a mi sokszínű kerületünk teljes szépségében mutatja meg
magát. Ahol együtt lehetnek a családok, ahol a legkisebbek és a
nagyobbak, az idősebbek és az örökifjak is találnak maguknak
való programot.
Ünnepeljük meg együtt az Újhegyi lakótelep újjávarázsolt
főutcáját, ismerjük meg a kerületünkben élő bolgár, görög és

szerb nemzetiségeket, akik bemutatják zenéjüket, táncaikat és
konyhájukat, mindezt a varázslatos Mély-tó környezetében.
Vasárnap a Tószínpadhoz a kőbányai gyermekeket várjuk, őket
ünnepeljük.
Töltsük együtt május utolsó hétvégéjét Újhegyen, szeretettel
várom Önöket!
Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret
támogatásával valósul meg.
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Alapítványt hoznak létre Fülöp Márton emlékére
Az alapítvány kuratóriumának négy tagja között Fülöp Ferencen kívül ott lesz Király Gábor és Juhász Roland válogatott
labdarúgó, valamint Horváth Gábor, a HLSZ főtitkára.
Kovács Róbert, a X. kerület polgármestere az eseményen úgy
fogalmazott: Emléket állítani sokféleképpen lehet, van, aki
szobrot kap, másokról utcát, sőt várost neveznek el. De ahogy
Fülöp Márton családja állít emléket Marcinak, az mindnél
előbbre való, hiszen az alapítvány nemes, jótékony célt, mások
fejlődését szolgálja.
A sajtótájékoztatón Király Gábor felelevenítette, hogy kiváló
szakmai és baráti kapcsolatban volt Fülöp Mártonnal, akinek
„hozzáállását, mentalitását méltóképpen viheti tovább a nevét
viselő alapítvány.”
Fülöp Márton

Tehetséges ﬁatalok széleskörű támogatását szolgálja a Fülöp
Márton, tavaly novemberben elhunyt volt válogatott labdarúgókapus emlékére létrejövő és az ő nevét viselő alapítvány - a
kuratóriumi tagok kőbányai bejelentése szerint. Az alapítvány
sajtótájékoztatójának kezdetén a résztvevők megemlékeztek a
futballistáról, aki május 3-án lett volna 33 éves. Az eseményen
Fülöp Márton édesapja, Fülöp Ferenc, valamint Király Gábor
és Juhász Roland válogatott labdarúgók, Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, Pölöskei Gáborné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke és Fehér Gyöngyi, X. kerületi
tankerületi igazgató vett részt.
Juhász Roland arról beszélt, hogy Fülöp Mártont gyerekkora
óta ismerte: „Sokan kételkedtek benne ﬁatalon, de én láttam,
mennyit és hogyan dolgozik. Már akkoriban példakép volt,
mert felismerte, hogy a tanulás legalább olyan fontos, mint a
sport.”

Fülöp Ferenc korábbi kiváló labdarúgó elmondása szerint az
alapítvány három fő célt szolgál. „Egyrészt azokból a javakból,
amit Marci a jövő generációjának szánt, szeretnénk segíteni a
ﬁatalok, konkrétan a tehetséges labdarúgókapusok tanulását,
sportolását. Ösztöndíjat biztosítanánk számukra, illetve olyan
eseményeket szerveznénk, ahol megmutathatják a tudásukat.”
- mondta. Hozzátette: a másik terület az egészségügy, mivel
daganatos betegségben szenvedők támogatásával is foglalkozik
majd az alapítvány. A harmadik proﬁl az oktatás, ami kőbányai
általános és középiskolák segítésében, táborok szervezésében,
tanulmányi versenyek rendezésében, oktatási segédeszközök
beszerzésében nyilvánul majd meg. Fülöp Ferenc bejelentette
a Fülöp Márton Kapusdíj létrehozását is, amit minden bajnoki
szezon után egy szakmai bizottság ítél oda annak a játékosnak, aki az év legnagyobb védését mutatta be az NB I-ben.

Fülöp Márton hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt el
tavaly novemberben. A kapus 1992-ben a BVSC-ben kezdte
pályafutását, majd 1995-ben átkerült az MTK-ba, ott mutatkozott be a felnőttek között. 2004-ben az angol Tottenham
Hotspurhöz szerződött, ezt követően a Chesterﬁeld, a Coventry
City, a Sunderland, a Leicester City, a Stoke City, a Manchester
City, az Ipswich Town, a West Bromwich Albion, később pedig
a görög Aszterasz Tripolisz csapatában is szerepelt. A magyar
válogatottban 2005 és 2011 között 24 alkalommal védett.

www.facebook.com/kobanya

Forrás: MTI, Kőbánya.hu, Kőbánya.info
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Szocdem bástya
a Somfa közben

 Esztétikai fogászat
 Fogsorkészítés

Kéthly Annának vagy épp
Jahn Ferencnek, „a szegények orvosának” a neve
sokak számára ismerős. Azt
már kevesebben tudják,
hogy párttagként végzett
munkájuk révén – többek között – ők is szerves részét képzik
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) 125 éves,
meglehetősen eseménydús múltjának. A párt jelenkori tagsága
az ő hitük és meggyőződésük erejére támaszkodva próbálja
újjáépíteni a szervezetet, megalapozni a valódi szociáldemokrácia magyarországi képviseletét.
Andráska Lászlóval, az MSZDP 2015-ben megválasztott elnökével beszélgettünk, aki nem szépítgette a dolgokat, hanem
reális helyzetértékelést adott a párt aktuális helyzetéről. Tisztában van azzal, hogy meg kell birkózniuk a korábbi pártelnök,
a 2014-ben elhunyt Kapolyi László 21 éves vezetői tevékenységének következményeivel, amely egyrészt egy mikro-párttá
zsugorodott szervezetet, másrészt egy hátrahagyott 143 milliós
forintos választási bírság. Az MSZDP számára ez a nem épp
irigylésre méltó kiindulási állapot – sokak számára meglepő
módon – mégis a stabilitás irányába hat, hiszen csak azok őrizték meg párttagságukat, illetve csatlakoztak a párthoz, akik
ízig-vérig elkötelezettek a szociáldemokrata értékek iránt, valamint hajlandóak cselekedni célkitűzéseik megvalósításáért. A
választási bírság távol tartja mindazokat, akik nyereségvágyból csatlakoznának, így az MSZDP puritán módon, ám „szerencselovagoktól” mentesen kezdhetett bele a kárenyhítésbe
és az építkezés megalapozásába. A megtisztulást követő aktív
újjászervező munkának már látszik az eredménye: megszűnt a
bizonytalanság, a pártot ma már a szolid növekedés jellemzi. A
párt munkacsoportokat állított fel, amelyekben folyik a programalkotás, míg az egyes szakmai műhelyek a megoldási javaslatok kidolgozását végzik. Áprilisban jogerősen elfogadták az
MSZDP új alapszabályát és új székhelyét, amely egy hagyományos szocdem találkozási és gyülekezési ponton, a kőbányai
Somfa közben lévő Somfa étteremben van. Kijelenthető, hogy
az MSZDP történelmében új korszak kezdődött.

 Fémmentes pótlások
 Fogbeültetés
 Fogfehérítés
 Szájsebészet
 Gyermekfogászat
 Digitális röntgen
 Garancia
 Rövid határidő

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

Andráska László tapasztalatai szerint az MSZDP elsősorban
azokat tudja megszólítani, akik nyitottak az általuk képviselt
eszme iránt, valamint akiknek korábban személyes kapcsolódása volt a szociáldemokráciával vagy a párttal. Másodsorban
számítanak minden jóérzésű emberre, hiszen – meglátása szerint – a legtöbb ember szociáldemokrata, legfeljebb nem tudja
magáról. Aki ugyanis tisztességes, igazságérzete a helyén van,
valamint együtt érez és támogatja az elesetteket, akkor szinte
az már „szocdem” és helye van a pártban. A „szabadság”,
„igazságosság” és „szolidaritás” hármas szocdem jelszavakat a
mai magyar közélet állapota miatt kiegészítették a „tisztesség”
követelményével, ami most a legfontosabb üzenetük – ebből
nem engednek.
Kapcsolat és további információ:
honlap: www.mszdp.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/MagyarorszagiSzocialde
mokrataPart
email: mszdp@mszdp.hu
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