
Kőbánya közösen
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Kedves Újhegyiek
Történelmet írtunk az elmúlt egy évben itt, Újhegyen. Amit közös 
erővel, türelemmel, összefogással végigvittünk, az több szempontból 
páratlan. 

A Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázatán elnyert alapból és a Kőbányai 
Önkormányzat önrészéből újjászületett Újhegyi sétány Kőbánya történetének egyik 
legnagyobb léptékű beruházása: mintegy 800 millió forintba került. Egyedülálló 
építészeti szempontból: a tervezők minden korosztályra gondoltak, és az embert 
próbáló földrajzi adottságoknak is megfeleltek; ma már nem csak könnyebben 
átjárhatóak a terek, de akadálymentesek is. A felújítás során arra is figyeltünk, hogy 
a lakótelep főutcája jobban igazodjon az itt élők igényeihez, és olyan közösségi 
térré váljon, ahol minden egy helyen található: a széles körű szolgáltatásoktól az 
ingyenes sportolási lehetőségeken és piactéren át a szabadidő eltöltésére alkalmas 
pihenőparkig. Ennek a különleges közösségi térnek a szíve a szintén megújult 
Közösségi Ház, amely végre méltó körülményeket teremt az itt folyó színvonalas 
szakmai munkának, a tanfolyamoknak, kulturális rendezvényeknek, kluboknak. 

Az Újhegyi lakótelep város a városban: 17 ezren élnek itt. Összefogásuk nélkül 
elképzelhetetlen lett volna egy ilyen hatalmas, több szempontból is példa nélküli 
beruházás sikere. Ez az összetartó közösség pedig nem lenne ilyen erős az itt 
dolgozó civilek nélkül, akik fáradhatatlanul segítenek. Büszke vagyok rá, hogy 
egy egész kiadványt meg tudunk tölteni velük. Köszönöm, hogy ennyit tesznek 
kerületünkért és az Újhegyiekért.

Kőbánya megint tovább fejlődött, az Újhegyi sétány megújult. 

Élvezzék, használják egészséggel
és vigyázzanak rá!

Kovács Róbert 
Kőbánya polgármestere



54

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány

1102 Budapest, Szent László tér 29.
http://www.kobanya.hu/?module=news&fname=nyilv-
e-mail: gardij@katved.gov.hu

A Kőbánya Tűzvédelméért 
Közalapítvány célja a Kőbánya 
tűzvédelmi helyzetének javítása, 
a tűz elleni védekezés társadalmi 
feladatainak ellátásához támogatás 
nyújtása. Ennek érdekében a Kőbányai 
tűzoltóság tűzmegelőzési-, tűzoltási-, 
műszaki mentési- és ezekhez 
kapcsolódó kárelhárítási tevékenységek 
elősegítése, a kerületi tűzoltók 
szakmai felkészülésének támogatása, 
munkafeltételeinek javítása, a tűzvédelmi 
propaganda támogatása, a baleset 
vagy maradandó egészségkárosodást 
szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a 
családjuk támogatása.

A Közalapítvány a feladatai 
megvalósításában együttműködik állami 
szervekkel, szolgáltató intézményekkel, 
közérdekű egyesületekkel és 
más alapítványokkal, gazdálkodó 
szervezetekkel. 

A TÉR-KÖZ projektben a 
katasztrófavédelem témáit, a baleset 
megelőzés területeit dolgozzák fel, 
melyhez csatlakozik a gyermekek, 
fiatalok számára szervezett programok 
és záró verseny Dr. Sztanek Endre 
Alapítvány közreműködésével. 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány

1102 Budapest, Szent László tér 29.
http://www.kobanya.hu/?module=news&fname=nyilv-
e-mail: kozbiztonsagert@kobanya.hu 

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 1991 óta működik. Célja, minden 
a kerülethez köthető közrenddel és bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenység és 
szolgálat támogatása. Így különösen Kőbányán működő, a rendvédelem területén 
dolgozó hivatásos- és önkéntes szervezetek munkájának, technikai és logisztikai 
felszerelésének lehetőség szerinti támogatása.

Különböző bűnmegelőzési projektekben működött közre az alapítvány, a 
legjelentősebb a Kis-Pongrác város-rehabilitációs programban volt 2012-2013 
években. Az évente megrendezésre kerülő „Rendvédelmi nap” szervezése fontos 
feladata az alapítványnak.

A Közösségi Házban a bűnmegelőzéssel kapcsolatos programokat valósítanak 
meg, melybe a fiatalkorúakat és az időskorúakat kívánják bevonni. „Az én 
házam, az én váram! – VALÓBAN?” bűnmegelőzési klubsorozat témáiban a 
bűnmegelőzés széles spektrumát dolgozzák fel.

A „Kulcsos problémák” program során a nyári szünet alatt csellengő gyerekek 
számára  játszótéren és az Újhegyi Közösségi Házban értékes, az adott korosztály 
érdeklő szabadidős programokat szerveznek.
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Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület (CIKK)

1108 Budapest, Mádi utca 173.
http://cikkegyesulet.hu/
e-mail: info@cikkegyesulet.hu  I  Telefon: +36 1 260 3964

A CIKK Egyesület 2001 óta szervez táborokat fiataloknak és 2010 óta tart fenn állandó 
jelleggel ifjúsági közösségi teret (Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda). 

Fő célkitűzésük a közösségépítés a fiatalok számára, mivel úgy vélik, 
személyiségük egészséges fejlődésének szempontjából ez a legmegfelelőbb 
terep. Ennek érdekében igyekeznek működtetni vagy támogatni olyan klub 
jellegű programokat, melyek során kortárs-jellegű közösségek jönnek létre pozitív 
mintákat követve, és saját igények szerint szerveznek programokat, valamint 
vesznek részt a lakóközösség életében.

A Kis-Pongrác város-rehabilitációs programban az Egyesület nagy sikerrel 
működtetett 2012-2013 között Ifjúsági klubot melyre a Pongrác Közösségi ház 
ma is tud építeni. A Hős utcában is létrejött egy közösségi tér, amely a fiatalok 
számára mintát közvetít, adott esetben segítséget jelenthet.

Az Újhegyi Közösségi házban szabadidős programokat, klubfoglalkozásokat 
terveznek a fiatalokat érdeklő tematikával. Gazdag programkínálatot a résztvevők 
saját ötleteikkel, elképzeléseikkel színesítve valósíthatják meg, melyet Arlón az 
üdülőházban négy napos táborral zárnak.

Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány

1108 Budapest, Harmat utca 196-198.
Telefon: +36 1 260 2136 – Szenes Éva táborvezető

Az Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány  2014. márciusában 
kezdte meg ismét működését. Kiemelt feladatának tekinti a tanulási környezet 
színvonalának, a pedagógiai kultúra, a közösségépítés lehetőségeinek pályázati 
források bevonásával történő elérését.

Az alapítvány pályázati céljainak megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít 
a lakótelepi életforma által veszélyeztetett gyermekekre, az óvoda-iskola 
átmenet zökkenőmentes megsegítése érdekében a lakótelepen élő óvodáskorú 
gyermekekre, valamint a jelenlegi szülői és potenciális szülői önkéntesekre. 
Az önkéntesség elvét és erejét felhasználva építenek azokra a szülőkre, akik maguk 
is iskolánkba jártak, tisztelik hagyományaikat, részesei voltak és kívánnak lenni az 
intézmény 40 éves működésének. 

A TÉR-KÖZ projektben tematikus táborokat szerveznek Újhegyen. 2016. június 
27-től szervezendő 2 hetes tematikus táborunkkal a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek tehetséggondozását és a tartalmas, értékközvetítő nyári szünidei 
elfoglaltságot tűzték fő célként.
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Civil szervezet neve Program megnevezése Dátum, időpont

Színes Város – LaLuz 
Kreatív Műhely

Kreatív műhely 
foglalkozás

2016. május 30. és 
augusztus 30. között

minden hétfőn
és kedden

17:00 - 19:00

Újhegyi Horgász 
Egyesület

Horgásztanfolyam és 
gyakorlati foglalkozás,
Guttmann tó élővilága 

címmel előadás

2016. május 31. és 
augusztus 30. között

minden kedden és 
csütörtökön
18:00 - 19:00

Kőbánya 
Tűzvédelméért 
Közalapítvány 
és Kőbánya 
Közbiztonságáért 
Közalapítvány közös 
programja

„Az én házam az én 
váram – Valóban?” 
címmel előadás, 

konzultáció

2016. június 16.
és július 21. között

minden csütörtökön
17:00 - 19:00

Akadályverseny 2016. július 7.
csütörtökön

09:00 - 12:00

Kőbánya 
Közbiztonságáért 
Közalapítvány

SZEM – klub polgárőr 
klub

2016. május 30. és 
augusztus 30. között

minden hétfőn
17:00 - 18:30„Kulcsos problémák” 

címmel gyerekeknek 
szabadidős program

2016. június 20. és 
augusztus 30. között

Kőbányai Képző- 
és Iparművészek 
Egyesülete

„Művészeti juniális” 2016. június 4.
szombaton

10:00 - 14:00

Alkotó játszóház 
kicsiknek és nagyoknak

2016. június 13. és 
augusztus 22. között

minden hétfőn
10:00 - 12:00

Fazekas Műhely
2016. június 13. és 

augusztus 22. között
minden hétfőn
16:00 – 18:00

A textil csodás világa
2016. június 13. és 

augusztus 23. között
minden csütörtökön 

16:00 – 18:00

Fej mintázás
2016. június 15, 22, 29, 

és július 6.
csütörtökön
14:00 - 16:00

Kiállítás megnyitók
2016. július 21, 23, és 

auguszus 18.
18:00 órai kezdettel

Szünidőbúcsúztató 2016. augusztus 27. 10:00-14:00

KESZE
Kőbányai Ezüstkorúak 
Szabadidősport 
Egyesülete

Nyugdíjas Klub               
a mozgás,

a kirándulás, asztali 
játékok kedvelőnek

2016. május 31. és 
augusztus 30. között

minden kedden
13:30 - 16:00

Nyugdíjas torna 
- Idősebbek is 

elkezdhetik

2016. május 30-tól 
folyamatosan

minden hétfőn
 9:00 - 10:00

CIKK Egyesület
Telepi arcok

(Klub fiataloknak)

2016. június 3, 10, 17. pénteken 17:00 - 20:00 

2016. július 29. és 
augusztus 31. között

minden szerdán és 
pénteken 17:00 - 20:00

Civil szervezet neve Táborozás helye Időpontja

CIKK Egyesület
Kőbányai Önkormányzat 

tábora, Arló
2016. augusztus

Együtt a Fekete István Általános 
Iskoláért Alapítvány tematikus 
tábora

Kőbánya-Újhegy
június 27-július 1.

és július 4-8.

Happy Dog Kőbányai 
Kutyakiképző Iskola Kutyás 
tábora

Kőbánya-Újhegy,
Hangár utcai bázis

augusztus

Kőbányai Torna Club 
Kerékpáros napközis tábora

Kőbánya-Újhegy,
Hangár utcai bázis

Július 4-8. és július 25-29.

A civil szervezetek által az Újhegyi Közösségi Házba meghirdetett
valamennyi program térítésmentesen vehető igénybe!

A civil szervezetek által szervezett táborok térítésmentesen vehetők igénybe!
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A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő
és Sport Egyesülete ( KESZE) 
1105 Budapest, Ihász u. 26.
http://www.kesze.hu/
e-mail: majorszky@gmail.com  I  Telefon: +36 20 443 7048

A KESZE 2014 januárjában alakult. Az Egyesület célja a középkorúak és az idősebb 
korosztály részére sporttevékenység szervezése; biztosítani a szabadidő hasznos 
eltöltését, az egészséges életstílus népszerűsítését minden olyan tevékenységgel, 
amely ezt szolgálja; a rendszeres sportolás megkedveltetése, a rendszeresen 
sportoló idősek számának növelése. Feladata a sportolás és testedzés 
feltételeinek megteremtése és javítása elsősorban az asztalitenisz, kerékpár, nordic 
walking, síelés, túra, és úszás sportágakban. 

Elsődleges céljuk az 50 év felettiek egészséges életmódjának segítése, közösség 
építése a sport segítségével.

Az Újhegyi Közösségi házban klubot terveznek működtetni, melynek programja 
a rendszeres mozgás, szellemi téren a koncentráció megtartása sportos, de 
ugyanakkor játékos tevékenység végzésével valósítják meg, elsősorban az 
idősebb korosztályt célozzák meg.

Színes Város Csoport

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 60.
http://www.szinesvaros.hu/hu/
e-mail: laluz@laluz.hu

A Színes Város Csoport   Magyarország első tűzfal- és köztérszínesítő szervezete. 
A köztérszínesítés legális formában ismeretlen volt hazánkban 2008 előtt. Az 
alapgondolat Vásárhelyi Győző (Victor Vasarely) 1983-ben megjelent Színes Város 
koncepciójára épül, melynek lényege, hogy a művészet vonuljon ki az utcára, a 
közterekre, és az emberek ne csak a galériákban találkozhassanak képzőművészeti 
alkotásokkal.

A LaLuz Visuals fényfestő műhelye hasonló elvek mentén, már 1999 óta foglalkozik 
fényfestéssel itthon és külföldön egyaránt. 

Újhegyi projektük a „Kreatív foglalkozások a Színes Város Csoport és a 
LaLuz Fényfestő Műhely szervezésében” célja, olyan kreatív gyakorlatokkal 
és vizuális feladatokkal megismertetni a fiatalokat, melyek a XXI. század és 
napjaink multimédiás eszközeinek lehetőségeit kihasználva teszik színesebbé 
és izgalmasabbá a szűk és tágabb lakókörnyezetünket egyaránt. Síkból térbe, 
térből mozgóképre váltva kísérletezünk a résztvevő fiatalokkal festékkel, papírral, 
fénymásolóval, szkennerrel.

Ismerkedünk a fotó és a mozgókép történetével és használatával, animációkat 
készítünk saját bábjaink, festményeink, szobraink, árnyékaink segítségével. 

Céljaink továbbá a kreatív, 
önálló gondolkodás fejlesztése, 
kísérletezésre bátorítás, új ismeretek 
átadása, rajzi és festői készségek 
fejlesztése, valamint a térbeli és 
mozgóképi látásmód kialakítása a 
kreatív médiapedagógián keresztül. 
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Újhegyi Horgász Egyesület 

1108 Budapest, Újhegyi út 8-12.
http://www.ujhegyihorgaszto.hu
e-mail: ujhegyihorgaszegyesulet@gmail.com

A mai Sportliget és környéke területén működött a Guttmann Téglagyár 
agyagbányája, amelyet vízbetörés miatt meg kellett szüntetni. A betörő vízből 
bányatavak alakultak ki, amelyek közül kettő feltöltésével parkot létesítettek 
1977-ben. A harmadik, legkisebb bányató a mai Mély-tó, amelyet a tősgyökeres 
kőbányaiak csak Guttmann tóként ismernek. 

A tó partján alakult meg 1977-ben az Újhegyi Horgász Egyesület, és 
megkezdődött a terület rendszeres és tervszerű halasítása, karbantartása, a nádas 
telepítése. A közel negyvenéves működésük alatt sikerült a lakótelep közepén egy 
valódi „zöld oázist”, egy kisméretű vízi ökoszisztémát létrehozni, amely jellegét 
tekintve egyedinek mondható. Jelenleg az egyesületnek több mint 100 tagja van, 
akik közül a legfiatalabb alig múlt 4 éves. 

Az Újhegyi Közösségi Házban lehetőségük lesz az érdeklődőknek előadássorozat 
és beszélgetés formájában megismerni a Guttmann tó történetét, élővilágát. 
Többrészes horgásztanfolyam és gyakorlati foglalkozás lesz külön 
gyermekek és külön felnőttek számára (Horgászvizsga lehetőséggel) 

A foglalkozás keretein belül az egyesület tagjai egészen az alapoktól kezdve 
segítséget nyújtanak egyrészt a sikeres horgászvizsgához való felkészüléshez, 
másrészt a szükséges technikai ismeretek elsajátításához. Tematikus módon 
bemutatásra kerülnek a kötelezően ismerendő halfajok, jogszabályi előírások, a 
különböző kötések, módszerek és felszerelések.
A sorozat végén vizsgalehetőség is lesz!

Kőbányai Torna Club Sportegyesület 

1103 Budapest, Hangár u. 10.
http://www.vuelta.hu/ktc
e-mail: iroda@vuelta.hu

A Kőbányai Torna Club Sportegyesület (KTC SE) 2010 óta működik Kőbányán, 
ritmikus gimnasztika és kerékpáros szakosztályt tartva fent. Célunk, hogy e 
két szakosztályon keresztül biztosítsuk a tagok és a kerületi fiatalok sportolási 
lehetőségeit saját versenyeiken és tanfolyamokon.

A TÉR-KÖZ programban nyári kerékpáros programokat kínálunk az Újhegyi 
lakótelepen (és Kőbányán) élőknek: a 9-12 éves korosztály nyári napközis 
táborainkba várjuk, ahol a gyerekek a BringaAkadémia program keretében 
elsajátíthatják a biztonságos kerékpározás elméleti és gyakorlati alapjait, és a 
kerékpársportba is bekapcsolódhatnak kicsit. 

A családoknak hétvégi városi kerékpártúrákat szervezünk, melyekkel célunk 
a kőbányai kerékpárút-hálózatban rejlő biztonságos bringázási lehetőségek 
bemutatása.



1514

Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 

1104 Budapest, Harmat u. 23/a.
http://www.kobanyaimuveszek.hu/
e-mail: info@kobanyaimuveszek.hu

Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 2000-ben alakult. Az egyesület 
összefogja a Kőbányán élő képző- és iparművészeket. Tagjai grafikusok, 
festők, szobrászok, textilművészek, ötvösök, üvegművészek és keramikusok. 
A pályakezdő fiataltól az életművet maguk mögött tudó időskorú művészig 
vannak tagjaik, akik számtalan stílusirányzatot képviselnek: klasszikus portré-, táj- 
és csendéletfestészet, szürreális irányzat, minimal art. Az alkotóművészek több 
rangos elismerést, díjat kaptak: Munkácsy-díjas, Ferenczy Noémi-díjas, Derkovits, 
valamint Europa Nostra-díjas, Kőbánya Díszpolgára, Kőbánya Kíváló Művésze díj.
Közös kiállításokat szerveznek, bonyolítanak le, a csoport művészeinek 
alkotásainak bemutatására katalógusokat készítenek. Eddig 53 kiállítást szerveztek 
nem csak Kőbányán, de  Mosonmagyaróvártól Debrecenig, valamint Kárpát-
medence magyar területein, és Wolverhamptonban.

Rendszeresen részt vesznek fesztiválokon, rendezvényeken (Művészetek 
Völgye, Szent László Napok, Szeptemberfeszt). Egy-egy technika kiválasztásával, 
a művész vezetésével megismertetni az adott művészeti ágban a speciális 
technikákat, a közös gondolkodás az alkotás folyamatát teszi sokszínűvé. Egy ilyen 
programmal mutatkoznak be a nyáron az Újhegyi Közösség Házban.

Kőbányai Happy Dog Kutyaiskola 
1108 Budapest, Hangár utca 2.
www.kutyasuli.com
e-mail: happydogkutyasuli@gmail.com
Telefon: +36 30 205 6663

Az Újhegyi lakótelepen élő kutyatartókat tanítanák meg a kulturált, 
környezettudatos kutyatartásra preventív jelleggel a gyerekeken keresztül, felmenő 
rendszerben. A kutyatartók, leendő kutyatartók közösségfejlesztését próbálják 
szemléletváltással elérni, s hogy megszűnjön, de legalább csökkenjen kutyás és 
nem kutyás emberek közti ellentét, feszültség, a békés együttélés, az elfogadás.

A Közösségi Házban 
megvalósítandó program 
során a felelős állattartás 
kialakítása történne a 
kutyán, mint fajon keresztül. 
Megismertetnék a 
résztvevőket, gyerekeket és 
felnőtteket a kutyával, mint 
társsal, bemutatják a kutya 
származását, eredetét, fajtáit. 
A kutya megfelelő tartásával 
ismerkedhetnek meg (lakás, 
kert) interaktív módon, a 
kutyapiszok veszélyeiről, 
szedéséről (férgek, fertőzések), 
egészség megőrzésről, s 
az ezzel járó feladatokról, a 
megfelelő táplálásról, ápolásról, 
gondozásról (oltás, féreghajtás, 
mikrochip, bolha, kullancs, 
zoonózis), az ivartalanítás 
fontosságáról. Nyári kutyás 
tábor gyermekeknek 
az elméleti és gyakorlati 
tudnivalókat hangolja össze.



Kiadja a Kőbányai Képző-
és Iparművészek Egyesülete
www.kobanyaimuveszek.hu

Újhegyi Közösségi Ház
1108 Budapest Újhegyi sétány 16.

Telefon: +36 1445 2051
E-mail: kozossegihaz@korosi.org


