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A Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny kere-
tében 209 települést zsűriztek idén nyáron a kertészeti és 
turisztikai szakemberek. A Pesti Vigadóban megtartott 
októberi díjkiosztón kiderült, hogy a budapesti kerületek 
kategóriájában a fődíjat Kőbánya nyerte el! Kovács Róbert 
polgármester a Facebook oldalán a következő módon tette 
közzé a fantasztikus hírt: „Jó hírem van! A Virágos Magyar-
országért környezetszépítő versenyen kerületünk országos 
első helyezést ért el! Kőbánya fejlődik! Köszönöm szépen 
minden munkatársamnak és minden kőbányainak, aki hoz-
zájárult ehhez az elismeréshez, valamint hozzájárul ahhoz, 
hogy otthonunk tovább szépüljön!”

A Virágos Magyarországért verseny fődíját Mosonmagyar-
óvár és Dunakiliti kapta, így ők képviselik Magyarországot 
a 2016-os Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében 
(Entente Florale Europe). 

Az idén huszonkettedik alkalommal megrendezett környe-
zetszépítő verseny célja egy esztétikus, vendégváró tele-
pülés- és országkép kialakítása, a turizmus fellendítése, a 
településeken élők összefogásának ösztönzése. Magyar-
ország alapító tagja a 12 európai országot átfogó Európai 
Virágosítási és Tájépítészeti Társaságnak, amely az Európai 
Virágos Városok és Falvak versenyét szervezi.
Forrás: MTI, NGM, Kovács Róbert polgármester Facebook oldala
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Idősek Hónapja – ünnepség a Szivárvány Otthonban

Október végén visszaállt 
a korábbi forgalmi rend a 
Sibrik Miklós úti felüljáró-
nál, véget ér ugyanis a híd 
2014 áprilisa óta tartó felújí-
tása! A X. és a XIX. kerüle-
tet összekötő, Kőbánya-Kis-
pestnél a vasúti vágányok, 

a reptéri gyorsforgalmi út és az M3-as metró felett átívelő 
Sibrik Miklós úti felüljárón újra kétszer két sávon haladhat-
nak az autósok. Járdáját 3 és fél méteresre szélesítették, és 
azon vegyes használatú gyalogos-kerékpáros utat hoztak létre. 

Az 1977 és 1979 között épült felüljáró rekonstrukciójára annak 
leromlott állapota miatt volt szükség (közel 25 évig nem végez-
tek nagyobb javítási munkákat rajta); a mintegy másfél évig 
tartó munkák eredményeként korszerűbb és biztonságosabb 
lett. Kisebb tereprendezési munkákra még számítani lehet a 
térségben, azonban ezek már nem járnak érdemi forgalomkor-
látozással. A felújítást kivitelező STRABAG-MML Kft. és az 
A-HÍD Építő Zrt. a felújítást a felüljáró forgalmának folyama-
tos fenntartásával, a hidat hosszában „kettévágva” végezte el, 
előbb a keleti, majd a nyugati hídfelet elbontva és újjáépítve. 

A Tápláló Szeretet program keretében csaknem 1200 üveg házi 
készítésű befőttet, szörpöt, savanyúságot adtak át nógrádi nyug-
díjasok a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE). Az 
adományt ebben az évben a X. kerületi Óhegyi Nagycsaládosok 
Csoportja és a budapesti Szent Lőrinc Nagycsaládosok Egyesü-
lete kapta.

Borsos-Szabó Ágnes, az óhegyi csoport vezetője a programmal 
kapcsolatban kiemelte, hogy hihetetlen élménnyel lettek gazda-
gabbak. Úgy látja, hogy „ha mindenki így gondolkodna és cse-
lekedne, mint a nógrádiak és a többi társult falu, sokkal kevesebb 
baj és szomorúság lenne a világban”.

A Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület 
2008-ban indította el a Tápláló Szeretet programot, amelyet az 
Európai Unió azóta a jó gyakorlatot megvalósító programok közé 
sorolt – mondta Nyilas Kálmánné elnök. A program a nyugat-nóg-
rádi térség közös programjává, közös eredményévé vált, indulásá-
tól kezdve a nyugdíjasok 6255 üvegnyi ajándékot készítettek el. 
Idén az adomány elkészítésén nyolc településről 160-an dolgoztak, 
és savanyúságból, lecsóból, lekvárból, szörpből, befőttből, paradi-
csomléből vagy sózott zöld-
ségből és padlizsánkrémből 
1195 üveggel készítettek el. 
Székely Hajnalka, a NOE 
elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy a termékek elkészítése 
a helyi közösséget is erősíti, 
és új közösségeket is teremt.

Idősek Hónapja alkalmából jó hangulatú ünnepséget tartottak 
a Szivárvány Idősek Otthonában október 14-én. Az esemé-
nyen ünnepi köszöntőt mondott Kovács Róbert polgármes-
ter és Lajtai Ferencné Erzsike, az intézmény vezetője, majd 
a Tutta Forza zenekar műsora következett. A jó hangulatról 
Kremsner József gondoskodott, aki zenés táncos délután-
nal örvendeztette meg a megjelenteket. Az eseményen részt 
vett Marksteinné Molnár Julianna, a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság elnöke, Dr. Mátrai Gábor, a Humánszolgáltatási 
Bizottság elnöke, valamint Agócs Zsolt önkormányzati kép-
viselő. Ott voltak a Szivárvány Otthon felügyelőbizottságának 
tagjai: Dr. Rajtháthy Beatrix, Vermes Zoltán és Szabó Tibor.

Kovács Róbert ünnepi köszöntője rendhagyó lett, hiszen 
– a téma iránti nagy érdeklődésre való tekintettel – rög-
tönzött lakossági fórumot tartott az Újhegyi sétány felújí-
tásáról. Eloszlatta az építkezéssel kapcsolatos aggályokat, 
kiemelve, hogy mindenből több és jobb lesz, a zöld is meg-
marad, mint ahogy akadálytalanul lehet majd közlekedni is. 

Az információdús tájékoztatóval kibővített köszöntő után 
Lajtai Ferencné Erzsike az otthon lakóinak nevében megkö-
szönte az Önkormányzat segítségét, hogy kérésükre padot 
helyeztek ki az intézmény mellett lévő buszmegállóba. Az 
ülőalkalmatosság ugyanis mind az otthon, mind a környéken 
lakó időseknek könnyebbséget jelent a buszra várakozás során.

Befejeződött a Sibrik Miklós úti 
felüljáró újjáépítése!

Kőbányai nagycsaládosokat segí-
tettek a nógrádi nyugdíjasok
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Javában folyik az Újhegyi sétány felújítása. Hamarosan befeje-
ződik a bontási fázis, és kezdődik az építés, ami remélhetőleg 
sokkal kevesebb zajjal és kosszal jár. A kellemetlenségek eny-
hítése, valamint a városrész megszépítése érdekében az építke-
zést végző Everling Kft. háromezer télálló árvácskát ajánlott 
fel a lakóknak és a környéken lévő intézményeknek. A virágok 
szétosztására október 26-án került sor a Szőlővirág parkban. 

A felújításban részt vevők mindannyian fontosnak tartják, 
hogy a környéken lakó emberek, és az intézmények dolgozói 
folyamatos tájékoztatást kapjanak az őket érintő események-
ről. Ennek érdekében heti rendszerességgel bejárást tartanak. 
Az októberi bejárás során számos kérés, kérdés és észrevétel 
érkezett. Az ideiglenesen kialakított, járdalapokkal lerakott 
gyalogos ösvénnyel kapcsolatban például kifogásolták, hogy 
az keskeny, ezért esetenként balesetveszélyes. A kivitelező 
cég ezért megvizsgálja, hogy hol tud a helyzeten változtatni, 
és ahol megoldható, ott természetesen kiszélesítik azt. Szó 
volt az újhegyi gyerekek kedvenc, mászókaként használt ferde 
olajfájáról is, amelyet sokan szeretnének a felújított sétány 
részeként megőrizni. A bejáráson derült fény a köztéri sze-
metesek hiányából eredő problémákra, amelyeket ideiglenes 
szemétgyűjtők felállításával orvosolnak. Az Újhegyi sétányon 
új közvilágítás épül, ez azonban jelenleg problémát okoz söté-
tedés után.  Az üzletsor bérlői ugyan saját költségükre vilá-
gítást alakítottak ki, de ennek fénye a bekötő utak és a lép-
csők, valamint az intézmények előtti területek tekintetében 
nem elegendő. Ideiglenes közvilágítás ugyanakkor sajnos 

Munkálatok és árvácskák az Újhegyi sétányon
nem oldható meg, mert azt nem lehetne a biztonsági és érin-
tésvédelmi szabályok megsértése nélkül üzemeltetni. A vilá-
gítás ügye így a projekt befejeződésével rendeződik majd.

A projekt következő fázisaként megkezdődött az Újhegyi 
sétány melletti parkok építése, tehát további lezárások nehe-
zítik a közlekedést, esetenként csak nagyobb kerülővel lehet 
az üzleteket és az intézményeket megközelíteni. Ezért fontos, 
hogy mindenki tájékozódjon mielőtt elindulna, milyen útvona-
lon tudja elérni úti célját. Elkészült a lezárások miatti, gyalogos 
közlekedést mutató térkép, amelyet kihelyeztek a lépcsőházak-
ban és az építési területet övező kerítésen, illetve megosztásra 
került az Újhegyi Facebook oldalon (www.facebook.com/
ujhegy).
A térkép letölthető: 

http://www.kobanya.info/ujhegy_terkep.pdf

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Buda-
pest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs 
Keret támogatásával valósul meg.
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Nőnek lenni jó
...mert bízhatunk a Richter Gedeon évszázados tapasztalatában 
és gondoskodásában, hiszen a nőgyógyászat területén 
egyedülálló szaktudással rendelkezik, és hatékony terápiákat 
nyújt világszínvonalon.

www.richteranokert.hu Rólunk gondoskodik
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Jelentős lépések a főváros hulladékgazdálkodásában
A fővárosban keletkező hulladék korsze-
rűbb feldolgozása és az újrahasznosítás 
arányának növelése kerül előtérbe Euró-
pai Uniós támogatásból, amelyet Buda-
pest Főváros Önkormányzata nyert el. A 
hulladékgazdálkodási rendszer a - már 
bevezetésre került - korábbi házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtésre építve tovább 
fejlődik a hosszú távú fenntarthatóság 
érdekében. Ennek megvalósítását segíti 
a több beruházásból álló fejlesztés és a 
fi atal korosztály szemléletének formálása.

Budapest X. kerületében is fejlesztik a hulladékgazdálkodást, 
így tudatosítva a lakosokban, hogy igenis fontos szelektíven 
gyűjteni a hulladékot, és fi gyelni, hogy kezeljük a már nem 
használatos lomot, hulladékot. Ennek elősegítése érdekében 
Roadshow-n ismerkedhetnek meg a kicsik és nagyok a helyes 
hulladékkezeléssel. 

IDŐPONT: 2015. november 17. (kedd) 10:00 – 18:00 óráig

HELYSZÍN: KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI 
KULTURÁLIS KÖZPONT

A kékbe a papírt, a sárgába a műanyagot és fémet!
Az ismétlés biztosan nem árt, hiszen aki 
nem gyakorlott szelektív szemetes-hasz-
náló, lehet, hogy elbizonytalanodik a szí-
nes hulladéktárolók láttán. A kicsiknél 
pedig elengedhetetlen a játszva tanítás. 
Többek között ezt a célt szolgálja az a ren-
dezvénysorozat, amelyet Budapest Fővá-
ros Önkormányzata, és az FKF Nonprofi t 
Zrt. szervez. 

Az Európai Uniós forrásból támogatott, 
a főváros hulladékgazdálkodási rendsze-
rét fejlesztő projekt fontos része, hogy a 
lakosság környezettudatosságát is növelje.

A rendezvényeinkkel idén még két alkalommal találkozhat-
nak, legközelebb 2015. november 17-én, a fővárosi Roadshow 
következő állomásán, a X. kerületben. 

Időpont: 2015. november 17., 10:00 -18:00-ig

HELYSZÍN: KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KUL-
TURÁLIS KÖZPONT

Budapest, X. kerület Szent László tér 7-14.

A kézzel hajtható mini mechanikus hulladékválogató – 
ami a hulladékválogató művekben alkalmazott futósza-
lag kicsinyített mása - segítségével, játszva sajátíthatják 
el az érdeklődők a szelektív hulladékgyűjtés rejtelmeit.  

Budapest, X. kerület Szent László tér 
7-14.
A Roadshow-n kreatív kézműves fog-
lalkozásokon, például az újrahasznosít-
ható hulladékok kreatív hasznosításával 
tanulhatnak, de lesz szelektív célba dobó, 
társasjátékok, totó, amivel játszva tanul-
hatunk az újrahasznosításról és rengeteg 
meglepetés ajándék! Kézzel hajtható mini 
mechanikus hulladékválogatón megta-
pasztalhatják, hogy a hulladékválogató 
művekben milyen gépeket alkalmaznak. 
Hulladéklerakó maketten csodálhatják 

meg, hogy is néz ki egy ilyen létesítmény, de szelektív csocsó 
asztalon is játszhatnak az érdeklődők. 

A belépés díjtalan! Megközelítés és részletek: www.
hasznoshulladek.hu vagy a www.fkf.hu oldalon.

Bővebb információkat a www.
hasznoshulladek.hu oldalon 
olvashatnak.

KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002

A rendezvényen kreatív kézműves fog-
lalkozás keretében ötleteket kaphat-
nak a résztvevők azoknak a tárgyaknak 
az újrahasználatára, amelyeket lehet, 
hogy már másra nem használnának. 
Az így átalakított „kacatjaink” kreatív 
ajándéktárgyakká, játékokká alakul-
nak. Hulladéklerakó maketten csodál-
hatják meg a gyerekek, hogy is néz 
ki egy ilyen létesítmény és még sze-
lektív csocsóval is játszhatnak. Ter-

mészetesen ott lesz a nagysikerű szelektív társasjátékunk és 
célba dobásban is összemérhetik ügyességüket a résztvevők. 

Reméljük, ezzel is hozzá tudunk járulni, hogy a jövő nemze-
déke már pillanatnyi gondolkodás nélkül dobja majd a helyes 
tartályba az oda valót, hiszen itt megtanulta. 

Tegyünk együtt a környezetünkért! 

Szeretetettel várjuk rendezvényeinkre!

Bővebb információkat a www.
hasznoshulladek.hu oldalon 
olvashatnak.

KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002

KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK 
BUDAPEST HULLADÉKKEZELÉSÉBEN

KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK 
BUDAPEST HULLADÉKKEZELÉSÉBEN

Kohéziós Alap

Kohéziós Alap
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KSC: 4 arany, 5 ezüst és 1 bronzérem a kéttusa Európa bajnokságon!

Leány foci a Leány foci a 
kerületbenkerületben

A Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) újjászervezi női szak-
ágát, amihez szeretettel várják a 8-15 év közötti, focizni 

szerető lányok jelentkezését.

Az edzések helyszínei: 
 – Keresztury Dezső Általános Iskola tornaterme 
(bejárat hátul a zsákutcánál) 
kedd és péntek: 17:00 óra

 – Szent László Általános Iskola (Szent László tér 1.) 
kedd: 17:00 óra, csütörtök 16:00 óra

 – Dr. Mező Ferenc Általános Iskola (1144 Bp, Ond 
vezér park 5.) hétfő 14.40 óra

 – Móra Ferenc Általános Iskola (1144 Bp. Újváros 
park 2.) szerda 16:00 óra

Elérhetőségek: 
Német György: 06-30-261-1635, 
Kovács Zsanett: 06-30-524-8909, 
Kovács József: 06 20-338-1422. 

Web: www.kise.hu; 
email: 97kise@gmail.com, 

tel./fax: 06-1-261 -9837

Az Utánpótlássport.hu portál számolt be arról, hogy a Kőbá-
nya Sport Club (KSC) öttusa szakosztálya a Törökországi 
Kusadasiban megrendezett kéttusa Európa bajnokságon 4 
arany, 5 ezüst és 1 bronz érmet szerzett a kontinens legjobb-
jai között. A KSC tizenhárom 10-15 év közötti versenyzőjének 
eredményessége még a csapat edzőjét, Geleta Balázst is meg-
lepte.

A verseny első napján a vegyes váltók küzdelmeiben Dobronyi Dorina 
és Miszlai Máté, valamint Wielkiewicz Lara és Tompos Tamás ezüst-
érmes lett, az Illés Katrin, Kovács Zénó páros pedig bronzot nyert. 
Az egyéni versenyben taroltak a magyarok: Papolczi Emília és Erdős 
Rita első, Illés Katrin, Dobronyi Dorina és Wielkiewicz Lara második 
helyezést ért el. A csapatverseny mindkét aranyérmét a magyarok hoz-
ták el: az Erdős Rita, Illés Katrin, Balogh Orsolya összetételű együttes 
és a Szalai Zalán, Miszlai Máté, Kovács Zénó alkotta gárda is a legjobb-
nak bizonyult a tizenöt ország versenyzőit felvonultató mezőnyben.

A Kőbánya SC-ben hat éve működik az öttusa-szakosztály. 
Létrehozásának fő célja az volt, hogy az úszók közé be nem 
férő fi atalok ki tudják próbálni magukat másik sportágban. A 
fi atal szakosztálynak jelenleg mintegy ötven igazolt verseny-
zője van. Az eredmények, képanyag és további információ 
megtalálható a KSC öttusa szakosztályának Facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/kscottusa

Forrás: Utánpótlássport.hu, Geleta Balázs, KSC öttusa

A Kulturális Központok Országos Szövetsége (KKOSZ) őszi kon-
ferenciáját kerületünkben, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kul-
turális Központban tartotta. A november 3-án és 4-én megrendezett 
közművelődési szakmai továbbképzés témája az „Infrastruktúra fej-
lesztés és funkcionalitás” volt. A rangos eseményt Závogyán Mag-
dolna, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős 
helyettes államtitkára nyitotta meg, köszöntőt mondott Szente 
Béla, a KKOSZ elnöke és Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere. 

A X. kerület vezetője a kulturális központokat képviselő, az ország 
minden részéből érkező megjelenteknek bemutatta a kerületet, 
amelyet a főváros egyik legszínesebb, legizgalmasabb városré-
szének nevezett. Elmondta, hogy Kőbánya régi település, gazdag 
hagyományokkal és olyan különlegességekkel, mint a 32 kilométer 
hosszú pincerendszer. Rövid történelmi összefoglaló után beszélt 
azokról a fejlesztésekről, amelyek sokat tettek azért, hogy élhető és 
zöld legyen a kerület. Kiemelte azoknak a tereknek a fontosságát, 
ahol az emberek találkozhatnak egymással és közösségek épülhet-
nek, mert attól válik valóban élővé a város. A résztvevőket tájé-
koztatta arról, hogy mindennek szellemében láttak neki az Újhegyi 
Közösségi Ház felújításának, amely beruházás jelenleg is zajlik. 

A konferencia Joós Tamásnak, a Kőrösi Nonprofi t Kft. ügyve-
zetőjének üdvözlő gondolataival, illetve a házigazda intézmény 
bemutatásával folytatódott. A két napos rendezvényen – többek 
között – szó esett a XXI. századi kulturális terekről, a közösség-
építő agorákról, a térségi együttműködés jó példáiról, valamint a 
közművelődésben alkalmazott innovációs menedzsment-prog-
ramról. A résztevők szakmai tájékoztatót hallhattak a Nemzeti 
Kulturális Alap működéséről és a pályázati aktualitásokról, a 
támogatási rendszer jövőbeni tendenciáiról. A Kulturális Közpon-
tok Országos Szövetségének működése is terítékre került, ami-
kor is az elnökség beszámolt az aktuális szervezeti ügyekről.

Kulturális központok kőbányai 
konferenciája
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Patay-Papp Judit Vivien, 
a Demokratikus Koalí-
ció (DK) kőbányai önkor-
mányzati képviselője az 
önkormányzatiság 25 éves 
jubileuma alkalmából 
október 12-én tartott saj-
tótájékoztatón  kifejtette, 
az az érzése, mintha még 
ma is a tanácsi rendszer 
működne. Úgy látja, hogy 
a kormánypárti önkor-
mányzatoknak nincs cse-
lekvési szabadsága, hanem 
mindenre meg kell várniuk 
a „zöld jelzést a központ-
ból”. Hibának tartja, hogy a kerületi önkormányzat bezárkó-
zik, és „hivatalként”, nem pedig olyan városházaként műkö-
dik, ahova bárki bármikor bemehet ügyes-bajos dolgával. 

Az elmúlt negyed századot Patay-Papp Judit Vivien kőbányai 
szemmel olyan időszaknak látja, amelyben a kerület nem élt 
a lehetőségekkel. A megszűnt szocialista iparvállalatok, gyá-
rak helyett csak kevés új vállalkozás telepedett meg a kerü-
letben, így a munkahelyek megszűnését nem követte egy 
modernkori foglalkoztatás-bővülés. Hiányérzetét fogalmazta 
meg, mert még mindig nem látja azokat a kezdeményezése-
ket, amelyek vonzóvá teszik a kerületet a vállalkozások szá-
mára. Kőbányaiként, képviselőként és DK-sként egyaránt 
azt szeretné látni, hogy ne csak a választási programok szint-
jén kerüljön szóba az élhető, fejlett Kőbánya, hanem egy jó 
stratégiával, közös akarattal, céltudatosan és a kerületi lako-
sokkal közösen el is érnénk azt. Patay-Papp Judit Vivien 
összegyűjtötte a kőbányai Fidesz 2014. évi programjából 
azokat a választási ígéreteket, amelyek teljesítését hiányolja. 
Kiemelte például az Újhegyi Lakótelep belső úthálózatának 
felújítását, az öregségi nyugdíjkorhatár közelében lévőket 
segítő „Út a nyugdíjhoz” program bevezetését, valamint a 
kerületi vállalkozások, pályakezdők és megváltozott munka-
képességűek foglalkoztatását ösztönző pályázatok kiírását.

Politikai nagyüzem volt Kőbá-
nyán októberben, néhány 
napon belül lakossági fórum, 
sajtótájékoztató és publicisztika 
követték egymást. Az esemény-
sort Kovács Róbert polgármes-
ter kezdte, aki október 7-én a 
bevándorlással kapcsolatban 
tartott sajtótájékoztatót. Őt még 

aznap dr. Gulyás Gergely követte a Kőbányai Polgári Szalon vendége-
ként, és Magyarország kihívásairól osztotta meg gondolatait. Október 
12-én a Kőbányai Szociális Védegylet meghívására ifj. Lomnici Zoltán 
alkotmányjogász látogatott a kerületbe, és szintén a migrációs hullám-
mal kapcsolatban tartott előadást. 

Kovács Róbert polgármester a bevándorlással kapcsolatban tartott 
sajtótájékoztatón kifejtette, hogy rövid időn belül több mint félmillió 
migráns érkezett Európába, és ez csak a folyamat kezdete, hiszen még 
milliók állnak indulásra készen. A kialakult helyzetért az EU felelőtlen 
politikusait felelősség terheli, akik meggondolatlan kijelentéseikkel 
„meghívókat küldözgetnek” azoknak a nehéz sorsú embereknek, akik-
nek saját hazájukban kellene jobb életet biztosítani. A tömeges népván-
dorlás Kőbányát is elérte, a kerület több városrészében volt tapasztalható 
a menekültek és bevándorlók jelenléte. A polgármester kiemelte, hogy 
a kőbányai emberek toleránsak voltak és megértéssel fordultak a mene-
kültekhez, segítették őket. Ugyanakkor az itt élők nem értenek azzal 
egyet azzal, ahogy az EU a problémát kezeli. Weeber Tibor alpolgár-
mester a menekültválsággal kapcsoltban felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
az emberek félelmeit is meg kellene érteni, és nem csak a bevándorlók 
érzelmeivel kellene foglalkozni. Mert az ellenőrizetlen bevándorlás 
igenis félelmet kelthet. Radványi Gábor alpolgármester meggyőződése, 
hogy a helyzet kezelésében a kormány jó úton jár. Miközben eleinte 
minden rossznak elmondták az országot, mára a helyzet megváltozott, 
és egyre többen teszik magukévá a magyar álláspontot.

Kihívások Magyarországon címmel került sor a Kőbányai Polgári Sza-
lon összejövetelére. Az esemény vendége Gulyás Gergely, az Ország-
gyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke volt, aki Révész Máriusz 
országgyűlési képviselővel és Dr. György István választókerületi elnök-
kel beszélgetett. Gulyás elmondta, hogy a politikailag korrekt beszéd- 
és gondolkodásmód sokáig akadályozta az uniós politikusokat, hogy 
végiggondolják ezt az ügyet, de kérlelhetetlenül szembejött a valóság. 
Mára egyre több nyugat-európai politikus érzi úgy, hogy korlátozni kell 
a bevándorlást. Egyre többen látják be, hogy Európa befogadóképes-
sége nem korlátlan, az unió külső határait meg kell védeni.

A Kőbányai Szociális Védegylet meghívására ifj. Lomnici Zoltán 
alkotmányjogász, a Civil Összefogás Fórum szóvivője tartott előadást 
a KÖSZI-ben. Beszélt a jogi határzár működéséről, kitért az európai 
és magyar menekültpolitika kérdéseire, és szólt arról is, hogy a mene-
dékkérőknek nem csak jogai, hanem kötelességei is vannak a befogadó 
országokban. Az alkotmányjogász a megjelentek kérdéseire is részlete-
sen válaszolt.

Révész Máriusz „Növeli-e a terrorkockázatot az illegális migráció?” 
címmel foglalta össze gondolatait a Mandiner híroldalon. A kőbányai 
országgyűlési képviselő írásában kiemelte, hogy amennyiben az Iszlám 
Állam vagy az Al-Kaida terroristákat akarna küldeni Európába, akkor 
ezt gond nélkül megtehetnék.

Menekültválság és Kőbánya

Weeber Tibor, Kovács Róbert és 
Radványi Gábor

Az önkormányzatiság 25 évéről
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FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

06/30/221-9241 és 06/30/382-3471
WWW.FOGORVOS.CO.HU

 Esztétikai fogászat
 Fogsorkészítés
 Fémmentes pótlások
 Fogbeültetés
 Fogfehérítés
 Szájsebészet
 Gyermekfogászat
 Digitális röntgen
 Garancia
 Rövid határidő

APRÓ

Autóvizsgáztatás gyorsan, olcsón és pontosan

Kertfenntartás - kertgondozás

„Ne várja meg amíg lejár, bízza ránk autója vizsgáztatását!” - A Car 
Vizsga Bt. autóvizsgáztatást vállal gyorsan, olcsón és pontosan: 
„Hozzuk és visszük”. Telefon: 06-70-504-3069

Kertfenntartás - kertgondozás: lombeltakarítás, fűnyírás, sövény-
nyírás, gyomlálás, metszés, mulcsozás - szakszerűen, igényesen, 
legálisan. Telefon: 06-30-578-4394

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 vásá-
rolni. Helyszín: Újhegyi sétány 14./A. Szervező: Cselekedjünk Köz-
hasznú Alapítvány, www.cselekedjunk.hu

Időutazás a Keresztury 
Általános Iskolában

Kettős ünnep volt a Keresztury 
Dezső Általános Iskolában nov-
ember 4-én. Az intézmény ezen 
a napon ünnepelte fennállásának 
60. évfordulóját, mint ahogy 
ebben az évben lett posztumusz 

Kőbánya Díszpolgára Horváth István, az iskola alapító igazgatója. 
A tanárok és diákok kiállítással és a múltba visszarepítő műsorral 
emlékeztek meg a legendás pedagógusról és az évtizedek forgatagá-
ról. Az „Időutazás Horváth István nyomában” címet viselő ünnepet 
megtisztelte jelenlétével Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor és Weeber 
Tibor alpolgármesterek, Gál Judit önkormányzati képviselő, valamint 
az iskola tanárai, diákjai és vendégei. Köszöntőt mondott Kovács 
Róbert polgármester és Kovács Ferenc, az iskola jelenlegi igazgatója. 

Kovács Ferenc a résztvevőkkel megosztotta az évfordulóval kapcso-
latos gondolatait, valamint felidézte a díszpolgár igazgató emlékeze-
tét. Elmondta, hogy Kőbánya történelme gazdag, ami igaz az isko-
lára is. Szimbolikusnak nevezte, hogy a 60 évvel ezelőtti Rákosfalva 
legfontosabb épülete az iskola volt, ahol a tanárok legelésző tehenek 
szomszédságában hozták ki magukból és diákjaikból a maximumot. 
Beszélt az épültben lévő emberek szerepének kiemelkedő fontos-
ságáról, hiszen a tanárok tették a kultúra és a tudás bástyájává az 
iskolát, ami érték, és azok miatt érték, akik itt tanítanak és tanulnak.

Kovács Róbert polgármester köszöntőjében az iskola eredményeit 
és Horváth Istvánt méltatta. Elmondta, hogy egy iskolateremtő 
személy munkásságáról kell megemlékezni, akinek az élete üze-
netet hordoz számunkra, példát állít elénk. Az igazgató nem csak 
az oktatás, hanem a tornasport területén is maradandót alkotott. A 
polgármester kijelentette, hogy 60 esztendő nem csak egy emberen, 
de egy iskolaépületen is meglátszik, ami kijelöli az önkormányzat 
következő lépését. Már meg is kezdődött az iskola felújításának 
tervezése, a munkálatok pedig jövőre indulnak. Az iskolának van 
jövője, ehhez az önkormányzat egymilliárd forintos beruházással 
kíván hozzájárulni – tette hozzá. Beszéde végén megköszönte mind-
azok munkáját, akik hozzájárultak a 60 éves működés sikereihez.
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