
Kőbányai Sörnapon folyt a sör

Talán nem is találhatnak jobb helyszínt Kőbányánál egy
sörnap megtartására, hiszen kerületünk neve összeforrt
a sörrel. A Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző
Iskola szervezésében olyan sörös nappá vált december
1 4-e, amikor a finom sör és a finom ételek a sörgyártás
hagyományaival találkozott.
Az intézmény aulájában megrendezett sörnap vendégei
megkóstolhatták az iskola frissen elkészült Bercsényi
Barnus és Bercsényi Világos elnevezésű, zamatos és
alkohol tartalomban nem szűkölködő italát.
Megvásárolhatták a tanulók által készített jó minőségű
húsipari és konzervipari termékeket. Különleges élményt
nyújtott a Magyar Sörcikkgyűjtő Klub exkluzív kiál lítása,
amely a magyar sörfőzés hagyományait és rendkívül
sokszínű világát mutatta be.
Az iskola erjedésipari tanműhelyének titkaiba sörtúra
engedett betekintést. Aki el jött, az jól érezte magát, aki
nem, az bánhatja. Bánthatja, mert a finom és friss
vi lágos sör mindössze 250, míg a Barnus elnevezésű
barna sör 280 forintos támogatói jegy fejében került az
adakozó kedvű, és a nap vége felé egyre vidámabb és
még adakozóbb vendégek korsójába.

Az I. Zsíros Tibor Kupa Kőbányán

Hazai sikerrel zárult az I. Zsíros Tibor Kupa U1 1 kosárlabda
torna, a korábban Mikulás Kupa néven ismert verseny. Most
még a Szent László Gimnázium adott otthont a nagy
hagyományokkal rendelkező kosárlabda tornának, de –
ahogy dr. György István főpolgármester-helyettes,
országgyűlési képviselő fogalmozott – a jövő évi tornát már
a saját csarnokukban rendezhetik a Darazsak, azaz a
Kőbányai Zsíros Akadémia. Dr. György István köszöntőjében
elmondta, hogy a verseny névadója, Zsizsi bácsi bizonyára
örülne, ha látná azt az akaratot, elszántságot és
csapatmunkát, amit az iskolások mutattak a versenyen.
Véleménye szerint a versenynek csak győztesei vannak,
mert az is rengeteget tanulhatott és egy remek versenyen
vehetett részt, aki most nem lett első. Ha felépül a Zsíros
Tibor Kosárlabda Csarnok, akkor remélhetően még több
versenyen, még több sikert arathatnak azok, akik komolyan
gondolják a kosárlabdázást.
A tornát a klubok között a Zsíros Akadémia Kőbánya nyerte,
míg az iskolai csapatok versenyében a Pannónia Általános
Iskola gárdája lett a legjobb. A díjakat dr. György István,
Kovács Róbert polgármester, Radványi Gábor
alpolgármester és Cziffra Mihály a Budapesti Kosárlabda
Szövetség elnöke adták át. A torna egyik érdekes színfoltja
volt, amikor a versenyt és a kosárlabda akadémiát
megálmodó Hajdu Péter a klubkategória gólkirályának, a
legifjabb Hajdu Péternek adta át a legjobbnak kijáró
serleget. A torna támogatói a Kőbányai Önkormányzat, a
Budapesti Kosárlabda Szövetség és a Kosárvarázs
Alapítvány voltak, míg a fővédnök dr. György István
főpolgármester-helyettes és Kovács Róbert polgármester
volt. Forrás: Kőbánya.hu
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Melegétel- és ruhaosztás a
rászorulóknak

Sándor Zoltán, a Széchenyi István Általános Iskola
igazgatója és Orosz Tibor polgárőr parancsnok
elhatározta, hogy – hivatalos minőségben kifejtett közjót
szolgáló tevékenységük mellett – magánszemélyként is
tesznek valamit a kerületben élő rászorulókért. Az
elképzelést tettek követték: összefogtak egymással,
aminek köszönhetően melegétel osztást szerveztek
december 22-én a „piros” iskolában. Az eseményen a
polgárőrök csapatának szakácsa 250 tányér gulyást főzött
az igazgató által felajánlott pénzadományból. Sándor
Zoltán elmondta, hogy a Máltai Történelmi Szent Lázár
Katonai és Ispotályos Lovagrend kitüntetettjeként
kötelességének érezte az akció megszervezését, amiben
feltétel nélküli együttműködő partnerre lelt Orosz Tibor
parancsnokban. Az ételosztáson a Kőbányai Wolf
Polgárőrség önkéntesei is részt vettek, akik mind a
szervezésből, mind a rend megóvásából kivették a
részüket. Amíg az iskola előtt főtt a finom ebéd, addig az
épületben a rászorulók a Hit Gyülekezete
szeretetszolgálata által szervezett ruhaosztáson
kereshettek maguknak alkalmas ruhaneműket. A kerület
rászorulóinak kiértesítését a BÁRKA Szociális Központ
végezte el a saját nyilvántartása alapján.

Református gyülekezetszervezés
Újhegyen

Református közösség, il letve gyülekezet szervezésébe
kezdett Kőbánya újhegyi részén a Kőbányai Református
Egyházközség, a misszió élvezi a Dunamelléki
Református Egyházkerület és a Budapest-Északi
Református Egyházmegye támogatását. A feladatot
Apostagi Zoltán Adorján missziói-beosztott lelkész vállalta
fel, aki - a Facebook-on közzétett nyilatkozatában - arról
írt, hogy fel szeretné mutatni Kőbánya-Újhegyen élő
emberek számára Isten dicsőségét és hirdetni a Jézus
Krisztusról szóló örömhírt. Szeretné ha „minél több ember
hinne Jézusban és ezáltal bűneire bocsánatot nyerne és
megkapná az örök élet ajándékát”. Hiszi, hogy Isten
megismerhető ma is, valamint a keresztyén
gyülekezetekben megtapasztalható Isten szeretete és
igazsága. Hiszi továbbá, hogy a világ egyetlen megoldása
és reménysége Jézus Krisztus.

Karácsonyi flash mob

Karácsonyi flash mobot szervezett a Kőbányai Diák- és
Ifjúsági Tanács a Kőrösi Csoma Sándor sétányon
december 1 8-án. Az esemény résztvevői közösen
formáztak gyertyákból karácsonyfát a flaszterre. A
megmozduláson részt vett Kovács Róbert polgármester
és Weeber Tibor alpolgármester is. A polgármester
méltatta a szervezők ötletét, amivel megajándékozták a
kerületet. Kiemelte az esemény közösségformáló és
építő jelentőségét. Az flash mob főszervezőjétől, Jandó
Ágnestől megtudtuk, hogy az országban máshol is
szerveznek hasonló megmozdulásokat, és évről évre
egyre több gyertya ég a városokban az aszfaltra rajzolt
karácsonyfákon.

Sikerrel zárult a karácsonyi
adománygyűjtés

A tavalyi év sikere után második alkalommal szervezett
karácsonyi adománygyűjtést a Cselekedjünk Közhasznú
Alapítvány Kőbányán, az Újhegyi Közösségi Házban. A
tavalyi évhez hasonlóan sok játék, ruha és tartós
élelmiszer érkezett a kőbányai emberek önzetlen
segítségnyújtásának köszönhetően. Az összegyűjtött
adományokat december 21 -én szállították át és adták le a
Magyar Vöröskereszt Mikulásgyárában.
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LechnerÖdön szobrot kap a Szent László
téren

Decemberben művészeti szempontból is jelentős grémium
végezte el Zsemlye Ildikó szobrászművész által készített Lechner
Ödön-szobor szakmai, illetve művészeti bírálatát. A bíráló
szobrászművészek és szakértők összességében nagyszerű
alkotásnak ítélték a Szent László térre felállítandó szobor
mintáját. A Szent László templomot is tervező építész
bronzszobrához azonban még hosszú út vezet: először több
gipsz-, illetve agyagöntési fázis következik, majd a pozitív és
negatív öntőformák elkészülte után jöhet csak a bronzalak. A
végén némi cizellálásra és patinázásra lesz szükség, s a
tájépítészek munkáját követően, vagyis a környezet, a
talapzathoz vezető természetes lépcsőszerkezet kialakítása után
foglalhatja el helyét Kőbánya legújabb szobra. Forrás:
Kőbánya.hu

Védetté nyilvánítottáka Felsőrákosi-rétek
területét

A Budapest.hu portál számolt be arról, hogy a Fővárosi
Közgyűlés 201 3. december 1 1 -i ülésén Felsőrákosi-rétek
természetvédelmi terület névvel egy új, 1 64 hektáros területet
nyilvánított védetté Kőbánya északi határán. A Rákosi-réteken
található új védett terület a Rákos-patak mentén fennmaradt
értékes lápi élőhelyeket, kékperjés kiszáradó lápréteket,
égerligeteket foglal magában, amelyek számos védett állat- és
növényfajnak nyújtanak otthont. A Fővárosi Közgyűlés 1 999 óta
most először élt ezzel a jogkörével és nyilvánított védetté egy
teljesen új területet. Az új védett terület őrzését a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság keretein belül működő
önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat látja majd el.
Agócs Zsolt kőbányai önkormányzati képviselő a döntés miatt
érzett örömét a következőképpen fogalmazta meg: „Hét évnyi
kitartó munka árán, de sikerült. Köszönöm mindazoknak, akik
támogatták a munkámat, segítettek és biztattak, hogy ne adjam
fel! Jóleső érzés, hogy gyerekkorunk csodálatos világa immár
hivatalosan is védett terület lett. Így nagy eséllyel tovább él, és
nem legendaként, a "Patak", ahogy mi hívtuk. Gyerekeink és
unokáink is találkozhatnak azzal az élménnyel, amivel magunk is
gazdagodtunkáltala.”

Megáll a 261E gyorsjárat a Rézvirág utcánál

Január 2-ától a 261E gyorsjáratra is fel lehet szállni Kőbánya-
Kertváros központi megállójában, a Rézvirág utcánál is. Ennek
köszönhetően csúcsidőben már három járat közlekedik mindkét
irányba 7-1 0 perces követéssel, így a közvetlen Örs vezér téri
kapcsolat a reggeli munkába és iskolába járási időszakban
megduplázódik. Az újonnan megálló gyorsjárat is a torlódásoktól
védett buszsávokban halad, sőt, az Örs vezér teréig 1 1 megállót
kihagy, így kifejezetten kedvező alternatívát jelent a
kőbányaiaknak. A délutáni csúcsban 7-1 0 percenként közlekedő
161A busz ugyan nem gyorsjárat, de a többi, XVII. kerületbe
menő járattal ellentétben épp az a célja, hogy a csúcsidőkben
segítse a kőbányai szakasz, így különösen a Jászberényi út és

térsége kiszolgálását. Az újítást, amely lényegesen javítja a
Kertváros autóbuszos kiszolgálását, ismétlődő lakossági
kéréseknek eleget téve vezették be – tudtuk meg dr. György
István főpolgármester-helyettestől. Bízom benne, hogy a most
bevezetett intézkedés érezhető javulást hoz a Kertváros
közlekedésében – mondta dr. György István, aki hozzátette:
lehet, hogy a szubjektív érzet sokszor mást mutat, de budapesti
átlagban Kőbánya-Kertváros kiszolgálása kedvezőnekmondható
a január 2-i fejlesztéssel, még csúcsidőn kívül is.

700 családot ajándékozottmeg az
Önkormányzat

A Kőbányai Önkormányzat összesen több mint 700 gyermekes
családot, illetve idős embert ajándékozott meg tartós
élelmiszereket és ünnepi finomságokat is tartalmazó karácsonyi
csomaggal. A kőbányai képviselők sok millió forintot szavaztak
meg arra, hogymegszépítsék a kerületben élő – a szociális ellátó
szolgálatok és az egészségügyi rendszer munkatársai által
javasolt – rászorulókKarácsonyát. ABÁRKASzociális Központban
december 1 9-én megtartott ajándékosztáson a kerületi
képviselők is kivették a részüket, Szabóné Gerzson Sarolta, a
népjóléti bizottság elnöke és Weeber Tibor alpolgármester
személyesen is részt vett a csomagok célba juttatásában. Forrás:
Kőbánya.hu

Megújuló utakKőbányán

Több, meglehetősen rossz állapotban lévő kőbányai út burkolata
újul meg 2014-ben, köztük több olyan kritikus szakasz is új
burkolatot kap, mint például az Éles sarok, vagy a Sírkert utca.
Ezeknek a felújítását régóta joggal várják az itt élők – adott
tájékoztatást dr. György István főpolgármester-helyettes,
Kőbánya országgyűlési képviselője. Talán kevés olyan terület
van, amely annyira képes borzolni a kedélyeket, mint az utak
állapota; nem is az esztétikai indokok, sokkal inkább az autók
műszaki állapota miatt aggódnak joggal a közlekedők. Jó hír
azonban, hogy számos útfelület megújul idén a kerületben. A
tervek szerint megújul Kőbánya főútja a Kőrösi Csoma Sándor út
az Éles sarok és a Liget tér között; itt az útburkolat cseréjét a 3-as
villamos vágányainak teljes felújítása előzi meg, amelynél már
javában folynak a munkálatok.
Budapesten elsőként ezen a részen telepítenek füvesített
vágányokat, amelyek nemcsak esztétikusak, de kevesebb port is
vernek fel az azon közlekedő szerelvények. Emellett 201 4-ben
megújul az útburkolat a már régóta meglehetősen rossz állapotú
Éles saroknál, a Maglódi út és a Sírkert utcák kockaköves
szakaszán, valamint a Kápolna utcában a Liget tér és a Kápolna
tér között. Szintén új burkolatot kap a Gergely utca a Kada utca
és a Tavas utcák között, illetve a Keresztúri út a Vasúti átjáró és a
Határhalom utca között is.
Dr. György István arról is tájékoztatást adott, hogy a
közbeszerzési eljárás miatt sajnos nagyon sokat csúszott már, de
jövőre végre elkezdődhet a SibrikMiklós úti felüljáró felújítása is,
miután a Fővárosi Közgyűlés döntött a szükséges forrás
biztosításáról. Itt a teljes hídszerkezetet kicserélik, és kétirányú
kerékpárutat is létesíteneka megújuló felüljárón.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ

3www.facebook.com/kobanya

5. évfolyam, 1 . szám, 201 4. január - február www.kobanya.info



Felújítás önkormányzati
támogatásból és a hívek
adományából

Advent harmadik vasárnapján hálaadó ünnepi
istentisztelet keretében köszönte meg Istennek, és a
támogatást megszavazó képviselőknek a Kőbányai
Református Gyülekezet, hogy lehetővé tették a
templom színes ólomüveg ablakainak felújítását. A
színes ólomüveg ablakok megújítását a Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testülete négy millió
forinttal támogatta. Az ünnepi istentiszteleten –
amelyet Szilágyi-Sándor Gabriella lelkész asszony
celebrált – a gyülekezet jelenlevő tagjain kívül részt
vett a korábbi, ma már nyugállományban lévő lelkész,
dr. Pap Vilmos, Szilágyi-Sándor András lelkész,
Pankotai Ferenc, a gyülekezet főkurátora, Radványi
Gábor alpolgármester és több kőbányai képviselő is.
Az istentiszteleten dr. György István főpolgármester-
helyettes, Kőbánya országgyűlési képviselője
méltatta a 1 25 éves Kőbányai Református Gyülekezet
templomépítő elődökhöz méltó munkáját és
elkötelezettségét, külön köszönte Pankotai Ferenc
főkurátor munkáját és mindazoknak az erőfeszítéseit,
akik részt vettek a templom évtizedek óta tartó
karbantartásában, megújításában. Forrás és kép:
Kőbánya.hu

Kőbányai Civil Karácsony

A kőbányai Civil Karácsony alkalmából a Havasi Gyopár
Alapítvány és Mihalicska Terézia emlékezetes napot varázsolt
a vendégsereg számára a KÖSZI-ben. Bár az eseményen Dr.
György István országgyűlési képviselő személyesen nem
tudott részt venni, köszöntő szavai mégis eljutottak az
ünneplőkhöz – gondolatait Kovács Róbert polgármester
tolmácsolta. A közvetített gondolataiban arra emlékeztetett,
hogy a hit, a remény és a szeretet ünnepén mennyivel
nagyobb súlyúak azok az érzések, amelyekkel családtagjaink,
barátaink fontosságát, értékét érezzük. Révész Máriusz
országgyűlési és önkormányzati képviselő is felszólalt és arról
beszélt, hogy senkit nem lehet jóvá üvölteni, vagy jóvá verni.
Ha tehát a gyermekeinknek rossz, indulatos mondatokat
mondunk rendszeresen, akkor indulatos, negatív érzésekkel
teli felnőttek válnak belőlük. Ha viszont szeretettel és
türelemmel viseltetünk irántuk, akkor a saját életüket és
másokét is boldoggá tevő emberek lesznek. Attila atya, a
Szent László plébánia vezetője annak a három szónak a
jelentőségét emelte ki, amely sokszor és sokaknak adott erőt
kibírni, túlélni, vagy újrakezdeni: „velünk az Isten”, vagy „velem
az Isten”. Az ünnepségen köszöntették a 90 éven felülieket is,
majd a Törekvés Cseperedők táncegyüttesének, a Budapesti
Táncművészeti Iskola tánccsoportjának, valamint a Tutta Forza
zenekarnak a produkciói járultak hozzá az ünnepi hangulathoz.
Forrás és képek: Kőbánya.hu
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Ünnepség a Szivárvány Otthonban

Karácsonyi ünnepséget tartottak a Szivárvány Idősek
Otthonában december 20-án. Az eseményen részt vett
Weeber Tibor alpolgármester, Marksteinné Molnár
Julianna, a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke, Szabóné Gerzson Sarolta, a Népjóléti
Bizottság elnöke, valamint az újhegyi városrész
önkormányzati képviselői. Ott voltak továbbá a
Szivárvány Otthon felügyelőbizottságának tagjai. Az
eseményen mondott ünnepi beszédében Kovács
Róbert polgármester gyermekkori emlékeit
elevenítette fel, majd kontrasztba állította azzal a
szomorú jelenséggel, hogy manapság már novembertől
vásárlásra biztatják az embereket. Beszámolt a
Kőbányai Önkormányzat karácsonyi kerület-díszítő
intézkedéseiről. Kifejtette véleményét a
közösségekben rejlő értékek fontosságáról, mert azok
teszik gazdaggá mindennapjainkat. Meglátása szerint a
Szivárvány Otthonba is a közösség ereje hoz értéket.
Dr. György István országgyűlési képviselő
köszöntőjében az Advent és a Karácsony különleges
időszakának fontosságáról beszélt. Felidézte a Neoton
Família karácsonyi slágerének refrénjét, amely szerint
„Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban
ég.” Sajnálatosnak tartja, hogy ez valóban így van,
ugyanakkor mégis törekedni kell arra, hogy a
hétköznapok ne sodorják el az embereket egymástól.
Dr. György István végül megköszönte az intézmény
vezetőjének, Lajtai Ferencnének, valamint az otthon
dolgozóinak egész évben végzett munkáját, akik
mindent megtesznek a lakók érdekében.
Ezt követően Szabóné Gerzson Sarolta fejezte ki
köszönetét Dr. György Istvánnak, amiért az általa
szervezett jótékonysági est bevételéből segítették az
időseket. Megköszönte Kovács Róbert polgármester és
az Önkormányzat munkáját is, hogy biztosítják az
otthon működésének feltételeit. Ezt követően
elszavalta Reményik Sándor „Örök tűz” című versét.
Az otthon vezetője, Lajtai Ferencné mondott
köszönetet a polgármesternek azért, hogy Kőbányán jó
idősnek lenni, jó idősellátó intézménynek lenni, és jó
idősellátó intézményben dolgozni, és hogy a
mindennapokat ünnepnappá varázsolják. Megköszönte
György Istvánnak és az őt segítő angyaloknak a
jótékonysági esten összegyűlt adományokat.
Az otthon lakóinak nevében a 94 éves Rózsika néni
osztotta meg személyes kutatása eredményét, amely
szerint a Szivárvány a legjobb intézmény egész
Budapesten. Háláját fejezte ki Lajtai Ferencnének,
amiért mindenkinek segít és meghallgatja mindannyiuk
bánatát. Megköszönte az otthon összes dolgozójának
munkáját is. Az ünnepség hivatalos része után
Hajsrekker Krisztina vezetésével a Szent László
Általános Iskola diákjai, valamint a Tamási Áron
Hagyományőrző Székely Népdalkör produkciói
következtek, akik alkalomhoz illő előadással emelték
az esemény fényét.

Megajándékozták az időseket

Hőterápiás masszázsfoteleket, ápolási ágyat, felfekvés
elleni gyógyászati matracot, vérnyomásmérőket,
háztartási gépeket (pl. hűtőszekrény, mosógép,
mikrohullámú sütő, kávéfőző), házimozi-rendszert és
elektronikai eszközöket (pl. televízió, DVD és CD
lejátszó) adományozott dr. György István
főpolgármester-helyettes, Kőbánya országgyűlési
képviselője két kispesti és hat kőbányai idősotthon,
valamint idősklub számára. Az ajándékokat a december
elején megtartott „Adjunk a húroknak…és a
rászorulóknak is!” elnevezésű gitárkoncert bevételéből
vásárolta a képviselő: az esten több mint 2,5 millió
forint gyűlt össze magánszemélyek és cégek
adományaiból. – A koncert előtt egyeztettünk az
intézmények vezetőivel, hogy mire lenne leginkább
szüksége az itt élőknek. Nagy öröm számomra, hogy a
magánszemélyek és cégek felajánlásaiból összegyűlt
mintegy 2,5 millió forintból sok mindent meg tudtunk
vásárolni a két kispesti és hat kőbányai intézmény lakói
számára – fogalmazott dr. György István az ajándékok
átadásakor, és mindenkinek azt kívánta, használják
egészséggel a készülékeket.
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Akőbányai LMPkifogásolja a
közétkeztetés színvonalát

Osztolykán Ágnes országgyűlési és Tóth Balázs önkormányzati
képviselő tartott sajtótájékoztatót a kerületi közétkeztetésről
december 1 2-én. A kőbányai polgármesteri hivatal előtt
megrendezett eseményen a kerületi LMP politikusai a
közétkeztetésre kiírt pályázat elfogadása kapcsán fejtették ki
álláspontjukat. Tóth Balázs elmondta, hogy a pályázaton nyertes
cég 1 0 és fél éven keresztül fogja ellátni a közétkeztetési
feladatokat Kőbányán. A képviselő kifogásolta, hogy – bár a kiírás
szerint arra Európai Unió teljes területéről adhattak volna be
pályázatot – a 9 milliárd Forint értékű közbeszerzésre csak két cég
jelentkezett, ráadásul az egyik pályázó visszalépett. Tóth Balázs
furcsának találja a piacvezető vállalkozás visszakozását. Úgy véli,
hogy a közétkeztetést emberközelivé és nonprofittá kell tenni.
Ha az önkormányzatok maguk látnák el ezt a feladatot, akkor
azzal munkahelyeket is létre lehetne hozni. Pártja álláspontjához
hasonlóan fontosnak tartaná a Budapest környéki termelők
bevonását is a kőbányai közétkeztetésbe. Osztolykán Ágnes
egyrészt az ételekminőségét, másrészt a tíz és fél éves szerződés
hosszát kifogásolta. Elmondta, hogy az iskolás fia óvodás kora óta
eszi a nyertes cég által készített ételeket, és nagyon rosszak a
tapasztalatai: több esetben vitte haza éhesen gyerekét.
Készítettek egy felmérést, amelyben arra keresték a választ, hogy
a szülők mennyire elégedettek a közétkeztetéssel. Kiemelte,
céljuk annak elérése, hogy a kőbányai gyerekek egészséges
ételeket fogyasszanak. Ennek érdekében tett több módosító
javaslatot Tóth Balázs a testületi ülésen, amelyek közül a
képviselők elfogadták, hogy a szolgáltatás színvonalát
szúrópróbás ellenőrzésekútján folyamatosan biztosítják.

Füstölt hús termékvásárt szervezett a
Demokratikus Koalíció

A Demokratikus Koalíció kerületi csoportja füstölt hús termékek
akciós karácsonyi vásárával készült az ünnepekre december 1 3-
án. Az érdeklődők a párt Állomás utcai képviselői irodája előtti
területen válogathattak a kínált portékákból.

Kara Sándor indulKőbányán az FKGP
színeiben

A tavaszi országgyűlési választáson Kara Sándor fog indulni
kerületünkben a Független Kisgazdapárt (FKGP) színeiben. Kara
Sándor 1 973-ban született Budapesten, itt végezte iskoláit.
Lakott Pesten és Budán egyaránt. Immáron 32 éve él Kőbányán,
itt nősült meg és itt született három gyermeke is.
Közlekedésgépész végzettsége van, autójavítóként dolgozik 21
év óta, emellett beletanult még további 3-4 mesterségbe is.
„Kalandozott” külföldön is, de nem maradhatott idegenben - a
hazai kosztot jobban szerette, mivel a magyar konyhának nincs
párja. Közéleti kérdésekkel, politikával és a történelemmel szinte
gyermekkora kora óta foglalkozik, mivel családja munkás és
paraszt gyökerű, ezért – akarva, akaratlanul – belecsöppent az
igazságot kereső nagy családi beszélgetésekbe. Véleménye

szerint hihetetlen mindaz, amit az elmúlt 30 évben az országgal
tettek, ilyen mérvű igazságtalanságot megélni nagyon nehéz. Az
emberek egyszerűen nem ezt érdemlik! Meggyőződése, hogy ezt
meg lehet változtatni és le lehet győzni azokat, akik felelősek az
országban kialakult problémákért. Kara Sándor úgy látja, hogy
2014 a változás éve lesz, mert megjelenik egy új generáció a
politika színterén. Az Független Kisgazdapárt lesz a
letéteményese a változásnak és fel fogják számolni a „tolvajok,
csalók és hazugok” hatalmát. A társadalomban benne van az az
erő és akarat, amely végül felülkerekedik és legyőzi a
problémákat. Legyőzi, mert Magyarország a tisztességes és
becsületes dolgozó emberekhazája, nem a tolvajokbirodalma.

Kettős keresztet állítottKőbányán a Jobbik

Kettős kereszt áll december 20-a óta a Szent László téren. A
keresztet a Jobbik X. kerületi alapszervezete állította Tubák
István, a Jobbik kőbányai országgyűlési képviselőjelöltje,
Tokody Marcell Gergely a Jobbik frakciójának
hivatalvezetője, valamint Hegedűs Lóránt református
lelkész részvételével. Az eseményen részt vett Farkas Gábor
kőbányai önkormányzat képviselő is. A mintegy száz
résztvevő között többen különféle szervezetek
egyenruháját viselték.
Tubák István országgyűlési képviselőjelölt ünnepi
beszédében kifejezte örömét amiatt, hogy Kőbányán,
Budapest mértani középpontjában, Szent László keresztény
örököseiként méltó helyen avathatták fel a kettős keresztet.
Véleménye szerint Advent szellemisége a magyarságot a
mindennapok során is végig kellene kísérnie, ugyanis nem az
a feladatunk és célunk, hogy bóvli ajándékok után
szaladgáljunk a bevásárlóközpontokban, hanem az, hogy
megálljunk és elcsendesedjünk egy időre és az év zajától és
szennyétől megtisztuljunk.
Hegedűs Lóránt református lelkész az Adventről kifejtett
szózatában kifejtette: a hitből egyértelműen eredeztethető
az objektív jóság, szépség és igazság. Elképesztőnek nevezte
egyes keresztény egyházak azon álláspontját, amely szerint
a karácsonyi ünnephez nem illik a kettős kereszt állítása.
Kiemelte, hogy a kereszt egyetemes keresztény szimbólum,
ami arra utal, hogy Krisztus nem új vallást, hanem új életet
hozott létre. A kereszt szomszédságában lévő ATV
székházra utalva felhívta a figyelmet a Szent László
templom és a televízió épülete közötti „fényévnyi
távolságra”. A választási kampány kapcsán sajnálatosnak
nevezte, hogy az egész arról szól: ki mit ígér az „istenadta
népnek”. Kijelentette, hogy fellépnek a kizsákmányoló
hatalommal szemben és kiállnak a nép mellett. A
megjelenteket arra biztatta, hogy ne rémüljenek meg az
előttük álló küzdelemtől. Biztos abban, hogy a világosság
áthatol a sötétségen, és a magyarság is a feltámadásra kész
néppé válik. Farkas Gábor önkormányzati képviselő a
keresztállításról a Facebook oldalán írta azt, hogy az
emlékhelyet – megkülönböztetés nélkül – minden polgár
részére emeltették civil kezdeményezésre. Azt szeretné,
hogy amikor valaki arra jár, akkor álljon meg egy percre és
gondoljon szeretteire.

KÖZÉLETI HÍRMONDÓ
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Újhegyi Piactér, ahol minden
megtörténhet

Legyen Ön is részese egy közösségi kezdeményezésnek!
Legyen egyszerre vásárló és eladó: csereberéljen, vagy
adjon és vásároljon jelképes összegekért az újhegyi
Piactéren működő Cserebere/Adok-veszek Klubban!
Nézzen be rendszeresen és válogasson a portékák között,
vegye meg olcsón mindazt, amire szüksége van!
A Piactéren bárki „boltos” lehet, ugyanis az Újhegyi
sétányon lévő, széles utcafronti kirakattal rendelkező
Piactér mindenki előtt nyitva áll, ott bárkinek lehetősége
van – bérleti díj fejében – börze, vásár, garázsvásár, piac
vagy cserebere klub szervezésére, vagy önálló árusításra
egyaránt.

A Piactér programjai:

- keddenként és péntekenként 1 4-1 8:00 óra között:
Újhegyi Termelői Piac;

- szerdánként 1 0-1 8:00 óra és szombatonként 9-1 3:00 óra
között: Adok-veszek börze;

- csütörtökönként 1 0-1 8:00 óra között: Manóvilág - új baba
termékek és kézműves ékszerek árusítása;

Adokveszek klubnap:
A szerdai és szombati „Adok-veszek” börzékre
folyamatosan lehet jelentkezni eladónak. A részvételről, a
jelentkezésről és az árusítás menetéről bővebb
információk itt érhetőek el: www.vasar.kobanya.info

Újhegyi Termelői Piac:
A piacra a Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány várja
kistermelők, őstermelők és kézművesek jelentkezését,
akik ellenőrzött forrásból származó, saját termesztésű
vagy készítésű portékát kínálnak. A piacra jelentkezni az
alábbi elérhetőségeken lehet: info@cselekedjunk.hu vagy
0620/31 2-1 890. További részletek: www.cselekedjunk.hu

Manóvilág nap:
Aki szívesen társulna és színesítené a kínálatot az új baba
termékek és kézműves ékszerek árusításának napján, az a
következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az
esemény gazdájával: 06/70-941 -0695 vagy
fabryne.agi@hotmail.com

Helyszín: Újhegyi Piactér, 1108 Budapest,
Újhegyi sétány 14/A.

Elérhetőség: www.vasar.kobanya.info

Vidák Renáta a kőbányai Szocdemek
képviselőjelöltje

A tavaszi országgyűlési választáson a Magyar
Szociáldemokraták Pártjának, azaz a Szocdemeknek a színeiben
Vidák Renáta indul Kőbányán. A képviselőjelölt önéletrajzából
megtudhatjuk, hogy Kőbányán született, a Szervátiusz Jenő
Általános Iskolában kezdte iskolai tanulmányait, majd a
Hunfalvy János Külkereskedelmi, Közgazdasági
Szakközépiskola és Gimnázium Közgazdasági
Szakmacsoportjában tanult tovább. Az érettségi bizonyítvány
megszerzése után banki ügyintézői szakképesítés megszerzett,
majd jelentkezett a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi
Karára. Az egyetemi tanulmányait gyermeke születése miatt
2007-ben félbeszakította, mert kislánya fejlődését helyezte
előtérbe. 201 3-ben tért vissza a jogtudományokhoz, hogy
letegye a maradék záróvizsgáit. Dolgozik, 201 0-től édesapjával
közösen vezetett - hulladékgazdálkodással és
fémkereskedelemmel foglalkozó - gazdasági társaság
koordinálását végzi. A szociáldemokratákkal a 201 0-es választási
kampány kezdete előtt került kapcsolatba, az akkori jelöltek
munkáját és a párt népszerűsítését segítette. Jelenleg a
fővárosi 9. választókerület országgyűlési képviselőjelöltje,
amely nagyrészt Kőbányát és Kispest egy részét foglalja
magában. Vidák Renáta véleménye szerint Kőbánya történelmi
munkás kerület, a dolgozó kisemberek élettere. Születése óta
Kőbányán él, itt kezdte tanulmányaimat, itt dolgozik és ide jár a
gyermeke közoktatási intézménybe. Jó ismeretséget ápol a
helyi polgárokkal, látja a kerület hiányosságait, az infrastruktúra
és közigazgatás hibáit, buktatóit. Célja, hogy a helyi közösséget
fejlessze, ezzel járulva hozzá az egyszerű dolgozó emberek
életének jobbá tételéhez.

Mezei Dávid a 4K! kőbányai
képviselőjelöltje

Kőbányán is állít helyi
jelöltet a 201 4-es
választásokon a 4K!. Az
indulásra készülő Mezei
Dávidot, a Negyedik
Köztársaság 1 982-ben
született alelnökét a
párt tagjai csak
Mezeként ismerik, egy
pörgős aktivistaként,
aki rendszeresen kiáll
szórólapozni, elmegy
matricázni vagy éppen
akciókat szervez és
részt is vesz bennük.
Miért teszi mindezt?

Mert hisz abban, hogy még nem késő megváltoztatni
Magyarország irányát, ezt pedig csak az egyetlen új párt, a 4K!
tűzte ki célul. Mezei Dávid szerint „a demokrácia nem azt
jelenti, hogy egy diktátor helyett egy egész parlamentnyi ül a
nép nyakán. A demokrácia a 4K! olvasatában azt jelenti, hogy
mindenki alakíthatja a saját életét, mindenkinek vannak
lehetőségei az emberhez méltó életre, miközben lehetőségük
van ellenőrizni a politikusokat, és ha elégedetlenek velük,
akkor kirúghatják őket az országgyűlésből."
Fiatalos csapatukba várják a szimpatizánsok jelentkezését:
mezei.david@negyedikkoztarsasag.hu



www.facebook.com/kobanya

5. évfolyam, 1 . szám, 201 4. január - február www.kobanya.info




