
Budapest Márka: hat kőbányai az
elismertek között

Összesen hat kőbányai szervezetnek, illetve vállalkozásnak
ítélte oda a Fővárosi Közgyűlés a Budapest Márka
elismerést. A Budapest Márka elismeréssel azokat a
szervezeteket, gazdálkodó egységeket, magánszemélyeket
jutalmazza a főváros vezetése, amelyek, illetve akik
tevékenységükkel öregbítik a főváros hírnevét, munkájuk
főleg ide összpontosul, illetve sikeres tevékenységük révén
gazdasági, vagy más előnyökhöz jutnak a Budapesten élő
emberek. Az elismertek között van a Kőbánya Sport Club, a
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, a Kroó
György Zeneiskola, a Kőbányai Zenei Stúdió, az Egis
Gyógyszergyár Nyrt. és a Mikropakk Kft. A százéves múltra
visszatekintő, hazai és nemzetközi szinten is ismert és
elismert Egis Gyógyszergyár Nyrt. díjának átadásakor dr.
György István főpolgármester-helyettes kiemelte, hogy az
Egis a kerület, a főváros és a nemzet számára is büszkeség a
nemzetközi szakmai elismeréseket kiérdemlő tevékenysége
révén. Megemlítette, hogy édesapja is a gyógyszergyárban
dolgozott, bátyja pedig az egyik épületet tervezte, így
családtagjai révén személyes kötődése is van a vállalattal. A
Mikropakk Kft. január 23-án vehette át az elismerést dr.
György Istvántól. – Egy város, egy kerület működéséhez
nemcsak jó önkormányzatra, hanem aktív civil szervezetekre
és jól működő vállalkozásokra, amelyek szinte eggyé válnak
az adott várossal, városrésszel és a gondjaikból éppúgy
kiveszik a részüket, mint a sikereikből – fogalmazott a
díjátadón dr. György István.

Iskolaigazgató és polgárőr
összefogás a rászorulókért
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Névadóját ünnepelte a Fekete István
Általános Iskola

A Fekete István Általános Iskola január 23-24-én ünnepelte
meg névadója születésnapját. A hagyományosan népszerű
emléknap igényesen összeállított iskolarádiós műsorral vette
kezdetét, majd a Fekete István emlékfal előtt előadott „Nádas”
című vers következett. Felkerültek „Fekete István madarai” a
stilizált fára, majd a diákok virágot helyeztek az író
domborműve elé. A bensőséges ünnepség után elkezdődtek a
vetélkedők és a társasjáték-sorozat. Az alsó tagozatos
osztályok a könyvtárban Hornyeczkyné Radics Ibolyával, a
felsősök Péter Ildikóval az osztálytermükben társasjátékot
játszottak, kézműveskedtek, képkirakóval és betűkirakóval
viaskodtak, sőt még célbadobás is szerepelt. Az
eredményhirdetésre január 27-én került sor.
Forrás: Gera Zoltán igazgató

Cseh Tamás Nap Kőbányán

A második alkalommal rendezte meg a Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ január 1 8-án a Cseh Tamás Napot.
A pályázatra három kategóriában összesen nyolcvan pályamű
érkezett az ország minden tájáról. A nem hivatásos előadók,
énekesek, együttesek és alkotók pályaművei közül a legjobb
produkciókat a kulturális központ színpadán élőben is
megtekinthette a közönség. A zsűri a dalok és az előadás
egyediségét, hitelességét, illetve a fotók vagy klipek
eredetiségét, ötletességét és a dalokhoz való viszonyát
értékelte.
A dal kategóriában az Eklek Trió lett az első helyezett, a
Suhajda Attila vezette „Önként és Dalolva Társulat” lett a
második, míg a Kerényi Zsolt és Fenyves Gábor alkotta duó
kapta a harmadik díjat. A „Dallam a szabadságról” kategóriában
Szerémy György nyert (exfeleségei által alkotott vokáljával),
második díjat kapott az Akusztik Art duó, míg a harmadik
helyezést Nagy Balázsnak ítélte oda a zsűri. Az „Egy képre
gondolok tudod”, vagyis a videók és fotók versenyében a Nagy
Zsófia, Talpas Pál, Talpas Illés által készített „Megyek az utcán”
című klip nyert, második lett Fejt Bálint „El vagyok veszve” című
műve, a harmadik díjat pedig Barcza Rita „Csönderdő” című
fotósorozata kapta.
A díjakat a szakmai zsűri tagjai, vagyis Kecskeméti János
dalszöveg író, Háy János író, Mispál Attila rendező, valamint a
Cseh Tamás nap legfőbb szervezője, Joós Tamás énekmondó, a
Kőrösi igazgatója és Weeber Tibor alpolgármester adta át az
előadóknak, illetve filmkészítőknek. Az est zárásaként Másik
János koncertjét élvezhették a dalok szerelmesei.
Forrás: Kőbánya.hu

Kőbányai Zenei Stúdióból a világhírnév
felé

A Kőbányai Zenei Stúdióban ének- és előadóművész szakon
végzett Csemer Boglárka videoklipjét nézi és hangját dicséri az
egész világ. Az énekesnő nem gondolta volna, hogy ekkora
visszhangja lesz a Parfüm című dalának és a hozzá készült
videónak. A videoklip ugyanis futótűzként terjed a világhálón
és nézettségi rekordokat döntöget. Bár Csemer Boglárka a
201 1 -ben a „Csillag születik” elnevezésű tehetségkutatóban az
első középdöntő végén kiesett, az élet és a nagyvilág
szerencsére felfedezte tehetségét. Hivatalos Youtube
csatornáján a magyar nyelvű klipet kétmillióan nézték meg a
világ minden tájáról. Forrás: Boggieofficial.com,
Csillagszuletik.org, Zene.hu, Hir24.hu

Kőbányán bővít a Continental

A Continental Automotive Hungary Kft. tavaly nyáron
jelentette be terjeszkedését és bővülését. Akkor a vállalat arról
számolt be, hogy kőbányai gyára több, mint 1 77,8 millió
forintos támogatást nyert a „Vállalatok komplex technológiai
innovációja” című pályázaton. A legutóbb hírek arról szóltak,
hogy több tízmillió euró értékű gyártósorokat telepítenek a
második félévben a Continental Automotive Hungary
budapesti gyáregységében a fékvezérlő elektronikai
berendezések új generációja számára.
Forrás: Világgazdaság.hu
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Önkormányzati támogatással nyílik
az első szociális mosoda Kőbányán

A Magyar Vöröskereszt által működtetett Bihari úti nappali melegedő
szociális szakemberei folyamatosan szembesülnek a szolgáltatást
igénybe vevő hajléktalan személyeket érintő higiéniai problémákkal. A
létesítményben jelenleg egyetlen kis teljesítményű mosógép és egy
szárítógép üzemel csak, mely igen kevésnek bizonyul. Kovács Róbert
polgármester szívesen vette Weeber Tibor alpolgármester ötletét, aki
egy ideje már közösen gondolkodott, illetve tárgyalt a Vöröskereszt
munkatársaival arról, miként tudna az önkormányzat segíteni az egyre
nagyobb gondot jelentő problémán. A megoldás meg is született: a
képviselő-testület januári ülésén döntött arról, hogy 1 ,8 millió forint
támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszt számára. Az önkormányzati
támogatásnak köszönhetően felújításra kerül a Magyar Vöröskereszt
Bihari úti telephelyén lévő, jelenleg használaton kívüli konténer, melyben
egy fürdőhelyiséggel ellátott szociális mosoda kerül kialakításra. A
konténerben naponta körülbelül húsz program mosást és szárítást
tudnak majd biztosítani a hajléktalan személyek számára, és a
szervezethez érkező, egyébként nagy számú adományokból a rosszabb
állapotú ruházatot is pótolni tudják. Az együttműködő felek távlati
terveket is megfogalmaztak. Ezek között szerepel, hogy a szociális
mosoda a kerületi lakosság felé is nyitna annak érdekében, hogy
családsegítők közreműködésével csökkenthesse a családokra háruló
közüzemi költségeket, illetveadottesetben a kézimosásra fordított időt.
A Kőbányai Önkormányzat ismét valós segítséget nyújt a hajlékukat
veszített emberek számára. A kerület az első települések között
csatlakozott 2012-ben a LÉLEK-programhoz, melyet azóta is
eredményesenműködtet.Szerzőésforrás:Kőbánya.hu

P+R parkoló nyílik a KÖKI
Terminálban

Háromszintes, őrzött P+R parkoló nyílik a KÖKI Terminál
bevásárlóközpontnál idén tavasszal – erről döntött a Fővárosi közgyűlés
dr. György István főpolgármester-helyettes javaslatára. Ezzel a Kőbánya-
Kispest területén lévő P+R parkoló kapacitása több mint 500
férőhelyessé bővül. Az új parkolóház a bevásárlóközpont közelében
jelenleg is üzemelő nyitott, 206 gépkocsi fogadására alkalmas P+R
várakozóhely mellett a dél-pesti térségből érkező autósoknak az M3-as
metró végállomásához kapcsolódóan kínál parkolási lehetőséget. A
várakozás díja 6 és 22 óra között 350 forint/alkalom (egy BKK-vonaljegy
ára egész napra), ezen időszakon kívül, éjjelente 210 forint/óra. A
parkolót a Budapesti Közlekedési Központ fogja üzemeltetni. – Örülök,
hogya felszámolóvalvalómegállapodásalapján sikerültelérnünk, hogya
parkoló megnyithasson. Mielőbb át szeretnénk átadni a nap, mint nap
erre közlekedő kispestiek, kőbányaiak, a XVIII. kerületben és a környező
településeken élők számára a parkolót, hiszen a P+R parkolóhelyek
bővítése egyik alapfeltétele a közösségi közlekedés preferálásának. Az
átadást követően a jelenleg is üzemelő szabadtéri parkoló és az új
háromszintesparkolóházegyüttösszesen többmintötszáz gépkocsinak
biztosít majd helyet a Kőbánya-Kispest csomópontnál – mondta dr.
György István főpolgármester-helyettes. Emellett idén elkészül a
Pillangó utcai P+R, és várhatóan – a hosszas tulajdonosi viták és jogi
helyzet rendbetétele után – idén megindulhat az Örs Vezér téri P+R
kialakítása is.
Forrás:Dr.GyörgyIstvánhonlapja

Elismerték a tudást

A Magyar Kultúra Napján – január 22. – került sor a KÖSZI
színháztermében a kiváló kőbányai tanulók jutalmazására.
Idén több mint félszáz általános és középiskolai tanuló
vehetett át könyvjutalmat és oklevelet. Az alkalomból
Mandel Róbert zeneművész lépett fel és kultúrtörténeti
„sétára” is meginvitálta a közönséget. Kovács Róbert
polgármester az eseményen elmondta, hogy a kultúra
bizony nem csak a szűken vett irodalmi, történelmi, vagy
éppen matematikai ismereteket jelenti, hanem sokkal
több színt, érdekességet. Lehet, hogy az angolok a teázási
szokásaikat is ide sorolják, mint ahogy a brazilok a
karneváljaikra, az olaszok pedig a zenei életükre is büszkék
a nemzeti kultúra említésekor. Nemzeti Himnuszunk
elkészültének napja arra is alkalmat ad, hogy a legjobban
tanuló, több területen is remek eredményt elérő kőbányai
gyerekeket megjutalmazzák.
Forrás: Kőbánya.hu

Megváltozott az önkormányzati segély
rendszere

Január 1 -jével megszűnt az átmeneti segély, a temetési
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
helyette egy új támogatási forma, az önkormányzati
segély került bevezetésre. Az önkormányzati segély
kérelmezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (1 1 02 Budapest, Szent László tér 2-4.). A kérelmet
az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon kell
benyújtani, a tájékoztatóban leírt igazolásokkal együtt.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 –1 7.30, kedd 8.00-1 5.30,
szerda: 8.00 – 1 6.00, csütörtök 8.00-1 5.30, péntek 8.00 –
1 3.00
Önkormányzati segélyt adható annak, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
57 000 Ft/fő, egyedül élő esetében a 85 500 Ft/fő
összeget.
Az önkormányzati segély összege a) 57 000 Ft egy főre
jutó jövedelemig 8 000 Ft.; b) 57 001 Ft és 85 500 Ft
közötti egy főre jutó jövedelem esetén 5 000 Ft.
Az önkormányzati segély összege kiskorú gyermeket
nevelő család esetén a) egy gyermek esetén 5 000 Ft.; b)
két gyermek esetén; c) három gyermek esetén 1 0 000 Ft;
d) négy vagy több gyermek esetén 1 2 000 Ft.
Az önkormányzati segély egy naptári évben legfeljebb két
alkalommal pénzbeli támogatásként, további három
alkalommal természetbeni támogatásként adható.
Az önkormányzati segély természetbeni támogatásként a
kérelem alapján a) tűzifa biztosításával; b) ki nem fizetett
közüzemi számlához nyújtott támogatásként a
kérelemben megjelölt szolgáltatóhoz utalással; c)
önkormányzati bérlakás esetén lakbér-hozzájárulásként a
lakáskezelőhöz utalással; d) erdei iskola, illetve iskolai
tábor költségeihez nyújtott támogatásként az iskola
részére kifizetéssel történhet.
Forrás: kobanya.hu

ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ
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Új elnököt választott a KSC

Január 1 5-től új elnöke és elnökségi tagja is van a Kőbánya
Sport Clubnak. Őcsi Gábor, aki 1 988 óta volt a Kőbánya Sport
Club első számú vezetője, az elmúlt év novemberében
lemondott tisztségéről. Az átmeneti időre Turi György
mesteredzőt, a KSC úszószakosztályának vezetőjét bízta meg
az ügyvezető elnöki teendők ellátásával. A klub január 1 5-re
hívta össze tisztújító közgyűlését, amelyen egyetlen jelöltként,
egyhangúlag választották meg három esztendőre dr. György
István országgyűlési képviselőt a klub új elnökének. Ugyancsak
201 7 márciusáig lesz az elnökség tagja Hajdu Péter, akit szintén
minden küldött megszavazott. Beiktatása alkalmából dr.
György István nem nagy programbeszéddel kezdte az
elnökségét, hanem dolgos hétköznapokat ígért: az
elkövetkező hetekben mind a tíz szakosztály vezetőjével,
illetve a szakmai stábbal konzultál, hogy az adódó kisebb
nehézségeket gyorsan orvosolni tudják és a nagyobbak
megoldásához szükséges szerkezeti átalakításokat minél előbb
megkezdhessék. A testnevelő tanári végzettséggel is
rendelkező új elnök hangsúlyozta, hogy rendkívül nagyra
értékeli a jelentős nemzetközi eredményeket felmutató
szakosztályok munkáját, de az utánpótlás nevelés és a
tömegsport támogatását is javítani szeretné. Megítélése
szerint ehhez a kormány sportkoncepciója jó hátteret ad, rajtuk
múlik, hogyebbőlmennyit sikerül a KSC javára fordítani.
Forrás: Dr. György István honlapja

Országos sakkverseny Kőbányán

Országos sakkversenyt rendeztek Ádám György és Révész Máriusz
vezényletével január 1 1 -én Kőbányán. A Budapest Gyermek Grand
Prix sorozat kőbányai fordulójára, azaz a II. Újhegy Kupa sakkverseny
körülbelül 130-an vettek részt az Újhegyi Közösségi Házban. Voltak
olyan versenyzőkakika 270kilométerre lévőNagyhalászrólérkeztek!
A megjelent szülőket és gyerekeket Kovács Róbert polgármester
üdvözölte. Elmondta, hogy Kőbánya igazi sakk-nagyhatalom, ahol a
gyerekek tömegesen űzik ezt az életmás területein is hasznosítható
szellemi sportot. Kovács Róbert megígérte a gyerekeknek és
szüleiknek, hogy ha jövőre jönnek az újhegyi sakkversenyre, akkor
már egy egészen más körülmények fogadják őket, mivel a Kőbányai
és a Fővárosi Önkormányzat 700 milliót költ az Újhegyi sétányra és
környékére. Révész Máriusz országgyűlési képviselő, a Budapesti
Sakkszövetség elnöke megköszönte a nevezőknek a minden
képzeletet felülmúló aktivitást. A versenyen megjelent dr. György
István országgyűlési képviselő, főpolgármester-helyettes is, aki a díjak
átadásakor hívta fel a figyelmet a gyerekek lelkesedésére, akik a
sakkot és a versenyt választották más hétvégi program helyett.
Megköszönte a gyerekeket kísérő szülők áldozatvállalását is,
mondván: nagy dolog, hogy a szülők a rengeteg iskolai elfoglaltság
mellet rendszeresen viszik gyermekeiket versenyekre, edzésekre.
Gratulált minden versenyzőnek, a szervezőknek és segítőiknek a
Grand Prixkoordinálásáértésvégülköszönetetmondotta Budapesti
Sakkszövetségnek, valamint a Kőbányai Önkormányzatnak a
támogatásért.
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Eladó önkormányzati lakás a Kisbacon
utcában

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja
a Kisbacon utca 5. IV. lh. fszt. 21 . szám alatti, 38924/69/A/88 hrsz.
alatt felvett, 1 /1 arányban önkormányzati tulajdonú, 38 m2
alapterületű, egy szobás, felújítandó, komfortos lakását. Az
ingatlan tulajdoni hányada: 78/1 0000. Az Önkormányzat a pályázat
lebonyolítására a Kőbányai Vagyonkezelő ZRt.–t kérte fel.
A lakás helyiségei: egy szoba, előszoba, fürdőszoba WC-vel, konyha,
kamra. A lakás műszaki állapota: felújítandó. Az ingatlan közös
költsége: 1 5.364,-Ft/hó (vízóra nélkül). Felújítási költség: 3.800,-
Ft/hó. Az ingatlan minimális eladási ára: 2.1 00.000,-Ft
A pályázati feltételekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: A
pályázati feltételeket és az eljárást tartalmazó tájékoztató anyag a
Pályáztató székhelyén működő pénztárában vásárolható meg,
bruttó 1 5.000,-Ft vételáron a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1 1 07
Budapest, Ceglédi utca 30.) hivatalos nyitvatartási idejében: hétfő:
1 4:00 - 1 7:30, szerda: 8:00 –1 6:00, péntek: 8:00 - 1 1 :30
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre Hermann Ernő, (tel: 666-
2792), vagyNikodém Károlyné (tel: 666-2721 ) ad felvilágosítást.
Az ingatlan megtekintése: 201 4. január 23., február 6. (csütörtök).
8-9 óra, január 30., február 1 3., február 20. (csütörtök) 1 5-1 6 óra
között, telefonon egyeztetett időpontban.
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. 1 1 07 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 1 03. iroda –
Nikodém Károlyné 2014. február21 . (péntek) 1 0:00.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. 1 1 07 Budapest, Ceglédi utca 30. Főépület II.
emelet Nagytárgyaló 2014. február 24. (hétfő) 1 0:00 óráig óra -
közjegyző jelenlétében.

Kőbányaiak építettek kemencét
Szentkozmadombján

Az Emberiség.hu portál számolt be arról, hogy a Kőbányai
Élő Közösség tagjai 201 3 júliusában Jáger József (Betyár)
vezetésével 77 óra alatt építették meg egy zalai kis falu
kemencéjét önkéntes munkával. A zalai kemencének
Kőbányán is van párja. A kerületi kemencét szintén az Élő
Közösség tagjai építették önkéntes munkájával 201 1
júliusában a Széchenyi Általános Iskola udvarán.
Felállításának egyik célja az volt, hogy ezzel jelképezzék ház,
az otthon melegét. Hideg napokon ugyanis köré gyűlhetnek
az emberek, és csendben beszélgethetnek, odafigyelve
egymásra. De megsülhet benne az életet adó kenyér is, mely
erőt ad az embernek a mindennapi munkához.

Életbevágó kérdések - megbízható
válaszok: beszélgetés az életről

Református közösség, illetve gyülekezet szervezésébe
kezdett Kőbánya újhegyi részén a Kőbányai Református
Egyházközség. A feladatot Apostagi Zoltán Adorján missziói-
beosztott lelkész vállalta fel, aki az új évben a következő
felhívást tette közzé:
„Kedves Újhegyiek! Szeretettel várunk minden kedves
Érdeklődőt a következő beszélgetés sorozatunkra.
Életbevágó kérdésekről beszélgetünk May Lucado ’Az élet
nem rólam szól’ című könyve alapján egy kis tea és
süteménymellett. Szeretettel várunk!”

Önkormányzati óvóhelyekeladóaka Hatház
utcában

AKőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja
a Budapest X. kerület, Hatház utca 1 -1 1 . szám alatti társasházakban
lévő, volt óvóhelyeket, az alábbiak szerint: az ingatlanok minimális
vételára: 1 .000,-Ft/m2.
- Hatház utca 1 . pinceszint (hrsz.: 3921 0/8/A/53), alapterülete 1 05
m2, tulajdoni illetősége 765/1 00000, közös költsége 24.480,-Ft/hó;
műszaki állapota felújítandó, minimális vételár: 1 05.000,-Ft.
- Hatház utca 5. pinceszint (hrsz.: 3921 0/8/C/53), alapterülete 1 05
m2, tulajdoni illetősége 765/1 00000, közös költsége 24.480,-Ft/hó,
műszaki állapota felújítandó, minimális vételár: 1 05.000,-Ft.
- Hatház utca 7. pinceszint (hrsz.: 3921 0/8/D/69), alapterülete 1 39
m2, tulajdoni illetősége 101 7/1 00000, közös költsége 32.544,-
Ft/hó, műszaki állapota felújítandó, minimális vételár: 1 39.000,-Ft.
- Hatház utca 9. pinceszint (hrsz.: 3921 0/8/E/59), alapterülete 1 05
m2, tulajdoni illetősége 765/1 00000, közös költsége 24.480,-Ft/hó,
műszaki állapota felújítandó, minimális vételár: 1 05.000,-Ft.
- Hatház utca 1 1 . pinceszint (hrsz.: 3921 0/8/F/80), alapterülete 1 39
m2,n tulajdoni illetősége 101 7/1 00000, közös költsége 32.544,-
Ft/hó, műszaki állapota felújítandó, minimális vételár: 1 39.000,-Ft.
A pályázati feltételekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: A
pályázati feltételeket és az eljárást tartalmazó tájékoztató anyag a
Pályáztató székhelyén működő pénztárában vásárolható meg,
bruttó 1 5.000,-Ft vételáron a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1 1 07
Budapest, Ceglédi utca 30.) hivatalos nyitvatartási idejében: hétfő:
1 4:00 - 1 7:30, szerda: 8:00 –1 6:00, péntek: 8:00 - 1 1 :30
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre Hermann Ernő, (tel: 666-
2792), vagyNikodém Károlyné (tel: 666-2721 ) ad felvilágosítást.
Az ingatlanok megtekintése: 201 4. január 27. - február 27. között,
telefonon egyeztetett időpontban. Időpont egyeztetés: Nikodém
Károlyné 06-30/681 -7361
A pályázat leadásának helye és időpontja: Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. 1 1 07 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 1 03. iroda –
Nikodém Károlyné 2014. február28. (péntek) 1 0:00 óráig.
A pályázatok elbírálásának helye és időpontja: Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. 1 1 07 Budapest, Ceglédi utca 30. Főépület II.
emelet Nagytárgyaló 2014. március 3. (hétfő) 1 0:00 óra - közjegyző
jelenlétében.
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MácsaiRozália, KTI Párt

Kedves Választók! Ismét
elérkeztünk életünk egyik
legnagyobb állomásáig,
felelősségteljes döntéséig, mely
meghatározza újabb 4 évre szóló
életkörülményeinket. Eddigi
munkásságom alatt minden
igyekezetemmel a nehéz sorsban
lévő embertársaim
életkörülményeinek jobbá tételén
tevékenyen vettem részt, szűkebb
és tágabb köreimben. Néhány
kiemelkedő tevékenységem:
vörösiszap károsult család részére
Ferencvárosi Torna Club labdarúgó

(bronzérmet szerzett) csapatának – és korábbi játékosok – dedikált mezének
licitálásból származó bevétellel segítettem, valamint árvízkárosult idős néni
támogatása, stb. a teljesség igénye nélkül. E széles társadalmi réteget érintő,
humanitárius katasztrófával felérő, devizahitelezésből fakadó gondok hatására
létrejött (hivatalosan bejegyzett) Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezetegyik
elnökségi tagjaként, markánsan képviselve azt: oknyomozó, tényfeltáró,
felvilágosító tevékenységet végzünk. Civil Szervezetünk céljai közé tartozik az
okozati, eredeti tényezőkfeltárása,valamintazelkövetőikör, felelősségrevonása.
E célok elérésében találtunk meghallgatásra a KTI Közösség a Társadalmi
Igazságosságért Néppárt részéről, felkarolva részükről ezt a problémát. És amit
nagyon fontosnaktartok, a KTI Közösség a Társadalmi IgazságosságértNéppárt
civil szervezetekkelkaröltve, a civil demokráciátképviseli. Azelőzőekben leírtCivil
Szervezetnél betöltött tevékenységemet, napi munkám mellett látom el. Egy
magyar multinacionális cégnél dolgozom, középvezetőként, alkalmazott
minőségben. Pécsi Tudományegyetemen szereztem diplomát. A kerületi, helyi
problémákat ismerem, úgy érzem ezek országos méretűek. A devizahitelesek
helyzetének a végleges és megnyugtató rendezése álláspontom szerint
Nemzetérdek. Kérem, szavazataikkal támogassanak minket. Köszönöm
megtisztelőbizalmukat.

Mezei Dávid, 4K!

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 csapatunkba várjuk a
szimpatizánsok jelentkezését:
mezei.david@negyedikkoztarsasag.hu

KaraSándor,FKGP

Úgy látom, hogy 2014 a
változás éve lesz, mert
megjelenik egy új generáció a
politika színterén. A
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, mertMagyarország a
tisztességes és becsületes
dolgozóemberekhazája, nem
a tolvajokbirodalma.

Arold Imre, Szocdemek

3x8 a mindennapokért! - A
Szociáldemokraták Magyar
Polgári Pártja szellemi
örököse, politikai
hagyományainak követője az
1890-ben alakult
szociáldemokrata pártnak.
Arold Imre, aki születése óta
Kőbánya polgára, és a Szent
László gimnáziumban végezte
középiskolai tanulmányait, a
párt X. kerületi elnökeként és
országos elnökségi tagjakénta
budapesti 9. sz.
választókerületben indul a
2014. évi országgyűlési

választásokon. A Szociáldemokraták választási programjának
megfelelően, a józan köznapiság politikai megvalósításához kéri a
választópolgárok bizalmát és támogatását. Közéleti emberként
előnyben részesíti belátható időn belül elérhető és számonkérhető
helyi és nemzeti célkitűzéseket.Azonnal megvalósíthatónak tartja: 1 .) A
kiszolgáltatottság és a túlhajszoltság nélküli életet. 2.) A 120000 Ft-os
nettó minimálbért. 3.) A mindenki számára egyenlő mértékben és
minőségben elérhető - az egészségmegóvást, a kulturálódástszolgáló -
szabadidő biztosítását. Az általa képviselt, és választási lehetőségként
kínált szociális demokrácia és polgári jólét olyan - Nyugat-Európában
már létező - társadalmi gyakorlat, amelyben a demokráciát kiegészíti és
élteti a szociális kiegyensúlyozottság, az egymásért felelősség vállalásra
képes közösségek megléte. Arold Imre a kiegyezéses, vitákban
formálódó, helyi kezdeményezéseken alapuló, népszavazásokkal
legitimizált képviseleti demokrácia híve, valamint annak a kapcsolatnak
a választópolgárokkal, amely nem ér véget a választások lezajlása után.
Ennek képviselőjeként várja a választókerületében lakók javaslatait,
észrevételeit, és a politikai vitákra is kész és képes társadalmi
szervezetek jelentkezését a 06/20-475-7343-as telefonszámon, vagy az
arold@t-online.hu e-mailcímen.

VÁLASZTÁS 2014
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Tóth Balázs, LMP

Tóth Balázs vagyok,
közgazdász,
feleségemmel 1 4 éve
költöztünk Kőbányára, 3
gyermekünk már itt
született. 201 0-ben
listáról kerültem a
kőbányai képviselő
testületbe. A közügyek
mindig is érdekeltek, de
csak a gyermekek
megszületése után
kezdett megérni bennem
a gondolat, hogy nekem
magamnak is részt kell
vennem benne, ha azt

akarom, hogy jobb világban nőjenek fel. Azt tapasztaltam
ugyanis, hogy hazánk hiába található a világ jobbik felén,
politikusaink és mi magunk is mindent elkövetünk, hogy két
pólus mentén, lépésről-lépésre egyre lejjebb küzdjük
magunkat. Ennek megállítása lenne a legfontosabb feladat,
ezért lettem a Lehet Más a Politika tagja már párttá alakulása
előtt. Komolyan hiszek az elmúlt 4 év megpróbáltatásai után
is abban, hogy nem akkor lesz itt jobb világ, ha a jobb, vagy
bal oldal végleg legyőzi a másikat. Új alapokra kell
helyeznünk életünket és viszonyainkat. Meg kell fékeznünk a
korrupciót és munkahelyeket kell teremtenünk! A pénz
hajszolása és a környezetkárosító túlfogyasztás helyett ismét
egymás felé kell fordulnunk!
A jólét helyett a jól lét elérése legyen a cél.

Jobbik lakossági fórum

Kőbányai óvónő gyermekfelügyeletet
vállal

Nagy tapasztalattal rendelkező óvónő gyermekfelügyeletet
vállal, hétvégéken is. Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet: 06-20-287-9297

Ezermester Kőbányán

A kőbányai Orol Kft.-ben a következő munkák, teendők és
feladatok szakszerű elvégzésében lelhet korrekt partnerre:
víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, komplett lakásfelújítás,
ács, kőműves és lakatos, valamint kül- és beltéri munkák,
kertkarbantartás, burkolás, valamint autó, kisgép és
kerékpár-szerelés.
Elérhetőség: Orol Kft., Tel.: 06-70-504-3069, web:
www.ezermester.kobanya.info

Társat keres

1 82/84/28 éves budapesti középiskolai tanár ismerkedne
hozzáillő, családszerető, polgári értékrendű, kedves
hölggyel. Kölcsönös szimpátia esetén házasságnak is örülnék.
Hobbijaim az utazás és a nyelvtanulás, szeretem a
vidámságot. Fényképes leveleket várom "Közös
hullámhosszon" jeligére.

Kerekítő baba-mama foglalkozások
minden pénteken

Péntekenként Kerekítő baba mama foglalkozások várják a
családokat az Újhegyi Közösségi Házban:
- 9.45-1 0.25 Bábos Torna 1 -3 éveseknek: Kerekítő Manó
jelenetei, ölbeli játékok, mondókák, dalok, tornaszeres
játéktér.
- 1 0.30-1 1 .1 5 Mondókás Móka 0-3 éveseknek: Ölbeli játékok,
mondókák, hangszerjáték, népdalok, höcögés, pörgetés,
hintáztatás. A 30 perces foglalkozás után beszélgetőkör a
szülőknek, játszószőnyeg a gyerekeknek.
Foglalkozás díja: 900 Ft (1 család), bérlet: 3500 Ft/5 alkalom.
Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház, Kőbánya, Újhegy sétány 1 6.
A foglalkozásokat tartja: Bernát Ottilia. További információk:
www.kerekito.hu, Telefon: +36 70/321 7850

Újhegyi Piacztér

Termelői piac és adok-veszek bolhapiac várja az
érdeklődőket a bolhapiac az Újhegyi sétány 1 4/A szám alatt
lévő "Piacztéren":
- keddenként és péntekenként 1 4-1 8:00 óra között Újhegyi
Termelői Piac;
- szerda, csütörtök 9-1 8:00 óra, valamint szombat és vasárnap
9-1 4:00 óra között Adok-veszek bolhapiac

MINDENNAPOK
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