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Kőbányai
Hírek

JJankovich Tibor fotóján a Kőbányai Idősek Klubja énekkarát látják a Pongrácz telepi ünnepen
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A X. kerület közérdekû magazinja

Kőbánya tovább fejlődik,
újjászületett
a Pongrác lakótelep
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rendelő és a Pongrác telep újjáépítése után idén újabb orvosi rendelő
és az Újhegyi sétány környezetének rekonstrukciója is elkezdődik,
bölcsőde és óvoda épül, megújul a kerület több főközlekedési útvonala.

Szent László Napok
A június 25 én, csütörtökön ünnepi képviselő-testületi üléssel
és kitüntetések átadásával kezdődő rendezvénysorozaton fellép
a Fogi Színház, az Alma Együttes, a Neoton Família, a Queen Tribute,
Demjén Ferenc, Dolák Saly Róbert, valamint a Tutta Forza.
Kőbánya négynapos ünnepén lesz gyerkőcudvar, íjászat,
kézműves foglalkozás, népi kirakodó vásár és Civil Korzó is.
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Napenergia

Értékmentés

A Szivárvány
Idősek Otthonában
mostantól a
napenergia is
besegít.

Takarítás, virágosztás
és pályázat a kerület
szebbé tételéhez.
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Fejlesztések a Szivárvány Idősek Otthonában
A Kőbányai Önkormányzat két nagyértékű
beruházást hajtott végre kerületi Szivárvány Idősek Otthonában. 38 millió forint
értékben szereltek fel napelemeket az
épületre, illetve befejeződött a főzőkonyha
3 milliós modernizációja is.
napelemet szereltetett fel a Kőbányai Önkormányzat
a Sütöde utcai Szivárvány Idősek Otthona tetőszerkezetére. A beruházás 38,3 millió forintos összköltségét a kerület
uniós forrásból fedezi. Kovács Róbert polgármestertől az ünnepélyes átadón megtudtuk, hogy a beruházásnak köszönhetően az
intézmény áramfelhasználásának 31 százalékát megújuló energiaforrásból biztosítja, így éves szinten 2,1 millió forinttal kerül
kevesebbe az idősek otthonának fenntartása.
Szintén az itt lakók kényelmét szolgálja a főzőkonyha bővítése.
Az összesen 3 millió forint értékű beruházás során szállítóedénymosogatót, húselőkészítőt és diétás konyhai helyiséget alakítottak
ki, valamint víz- és gáz-almérőt építettek be. Átalakították a fekete mosogatót, az ételhulladék tároló helyiséget, a főzőtér növelése
érdekében pedig az étterembe helyezték át a tálalópultot. Kiépítették az új gépek csatlakozásait és átadó ablakot alakítottak ki a
Az idősotthon vezetői nem csak a zöldenergia hasznosítás területén előrelátók. Lajtai Ferencné, Erzsike elmondta, hogy a gyönyörű, ápolt kertbe gyümölcsfákat
is ültettek, hogy a lakók néhány év múlva majd egy fáról
cseresznyézhessenek, vagy szedjék a meggyet, szilvát,
hiszen egészen más érzés, ha csak néhány szemet is, de
a „saját” fájukról szednek. Az első cseresznyék és a néhány szem pici meggy már kibújt a kis fák levelei közül.

főzőtér és az étterem között. Az új konyha üzembe helyezéséhez
szükséges engedélyeket az intézmény megkapta a hatóságoktól.
Az említett 3 millió forintból az önkormányzat 20 tálcás, gázüzemű légkeveréses sütőt, valamint a multifunkciós konyhai
alapgépet is vásárolt. Emellett mosogatógépet, gázüzemű billenős

Kőbánya számít rád!
Szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívás
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének felhívása
a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj
pályázatról.
Pályázható maximális összeg: 5 000 forint/hó (az általános
iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére), 10 000 forint/hó (a
középfokú oktatási intézmény tanulói részére). Az ösztöndíj
2015. szeptemberétől 2016. januárjáig, öt hónap időtartamra
szól.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó
Kőbányán legalább egy éve lakóhellyel, illetve tartózkodási
hellyel rendelkezzen, 5-13. évfolyamos, nappali tagozatos
tanuló legyen, a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem
ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200%-át (jelenleg 57 000 Ft), valamint a 2014/2015. tanév végi
eredménye jó, illetve jobb legyen, mint a félévi osztályzata.
A 14 éven aluli gyerekek pályázatát a törvényes képviselő
nyújthatja be, 14 és 18 éves kor között a törvényes képviselő
aláírása szükséges.

A polgármester levele

Tisztelt Kőbányaiak!
Kedves Olvasók!
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A támogatás visszavonható, ha a tanulmányokat a pályázó
nem folytatja, ha fegyelmi büntetést kap és ha az igazolatlan
hiányzásainak száma meghaladja a tíz órát.

serpenyőt, hűtött munkaasztalt, valamint rozsdamentes polcokat és edényeket is kapott az intézmény.
A modernizáció lehetővé tette a HACCP minőségbiztosítási
rendszer bevezetését is. Az itt dolgozók részt vettek az erről
szóló oktatáson.
A pályázatot a megfelelően kitöltött adatlapon az előírt
dokumentumok csatolásával postai úton vagy személyesen
lehet benyújtani. A pályázatot „Kőbánya számít Rád tanulmányi ösztöndíj pályázat” megjelöléssel 2015. június
30. éjfélig lehet elküldeni a Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati
Osztály címére (1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 31.).
A pályázathoz mellékelni kell a 2014/2015. félévi, a
2014/2015. tanév végi tanulmányi eredményeket, valamint
a 2014/2015. tanév második félévére vonatkozóan a
kiemelkedő eredményeket tanúsító okmányok másolatát, a
pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelmet igazoló
okiratot és a személyes okiratok másolatát.
A pályázat elbírálása meghatározott értékelési rendszer
alapján történik, ösztöndíjban a legmagasabb pontszámot
elérő pályázók részesíthetők. A pályázó és a közoktatási
intézmény a pályázat elbírálásáról 2015. szeptember 15-éig
kap értesítést.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást kérhetnek
a 36-1/433-8144 telefonszámon, illetve az oktatas@kobanya.
hu e-mail címen.
A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról.
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gy vélem, nem túlzás
kijelenteni, hogy május szinte minden napjára
jutott egy-egy fontosabb
eredmény, esemény, ünnep
Kőbányán. Fergeteges halmajálissal indítottuk kerületünkben a májust. A hónap
első vasárnapján az édesanyákat köszöntöttük, május
utolsó hétvégéjén a gyermekeket ünnepeltük. Egy
egész hétvégét szerveztünk
négylábú kedvenceink és a
gazdik számára is, harmadik alkalommal tartottuk meg a kőbányai kutyafesztivált és kutyaszépségversenyt.
Kőbánya megint szépült. Ezért dolgozom csapatommal.
Nagyon örülök annak, hogy kerületszépítő mozgalmaink
egyre népszerűbbek. Az idén minden eddignél több jelentkezés érkezett az önkormányzati virág, dísz- és fűszernövény
pályázatra: 22000 egynyári palántát, 8000 muskátlit, 4000
fűszernövényt és 6500 cserjét adtunk át közel 1000 igénylőnek, akik önkormányzatunk pályázatára jelentkeztek.
Kőbánya megint fejlődött. Egy egész városrész újult meg
kerületünkben: újjászületett a Pongrác lakótelep. A 2010ben kezdődött és most zárult városrehabilitációs projekt
során 1 milliárd 120 millió forintból újultak meg az épületek,
a közösségi terek és a zöldfelületek. A projektet egy vidám
családi ünnepséggel zártuk le, ahol a Pongrác Idősek Klubjának Napsugár Énekkarától nagyon kedves ajándékot kaptunk. Egy fantasztikus nótát költöttek az alkalomra, melyet
valamennyiünk örömére elő is adtak.
Végül, de nem utolsó sorban tisztelettel meghívom Önöket
Kőbánya ünnepére, a Szent László Napokra! Színes programokkal, vigassággal várjuk Önöket kerületünk városközpontjába, a Szent László térre június utolsó hétvégéjén!

Aktualitásainkról a www.facebook.com/
kovacsrobertpolgarmester oldalon is olvashatnak!
Szép és örömteli júniusi napokat kívánok!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
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akadálymentesítést, útépítést, játszóterek építését, modernizálását,
kerékpártárolók kihelyezését, újabb tornacsarnokok és tornaszobák
kialakítását, kerékpárút építést, BMX és gördeszka-pályák építését,
illetve a Rákos-patak völgyének revitalizációját sorolja a program.

Pénzügyek
rendben!

A TESTÜLETI ÜLÉSEN két iskola, a Kada és a Szervátiusz igazgatójának pályázata is terítékre került. A végső döntést ugyan az iskola-fenntartónak kell meghozni, ám az előzetes ajánlást a kőbányai
képviselők – az iskola tanári karához hasonlóan – megadták a Kada
vezetését megpályázó Kohl Katalinnak. A Szervátiuszt eddig is vezető Demeter Antal pályázatát viszont több tartózkodó szavazat kísérte – indoklásként a vezető korát jelölték meg a szavazók.

Kőbánya az ország egyik legmegbízhatóbban,
legstabilabb pénzügyi háttérrel működő városa, a Kőbányai Önkormányzat ezért jelentős
fejlesztésekkel számolhat a középtávú terveiben is. Erről, pontosabban Kőbánya gazdasági koncepciójáról, valamint a közrend jelentős
javulásáról is szó volt a legutóbbi testületi
ülésen.
őbánya közbiztonsága a korábbi évekhez képest nagyon
látványosan javult az elmúlt évben – ez derült ki dr.Gyetvai
Tibor alezredes értékeléséből. Kőbánya rendőrkapitánya elmondta, hogy 2014-ben körülbelül harmadával csökkent a
bűncselekmények száma a kerületben - mintegy 3300 esetről
tudtak a rendőrök. Közben a felderítések, vagyis az eredményes
nyomozások aránya is nőtt, tavaly 100 esetből már 44 esetben
derült fény az elkövetők személyére – különösen a közterületen elkövetett esetek felderítése volt hatékony, az esetek felében
elfogták a gyanúsítottakat. Ezek a mutatók különösen akkor értékelhetők jónak, ha elmondjuk, hogy a közterületen elkövetett
esetek száma 1800-ról egy év alatt alig több mint ezerre csökkent. Más kérdés, hogy különösen a tulajdon ellen elkövetett
bűncselekmények elkövetői főleg a nem kerületben élők közül
kerültek ki, így a felderítési hatékonyság is jóval alacsonyabb
esetükben, lopásokat tekintve például alig érte el a 20 százalékos arányt.
Noha személyes tapasztalatunk azt mutatja, hogy az emberek egy
része még mindig nem vigyáz eléggé értékeire (feltűnő helyen hordja drága ékszereit, nyitott táskákkal utazik és elalszik a villamoson
az ölébe ejtett táskájával és mobiltelefonjával), a rendőrségi adatokból az derült ki, hogy 2014-ben jelentősen, alig felére csökkent
– többek között –a kifosztások száma is.
A civil szervezetekkel kialakult együttműködés mellett az iskolások és az idős emberek felvilágosítására is kitérő rendőrégi beszámolót követően a képviselők néhány, rövid időn belül
megoldandó problémára hívták fel a kapitány figyelmét. Weeber
Tibor alpolgármester az Algyógyi utca környékén kialakult forgalmi drámát ecsetelte – sürgős rendőri közbelépést kérve, Agócs
Zsolt pedig a Jászberényi úton megjelenő motoros ámokfutók
ellen kért védelmet – részben a motorosok érdekében is. Mácsik
András az újhegyi körzeti megbízotti iroda költözéséről és néhány térfigyelő kamera javasolt áthelyezéséről érdeklődött, míg
dr. Mátrai Gábor egy, a Szövőszék utca közelében üzemelő vendéglátó helyiség környezetében tapasztalható rendszeres rendzavarásra panaszkodott, mondván: a lakossági bejelentéseknek nem
sok következménye volt eddig.

A KÉPVISELŐK DÖNTÖTTEK TÖBBEK KÖZÖTT a Bem Általános Iskolát és a Keresztury Általános Iskola munkáját támogató két alapítvány önkormányzati támogatásáról is. Ennek értelmében a Bem
Zöld dió Alapítványa félmillió forint, a Keresztury Egyesült Erővel
Alapítványa 600 ezer forintos támogatást kap az önkormányzattól.
Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatására 200 ezer forintot szavazott meg a testület. Ugyanekkora kőbányai támogatásban részesül a Rákosmente Mentéséért Alapítvány is.

K

DR. GYETVAI TIBOR a Kőbányai Önkormányzat finanszírozásával telepített, illetve üzemeltetett térfigyelő kamerák szerepéről is beszámolt. Kőbánya rendőrkapitányának adatai szerint az elmúlt években rendszerbe állított 86 kamera 80 esetben segített közvetlenül a
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A KÉPVISELŐK ELFOGADTÁK a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírást is, ennek lényeges elemeit
lapunkban is olvashatják.

A Kőbányai Önkormányzat pénzügyi helyzete országosan
is kiemelkedő. Májusban csak iparűzési adóból másfél
milliárd forintos bevételre tesz szert a városunk.
bűnelkövetők elfogásában, vagyis a kameraképet figyelő rendőrök
ennyi esetben indítottak bűntető eljárást. A kamerák a beszámoló
szerint ezen kívül is nagyon sok esetben szolgáltak bizonyítékkal, amikor egy-egy ügy felderítéséhez kerestek információkat. A
térfigyelő kamerák segítségével 2012-ben 59, 2013-ban 145, míg
tavaly már 158 esetben fordult elő úgynevezett bűnügyi észlelés,
valamint ugyancsak az elmúlt évben 1314 esetben a szabálysértések
észlelésében is fontos szerepe volt a közterületek rendjét felügyelő
kameráknak. A rendőrkapitány ismét elmondta, amit minden hasonló értékelésnél fontos megemlíteni: az említett elfogások, illetve feljelentések nagyon fontos elemei a rendőrségi munkának és
a hatékony közrend-védelemnek, de a térfigyelő kamerák legfőbb
feladata és értéke a megelőzésben, a visszatartásban van. Ugyanis
azokon a területeken, ahol a beláthatóság és a technikai feltételek
lehetővé tették a telepítést, ott jelentősen, bizonyos elkövetés-típusokat tekintve felére, vagy ennél is nagyobb mértékben esett vissza
a bűncselekmények száma.
Ugyancsak a rendőrséget, illetve a rendőrök életét befolyásoló kérdésben döntöttek a képviselők, hiszen megszavazták, hogy a Kőbányai Önkormányzat több mint 8,5 millió forinttal támogatja az itt
szolgálatot teljesítő rendőrök albérleti díját. A kiírandó pályázat szerint 19 rendőr kap majd havonta 30 ezer forint albérleti támogatást.
A TESTÜLETI ÜLÉSEN A KÉPVISELŐK TÁRGYALTAK az elkövetkező 5
évre szóló gazdasági koncepcióról is. Az öt évre szóló tervcsomag
elkészítésére ugyan legfőképpen azért van szükség, mert törvény
írja elő, ám a Kovács Róbert polgármester által előterjesztett anyag
több olyan elemet is tartalmazott, amely az ellátási, fejlesztési
irányt meghatározza. Jelentős fejlesztést tartanak szükségesnek többek között a befektetés-ösztönzésben, a kis- és közép-vállalkozások
fejlesztésében – ezzel a munkahely-teremtésben-, a közlekedési,
illetve logisztikai csomópontok kialakításában, valamint a korábbi
ipari és a zöldterületek hasznosításában.

A RÖVIDTÁVON JAVASOLT BERUHÁZÁSOK KÖZT a koncepció megemlíti a Kerepesi úti háziorvosi rendelő újjáépítését, a Vaspálya
utcai óvoda-bölcsőde felújítását, az Állomás utcában egy új ügyfélközpont kialakítását, a parkosítást, faültetést, a térfigyelő rendszer bővítését, az utak és járdák felújítását, valamint az Újhegyi sétány rehabilitációját is. A középtávú teendők között az intézményi

A képviselő-testület nevében Kovács Róbert polgármester gratulált három kőbányai sikerembernek, akik
a közelmúltban a köztársasági elnöktől vehettek át magas állami kitüntetést. Prof. dr. Palkovits Miklós Széchenyi-díjas
orvos-professzornak, anatómus, endokrinológus, agykutatónak abból az alkalomból, hogy megkapta a Magyar
Érdemrend Középkeresztje Csillaggal Polgári Tagozata kitüntetést (jobb oldalon). Turi György mesteredző,
a MOB kiemelt úszóedzője, a KSC úszószakosztály-vezetője (bal oldalon Kovács Róberttel) és Nagy Zoltán nyugalmazott
iskolaigazgató pedig a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjének Polgári Tagozata kitüntetést vehetett át Áder Jánostól.
A polgármester és a képviselő-testület tagjai is megköszönték a három, különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtó
kőbányai szaktekintély munkáját.
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A TISZTÁBB, VIRÁGOSABB KŐBÁNYÁÉRT

Virágba borult
Kőbánya
Majdnem ezer kőbányai lakó, illetve lakóközösség kapott
egynyári virágokat, fűszernövényeket, cserjéket a Kőbányai Önkormányzat ingyenes növényosztásán. Az immár hagyományos virágosítási akcióban 22 ezer egynyári palántát,
nyolcezernél is több muskátlit, négyezer fűszernövényt, valamint hat és félezer cserjét osztottak szét a pályázók között.

A TISZTÁBB, VIRÁGOSABB KŐBÁNYÁÉRT
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Pályázat a védett
építészeti értékek
megőrzésének
támogatására

Együtt a környezetért
őbányán évek óta sikeresek a lakóközösségek, iskolák, illetve a Kőbányai Önkormányzat által szervezett
kerület-takarítási akciók. A résztvevők
létszáma ugyan változott, de az önkéntesek és a Kőkert munkatársai is ugyanazzal a lelkesedéssel próbálták megszabadítani városunk egyes részeit a primitív
környezetszennyezők által lerakott hulladékoktól.
Az egyik szemünk sír, a másik nevet,
hogy idén tavasszal is újabb rekordot

K

N

agyon nagy öröm, hogy megmozdult az egész kerület, és Kőbánya
legtávolabbi pontjáról is jöttek, hogy szebbé tegyék környezetüket. A közös munka
pedig közös sikerélménnyel jár, vagyis
bebizonyíthatjuk a kerületet csak iparvárosként ismerőknek, hogy ez Budapest
egyik legrendezettebb, legszínesebb, legvirágosabb kerülete.” – ezzel köszöntötte
Kovács Róbert polgármester a kétnapos
növényosztás kedvezményezettjeit, vagyis
a virágokért érkező lakókat. Az osztásból
személyesen is részt vállaló polgármester
elmondta, hogy a most harmadik alkalommal megrendezett növényosztó akció
óriási népszerűségére tekintettel az önkormányzat megemelte a keretösszeget, így
idén jóval több mint hatmillió forint értékben kaptak növényeket a pályázók.
A Harmat utca 15/C-ből 40 tulajdonos
képviseletében jött a Gájer család. Kis
segítséggel főleg ők rendezgetik a kertet
immár hét éve, és az önkormányzat virág,
illetve növényosztásán mindig részt vettek.

„

A legtöbb kőbányai ismeri
a világosbarna gúnyában megjelent
középtermetű Mogyorót, a virágok
barátját. Noha kicsit melege volt,
a gazdájának, Mónikának segített
a virágok cipelésében is.

Az önkormányzat dolgozói a szemétfelszámoló bevetés egy pillanatában.
A lelkes önkéntesek csak a csapatfotó kedvéért álltak meg
egy rövid időre. 250 köbméternyi szeméttel kevesebb Kőbánya terhe.
döntöttek a takarítók. Sír, mert Kőbányán
nem csökkent az illegális hulladéklerakás,
szemetelés és nevet, mert összességében
most is több száz diák, lakó, önkormányzati dolgozó és Fradi-sportoló áldozta rá
a hétvégéjét, hogy a kerületben kevesebb
legyen a szemét. Az oktatási intézmények
saját területükön végzett területszépítése
mellett az önkormányzat dolgozói és az

Tökéletes szervezés! Kovács Róbert
polgármester is besegített
az előre sorba rakott virágcsomagok
osztásában.
„Nagyon patent minden” – értékelte az
osztás menetét Márta és még néhány mondattal áradozott a kertjükről, meg erről a
lehetőségről. „A legnagyobb gondot a
gondatlanok okozzák nekünk, akik nem
tisztelik a munkánkat, a növényeket és
még mindig nagyon sok a cserbenhagyott
kutyagumi.”
Ugyancsak a Harmat utcából, a 20. számú házból érkezett Irén és Erzsébet, akik
elmesélték, hogy a házban főleg a szépkorúak foglalkoznak a kerttel. A 40 lakásból
majd egy tucat hölgy és úr él egyedül és a
kertművelés a társasági élethez is jó alkalmat teremt. „Most petúniát, büdöskét és
jegecskét viszünk, és ha marad a jó idő,
akkor ma már ültetjük is” – mondják.
Jóga József és szakértőkkel erősített
csapata az egyik legnagyobb háztömbből
jött, a Hungária körút egyik 700 albetétes
házának kertszépítői ők. A csapat legfőbb
szakértője, Pintér Anita dísznövény-kertész, a harmadik kerületből jött, hogy
segítsen a barátoknak. Meg is van az
eredménye, büszkék arra, hogy a házak
környezete úgy néz ki, mint egy mai lakópark. Ez azért különösen nagy szó, mert
a forgalmas helyen is vigyázni tudnak a
lakók a szép kertekre.

FTC sportolói a Népliget egyik szélét, a
Kőbányai út és a Vajda Péter utca közti
részt mentesítették, addig a Büntetésvégrehajtási Intézetből érkezett elítéltek
a Hangár utca környéki kiserdőt szabadították meg a hulladéktól.
A kerülettakarítási akció idei eredménye: 250(!) köbméter szemetet gyűjtöttek össze a takarítók Kőbányáról.

Helyreállt a forgalmi rend a népligetben
A BKK újból lezárta az illegálisan megnyitott Kismartoni utcai népligeti behajtót. Helyreállt az eredeti
forgalmi rend a Kismartoni
utcában, ahol korábban ismeretlenek megrongálták,
illetve engedély nélkül eltávolították az autók behajtását akadályozó beton elemeket. A mentők, tűzoltók,
rendőrök akadálymentesen
hajthatnak be a Népligetbe.
Budapesti Közlekedési Központ
(BKK) a jelenleg hatályban lévő
forgalomtechnikai szabályozásnak megfelelően kedden reggel a Kismartoni útról korábban szabálytalanul eltávolított
beton elemek pótlásaként útzáró fémoszlopokat helyezett el.
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A sétányra korábban sem lehetett behajtani gépjárművel, mert az balesetveszélyes
a futókra, biciklizőkre, sétáló emberekre
nézve. A Népliget teljes területére 2001
óta van hatályban behajtási korlátozás. Az
autók közlekedését gátló akadályok kihelyezését a hatályos jogszabályok alapján
a BKK engedélyezte. Majd miután tavaly
ősszel egy népligeti sportlétesítményben
sajnálatos haláleset történt - amelynek

felelősségét egyébként megpróbálták a
pálya üzemeltetői az önkormányzatra
hárítani - a beton tömböket ismeretlenek
illegálisan eltávolították, lehetővé téve
az autók szabálytalan behajtását és parkolását.
A helyzet rendezésére a Kőbányai Önkormányzat egyeztetéseket kezdeményezett az érdekelt felek bevonásával annak
érdekében, hogy a katasztrófavédelem, a
mentők és a rendőrség vészhelyzet estén
akadálymentesen tudja megközelíteni a
Népliget területén található ingatlanokat,
miközben a ligetben pihenők nyugalma,
biztonsága és a szabályok betartatása is
garantált. A Fővárosi Önkormányzat, a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a kerület közös bejárása után
döntött úgy a Főváros, biztosítja, hogy
a Népliget egyébként forgalomtól elzárt
területén található ingatlanokat a Vajda
Péter út mindkét végéről akadálymentesen tudja megközelíteni a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a mentőszolgálat és
a rendőrség.

Kőbányai Önkormányzat vissza nem
térítendő támogatást nyújt pályázati
úton a helyi védettségű épületek közül a
lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására.
Az építészeti értékek védelmének célja Kőbánya településképe és történelme
szempontjából meghatározó, műemléki
vagy fővárosi védettséget nem élvező
épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő
megóvása. A település értékei a nemzet
kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk jelentőségükhöz
méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.
A védett építészeti értékek megőrzésének támogatására kiírandó pályázat
segítségével az Önkormányzat elősegíti
a védett építészeti értékek fenntartását,
megújulását, a károsodott értékek helyreállítását.
A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák,
megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.
A teljes pályázati kiírás letölthető a
Kőbányai Önkormányzat honlapjáról:
http://www.kobanya.hu
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Halak és majális
Ha május első napja, akkor Halmajális Kőbányán. Ma már ezt Budapest-szerte, sőt,
országszerte tudják. Az Óhegy parki rendezvényen megfordult jóval több mint tízezer látogató – bárhonnan is jött – színes programokat várt és úgy tűnt, mindenki remekül érezte
magát.
Kovács Róbert polgármester
által meggyújtott „közös tűzről” sok ki láng lobbant és hamarosan rotyogtak a bográcsokban a
finomabbnál finomabb hallevek.
Majdnem negyven csapat indult

A

a halászlé főző versenyen, ám a
polgármester azt mondta, örülne,
ha jövőre már ötven halas-csapat
csapna a halak közé. Idén a fődíjat, egy hétvégi arlói pihenést a
Hal-dorádó csapat nyerte.

A programra visszatérve: a Törekvés táncosainak a közönséget
is bevonó májusfa kitáncolása
után Korpás Éva és az eddig főleg humoristaként ismert DolákSaly Róbert is a fiatalabb korosztálynak énekelt. A televízióból jól
ismert April Project akrobatikus
táncával, a sok kőbányai által ismert Csepregi trió és Molly pedig
a nívós slágergyárával varázsolta
el a közönséget. Végül Nótár
Mary és a még mindig pörgő
Szandi tette föl a koronát a Halmajális színpadi eseményeire.
A Kőbányai Önkormányzat támogatásával és a Kőrösi

Kőbányai kutyaünnep

A Törekvés mindenkit táncba hív.
Kulturális Központ szervezésében létrejött Halmajálison persze
a kisebbeknél nagy sikert aratott
a vidám- illetve játszópark és az

Az ízek mesterei.
Korpás Éva énekel
a gyerekeknek.

Újjászületett a Pongrác telep
őbánya egy egész városrésze újult meg az Európai Unió és a Kőbányai Önkormányzat összefogásával,
illetve forrásából. A 2010-ben
kezdődött és most zárult programban 1,12 milliárd forintból az épületeket, a közösségi

K

tereket és a zöldfelületeket is
megújították.
A kőbányai Pongrác telepen 6070 éven keresztül lényegében változatlan volt a helyzet, a lakások
komfort nélkül épültek, s csak a
lakókon múlt, hogy ezeket belül
átalakítsák. Kőbányán korábban

Vurstli a javából.

A Pongrác telepen nemcsak a környezet változott meg,
hanem elindult a közösségi élet is. Noha nem könnyű elviselni egy ilyen hosszú felújítási folyamatot, de mindenkit örömmel tölthet el, hogy a szemmel látható és a mindennapi élet minőségét befolyásoló ﬁzikai felújítás mellett
az itt élők jelentős része igazi közösségé kovácsolódott”
– ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Kovács Róbert a
felújítás ünnepi záró rendezvényén megjelent embereket.
A polgármester az itt lakók türelmét kérte a még folyamatban lévő, néhány kisebb munka elvégzéséhez és segítséget is kért a telep megóvásához. „Tovább kell vinni a
megkezdett, közös munkát és közös gondolkodást, hiszen
akkor lehetünk sikeresek, ha abban mindenki részt vállal.”
– mondta Kovács Róbert.
még nem volt példa arra, hogy
pályázati pénzből valósuljon
meg egy városrész fejlesztése.
Az önkormányzat és a közösség
szinte példátlan összefogásának
köszönhetően a telep 20 társasháza, 74 szociális bérlakása, közintézményei (óvoda és bölcsőde)
kívül-belül megújultak.

A közterületek is újjászülettek:
a sétáló- és pihenőterek, a közösségi kertek, a játszóterek és
a járdák. A parkok kizöldültek és
új padokat, ivókutat kaptak, az
elöregedett, balesetveszélyes fákat, cserjéket kivágták, helyükre
újakat telepítettek. Ma már 12, a
rendőrségre bekötött térfigyelő

állatsimogató, míg a felnőttek
hamisítatlan, szegedi halászlével, jó borokkal és hideg sörökkel vigasztalódhattak.

A színpad előtt a több ezres tömeg éppen Nótár Mary fellépését várta, amikor az előadóknak fenntartott sátorban
összefutottam a 2008-as Megasztár 3. helyezettjével, Lakatos Krisztiánnal.
„Mindenem a zene! – kezdte a rövid beszélgetést Krisztián. „ Tizenöt éves korom óra, 11-12 éve énekelek. A muzsikus-énekes édesapám révén kerültem közel a zenéhez,
mondhatom, ez nálunk amolyan családi hagyomány. Most
azért vagyok itt, hogy meghallgassam Maryt, akivel nagyon jó barátok vagyunk. Vele is és L.L.Juniorral sokat
dolgozunk együtt, örülünk egymás sikerének.
Szeretem a fesztiválokat. Egy hasonlón, pontosabban a
gyulai pálinka fesztiválon találkoztam a kedves, közvetlen
polgármesterrel, Kovács Róbert úrral. Az imént idéztük föl
a gyulai találkozást. Talán hamarosan majd a kőbányaiaknak is énekelhetek a dalaimból és a nagy kedvenceimtől
- Cserháti Zsuzsától, Máté Pétertől, Zámbó Jimmytől.”
Baleczky I. Katalin
kamera vigyázza a lakók biztonságát, korszerűsödött és az
újonnan kialakított terekhez
igazodott a közvilágítás. Mostanra 140 normál és további 3
mozgáskorlátozottak számára
kijelölt új térburkolatú parkolóhely szolgálja az itt élők
kényelmét. A Pongrác Közösségi Ház a közösségi élet méltó központjává vált, ahol nem
csak a szabadidő eltöltéséhez
kínálnak programokat, hanem
az elhelyezkedés esélyét javító
tanfolyamokkal, segítő szolgáltatásokkal is várják az itt
lakókat. Kőbánya gondolt a fogyatékkal élőkre is: a beruházás során jelentős mértékű akadálymentesítésre is sor került.
A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú
"Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú
városrehabilitációja" elnevezésű projekt összesen 1 milliárd 120 millió forintból valósult meg. Ebből 900 milliót az
Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának támogatásával ﬁnanszírozott a kerület, 165 millió forint önrészt a
Kőbányai Önkormányzat biztosított, 55 millió forint önrészt pedig a helyi társasházak adtak a beruházásokhoz.

armadik alkalommal jöttek
Kőbányára a környéken
élő kutyatartók. Noha a résztvevők többsége kőbányai, a nevezők között sok más kerületből
érkezővel, illetve Fejér megyei
résztvevővel is találkoztunk. A
mintegy száz versenyre nevezett kutya is bizonyítja, hogy
jó volt hajdan a polgármesteri
ötlet. Kovács Róbert azért ál-
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modta meg Kőbányára a kutyafesztivált, hogy hidat verjen az
ebtartók és a kutya nélkül élők
közé, hogy népszerűsítse az
egyre nagyobb számban épített,
kulturált kutyafuttatókat, hogy
felhívja a figyelmet a kulturált
kutyatartás szabályaira és hogy
legyen egy igazi kutyaünnep,
ahol gyerekek és felnőttek,
állattartók és érdeklődők öszszegyűlnek és társasági életet
élhetnek – sok szép kutya társaságában.

Az idei elődöntők és a döntő
hangulata szenzációs volt, a
fő támogató Kőbányai Önkormányzat és a Kőkert munkatársai, az állatmentők, a kutyás
rendőrök és a kutyák is mindent
megtettek, hogy jól érezze magát a közönség, pontosabban
közösség.
Kovács Róbert polgármester mostanra is tartogatott egy
meglepetést: elmondta, hogy
próbaképpen a kerületben is
megjelenik néhány helyen az
utcai kutyawc és ha beválik, akkor sok helyen találkozhatnak
majd a könnyen takarítható,
deszkákkal bekerített kis illemhelyekkel.
A kutyaünnep fő attrakciója
idén is a szépségverseny volt.
Az összesen hat kategóriában
értékelt kutyusok között a szakértő zsűri a következőket találta
a legjobb mozgású, legápoltabb, legszófogadóbb, legszebb
kutyáknak:
Fajtatiszta kistestűek: Kudzsó
(Murvai lászló), közepes méretűek: Ködmön (Tóth Ágnes),
nagytestűek: Mirage (Nagy
Marietta); nem fajtatiszta kis
testűek: Luca (Szula Istvánné),
közepes termetűek: Diego
(Nagy Enikő), nagytestűek:
Rudi (Somori Fiatal felvezetők versenyét Tahm Kata nyerte
Picurral, a gyermek-kutya páros
versenyt Kocsis Kitti Furával.
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Év végéig megnyílhat a
kőbányai kormányablak

Ingyenesen étkeznek
a nyáron a rászoruló
kőbányai gyerekek

Kényelmesebbé válik az ügyintézés a kerületben, miután a Fővárosi Kormányhivatal megnyitja a kőbányai kormányablakot. A Havas Ignác utcában várhatóan év végéig
megnyíló korszerű ügyfélszolgálatban az okmányirodaiak mellett például családtámogatási ügyeket is el lehet
majd intézni, összesen
több mint 260 féle különböző ügytípussal kereshetjük fel a kormányablakokat – mondta lapunknak
dr. György István, Budapest kormánymegbízottja.
zámos ügy elintézéséhez ma még
kerületeken át kell utaznunk, a Kőbányai kormányablak megnyitásával
azonban kényelmesebbé válik az állami
ügyintézés, hiszen elég lesz a kerület
központjáig eljönni. Dr. György István,
a Fővárosi Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott lapunkat arról tájékoztatta, hogy a Havas Ignác utcai okmányiroda alakul
majd át úgynevezett integrált
kormányzati ügyfélszolgálattá, ahol a klasszikus okmányirodai ügyek mellett többek
között a gyessel, az anyasági
támogatással, TAJ-kártyával
kapcsolatosan is intézkedhetünk. Jelenleg összesen 265
ügytípus kapcsán állnak rendelkezésünkre a kormányablakok, de ez a szám a jövőben
tovább növekszik.
– A fejlesztésekkel a kormány célja, hogy az állampolgárok minél kényelmesebben, a lehető legrövidebb idő
alatt, a lakóhelyükhöz közel igénybe
vehessék ezeket az állami szolgáltatásokat – foglalta össze dr. György István
a szolgáltató állam legfőbb ismérveit.
Emlékeztetett, eddig is számos lépést
tett a kormány ezért, például az olyan
családtámogatások, mint az anyasági
támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, a nagycsaládosok gázár-kedvezménye vagy a fogyatékossági támogatás áprilistól a korábbinál jóval több
ügyfélszolgálaton igényelhető, hiszen a
Magyar Államkincstár mellett a kerületi
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hivataloknál és a kormányablakoknál
is intézkedhetünk. A tervekre is kitért,
amelyek szerint a fővárosban összesen
35 kormányablak nyílik, minden kerületben lesz legalább egy, de forgalmasabb
helyeken, például bevásárlóközpontokban, pályaudvarokon is lehetőség lesz a
kényelmes ügyintézésre.

Több marad a zsebben
Adócsökkentés – 2016.
Noha még a 2015-ös év felénél sem járunk, már most
biztosnak tűnik, hogy jövőre
a kőbányaiak zsebében is
több pénz marad. A magyar
kormány 2016-ban újabb
adókönnyítésekkel
járul
hozzá az életkörülmények
további javításához – ezt vetíti előre a napokban benyújtott jövő évi költségvetéstervezet.
agyarországon a gazdasági növekedés stabil, ezért lehetőség van további adócsökkentésekre, vagyis a 2016os büdzsé az adócsökkentés költségvetése
lesz. A megmaradó plusz jövedelmek a
kőbányaiaknak is újabb segítséget jelentenek. A 16%-os egykulcsos, alacsony személyi jövedelemadóval és a családi adókedvezménnyel már eddig is több mint
3.600 milliárd forintot hagyott a kormány
a családoknál. Az SZJA jövőre tovább
csökken egy százalékkal, Ezzel 120 milliárd forinttal több marad négy millió ember
zsebében.
A családok terheinek csökkentése 2010
óta a kormány célja. A családi adókedvezmény 2011-es bevezetése óta - az idei,
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Dr. György Istvánt, korábbi főpolgármester-helyettest a kerületben zajló
többi fejlesztésről is megkérdeztük,
ezek közül kiemelte a Kőrösi Csoma
Sándor út Fővárosi Önkormányzat
beruházásában végzett
felújítását,
amelynek előkészítésében korábban
maga is részt vett. – A kerület főutcája a füves villamospályának és a megújuló burkolatnak köszönhetően új arculatot kap a kőbányaiak örömére, de
nemcsak erre lehetünk büszkék, hanem
a kerületben az elmúlt években végzett
valamennyi fejlesztésre.

őbánya idén is gondoskodik a rászoruló gyermekek ingyenes nyári
étkeztetéséről. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma pályázatán tavaly mintegy 3,7 millió, idén pedig akár 4,7 millió
forintot is nyerhet a kerület erre a célra.
A Kőbányai Önkormányzat saját forrásból az év során több száz millió forintot
költ gyermekétkeztetésre, 2015-ben pedig újabb 50 millió forintos terhet vállalt
át a szülőktől – ennyi lett volna a minőségi étkeztetés bevezetésének költsége.
A Kőbányai Önkormányzat tavaly
pályázott először a nyári szociális
gyermekétkeztetéshez kapcsolódó minisztériumi támogatásra. 2014-ben az
önkormányzat 250 gyermek étkeztetését vállalta és ennek jelentős részét a
támogatási összegből fedezték. Tavaly
június 16-tól augusztus 14-ig étkezhettek ingyen a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő kőbányai családok gyermekei. A meleg ételt zárt dobozokban szállították négy helyszínre minden nap, az előző napon leadott rendelés
alapján. Az étkeztetés mellett az önkormányzat külön szabadidős programokat
is szervezett azoknak a gyerekeknek,
akik nem a nyári napközis tábor keretében vették igénybe az étkeztetést, hanem
a gyermekjóléti központon keresztül.
A Gyermekszegénység elleni program
keretében Kőbánya idén 4,7 millió forint
támogatásra pályázott a nyári szociális
gyermekétkeztetés biztosítására. Idén
is 250 gyermek étkeztetését vállalta az
önkormányzat – a korábbi évek tapasztalatai szerint legfeljebb ennyien igénylik ezt a lehetőséget. A minisztérium
június 8-án hirdeti ki a pályázat eredményét. A rászoruló gyermekek nyári
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várható 240 milliárd forintos tehercsökkentéssel - már több mint 1000 milliárd
forinttal többet hagyott a családoknál a
kormány. 2016-tól tovább nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye is – a
jövő évtől 2019-ig a jelenlegi 10 ezer forintról 20 ezer forintra nő a gyermekenkénti kedvezmény. Ez 15 milliárd forintos
adócsökkentést jelent.
Az SZJA-csökkenés és a családi adókedvezmény növekedése a két átlagkeresővel rendelkező, gyermektelen
családoknál havi 4700, a két átlagkeresős, kétgyermekes családoknál havonta
9000-9500 forintos jövedelem-növekedést jelent.
Ha ehhez hozzászámoljuk, hogy a sertés tőkehús áfája 22 százalékkal csökken,
akkor ez összességében újabb 25 milliárd
forintos adócsökkenést hoz. Valamint 10
milliárdos teher-csökkenést hozhat, ha
csökken a különböző állami közszolgáltatások díja, illetéke.
Ezek az adócsökkentések azt jelentik,
hogy a dolgozó emberek fizetése emelkedni fog, a két gyermeket nevelő családok támogatása tovább nő, a sertéshús és a
különböző állami szolgáltatási díjak csökkentése és eltörlése pedig a mindennapi
nehézségekkel küzdők számára nagy segítséget jelentenek. A számítások szerint
minden olyan családnál, ahol két gyermeket nevelnek, havi 7100 forinttal, azaz évi
85 ezer forinttal több jövedelem marad.

étkeztetését támogató pályázat okán
Czibere Károly, az EMMI szociális
ügyekért felelős államtitkára Kőbányán
járt és a Janikovszky Éva Általános Iskolában mondta el, hogy az idén jelentősen nőtt országszerte az igény a támogatásra, ezért a minisztérium megnövelte a
keretösszeget.
Kovács Róbert polgármestere elmondta, hogy a Kőbányai Önkormányzat összetett szociális ellátórendszert
működtet, és más településekre nem
jellemző, speciális formában is segíti a
kerület lakosait. Kőbánya polgármestere
beszélt arról is, hogy a kerület átvállalta
a közétkeztetésben bevezetett reformtáplálkozás plusz terheit a szülőktől. A
kormány szeptembertől kötelezi a minőségi közétkeztetés bevezetésére az
önkormányzatokat, de Kőbánya már
január óta az emelt szintű szolgáltatást
nyújtja. Az egészségbarát, minőségi ételek költségnövekedésének egy részét a
szülőknek kellene kifizetniük, de ezt az
50 millió forintot az önkormányzat kifizeti helyettük.
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Szent László Napok
2015. június 26-28.
JÚNIUS 25. CSÜTÖRTÖK
18.00 Ünnepi képviselő-testületi ülés és a kerületi kitüntetések átadása a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központban

JÚNIUS 26. PÉNTEK
16.00–18.00 Utcazenészek, Szent László tér, templomkert
16.00-20.00 Népi kirakodó vásár
18.00-19.00 Szentmise
Szent László plébániatemplom
A templomkertben a Szent László plébánia bemutatkozása.
Keressék a Szent László asztalt!
19.00–20.00 Room Service (Bryan Adams tribute band koncert)
Szent László tér, nagyszínpad
20.15 Szent László Napok 2015.
Megnyitó - ünnepi köszöntőt mond:
Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere
20.30–22.00 Neoton Família koncert
Szent László tér, nagyszínpad

JÚNIUS 27. SZOMBAT
10.00–18.00 A Szent László plébániatemplom
megtekintése és toronyjárás.
10.00-14.00 Toronyjárás idegenvezetéssel,
indulás félóránként! Az utolsó csoport indulása 13.30.
A templomkertben a Szent László plébánia bemutatkozása.
Keressék a Szent László asztalt!
9.00–16.00 A kőbányai pincerendszer megtekintése
idegenvezetéssel, előzetes bejelentkezés alapján!
Indulás negyedóránként a Bánya utca 35. szám alatti bejárattól.
(Meleg ruházat szükséges!)
Regisztráció 2015. június 8-tól a www.kvzrt.hu honlapon.
Kérjük, hogy jelentkezéskor adják meg mikor és hány fővel
szeretnének részt venni a pincelátogatáson!
10.00-14.30 A Conti-kápolna megtekintése, idegenvezetéssel.
Indulás félóránként!
10.30–17.30 A helytörténeti Gyűjtemény megtekintése
1102 Budapest, Halom u. 37/B
10.00 és 12.30 Rendhagyó kőbányai buszos városnézés,
indulás a Kőrösitől (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)
A részvétel regisztrációs jegyhez kötött, amely személyesen igényelhető, június 10-től a Kőrösi információjában.

10.00-16.00 Varázslatos Zenevonat - interaktív
gyermekkoncertek: Takáts Botond énekes,
zeneszerző, Takáts Rita előadóművész
A vonat a rendezvény helyszínén kialakított állomásról indul kőbányai útjára június 27-én és 28-án, 10.00-12.30 és
13.30-15.30 óráig, félóránként. Az utolsó járat 15.30 órakor indul.
A zenevonatra jegyek igényelhetők a Szent László téren felállított
információs sátorban kizárólag a következők szerint:
június 27-ére, szombatra szóló jegyeket szombati napon 9:30-tól,
a június 28-ára, vasárnapra szóló jegyeket vasárnapi napon
9:30-tól lehet átvenni. A korlátozott férőhely végett a jegyek is
korlátozott számban állnak rendelkezésre.
10.00-20.00 Népi kirakodó vásár
Szent László tér, templomkert
10.00-20.00 Civil Korzó
Szent László tér, templomkert
10.00-17.00 Babahentergő zenés foglalkozásokkal,
Sz. Mátéﬁ Erika zenepedagógus vezetésével
Szent László tér, templomkert
10.00-16.00 Kézműves foglalkozások
Szent László tér, templomkert
10.00-16.00 Lovas sétakocsikázás Kőbánya belvárosában
Indulás és érkezés helyszíne: az önkormányzat épülete előtti parkoló
10:00-17:00 ,,Miénk itt a tér” – Ifjúsági sziget
Szent László tér, templomkert
10.00-17.00 Magyarok Madara Íjász Egyesület
- interaktív bemutató. Szent László tér, templomkert
12.00-17.00 Csodatár játékok
Szent László tér, templomkert
10.00-11.00 Majoros Ágnes - vásári komédia gyerekeknek
Szent László tér, nagyszínpad előtti tér
11.00-12.00 Bognár Szilvi gyermekkoncertje
Szent László tér, nagyszínpad
10.00-16.00 A Sárkányos Szövetség Lovagjai
– élő táborkép - Szent László tér
12.15-12.45 A Sárkányos Szövetség Lovagjai
– bajvívás bemutató - Szent László tér
13.00-14.30 Tutta Forza Zenekar
és a Letovicei Fúvós Zenekar koncertje
Szent László tér, nagyszínpad
14.30-15.30 Orgonabemutató
Szent László plébániatemplom

Szent László Tér
- Templomkert
15.30-16.30 Fogi Színház – Süsü a Sárkány
Szent László tér, nagyszínpad

10.00-11.00 Szentmise
Szent László plébániatemplom

16:45-17:00 Magic Dance School táncbemutató
Szent László tér, nagyszínpad

10.00 - 16.00 Kézműves foglalkozás
- Szent László tér, templomkert

17.15-17.45 Rock Szakkör zenekar koncertje
Szent László tér, pódium

10.00-18.00 Népi kirakodó vásár
Szent László tér, templomkert

18.00-18.30 Tébláb Táncegyüttes táncháza
Szent László tér, pódium

10.00 -18.00 Civil Korzó
Szent László tér, templomkert

18.00-19.00 Szentmise
Szent László plébániatemplom

10.00-16.00 Lovas sétakocsikázás Kőbánya belvárosában
Indulás és érkezés helyszíne: önkormányzat épülete előtti parkoló

19.00-20.00 Queen Emlékzenekar koncert
Szent László tér, nagyszínpad

10.30-16.30 A helytörténeti Gyűjtemény megtekintése
1102 Budapest, Halom u. 37/B

20.30-22.00 Demjén Ferenc koncert
Szent László tér, nagyszínpad

12.00-16.00 Magyarok Madara Íjász Egyesület
- interaktív bemutató. Szent László tér, templomkert

JÚNIUS 28. VASÁRNAP

12.00 - 17.00 Gyerkőcudvar
- Szent László tér, templomkert

10.00-16.00 A templomkertben a Szent László plébánia
bemutatkozása. Keressék a Szent László asztalt!
10:00-16:00 ,,Miénk itt a tér” – Ifjúsági sziget
Szent László tér, templomkert
10.00 és 12.30 Rendhagyó kőbányai buszos városnézés,
indulás a Kőrösitől (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)
A részvétel regisztrációs jegyhez kötött, igényelhető személyesen,
június 10-től a Kőrösi információjában.
9.00–15.00 A Kőbányai pincerendszer megtekintése idegenvezetéssel, előzetes bejelentkezés alapján!
Indulás negyedóránként a Bánya utca 35. szám alatti bejárattól.
(Meleg ruházat szükséges!)
Regisztráció 2015. június 8-tól a www.kvzrt.hu honlapon
Kérjük, hogy jelentkezéskor adják meg mikor és hány fővel szeretnének részt venni a pincelátogatáson.
10.00-16.00 Varázslatos Zenevonat - interaktív
gyermekkoncertek: Takáts Botond énekes,
zeneszerző, Takáts Rita előadóművész
A vonat a rendezvény helyszínén kialakított állomásról indul kőbányai útjára június 27-én és június 28-án, 10.00-12.30 és 13.3015.30 óráig, félóránként. Az utolsó járat 15.30 órakor indul.
A zenevonatra jegyek igényelhetők a Szent László téren felállított
információs sátorban kizárólag a következők szerint:
június 27-re, szombatra szóló jegyeket szombati napon 9:30-tól,
a június 28-ra, vasárnapra szóló jegyeket vasárnapi napon 9:30-tól
lehet igényelni. A korlátozott férőhely végett a jegyek is korlátozott
számban állnak rendelkezésre.

11.00-12.00 Alma Együttes koncertje
Szent László tér, nagyszínpad
12.15-12.45 Weszely Ernő harmónikaművész koncertje
Szent László tér, nagyszínpad
13.00-14.00 Dolák-Saly Róbert Stand Up Comedy
Szent László tér, nagyszínpad
14.15-15.00 Vinkovci város – Kud-Sumari zenekar
koncertje
Szent László tér, nagyszínpad
16.30-17.00 Koszorúzás a Szent László szobornál
17.00-19.00 Ünnepi szentmise
melyet Snell György, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
segédpüspöke mutat be. Elhangzik: Haydn - Nelson mise
Vezényel: Varsányi István karnagy
Szólisták: Szarka Emília (szoprán), Bardócz Erzsébet (alt),
Matin Tamás (tenor), Lettner Zsolt (basszus)
Közreműködik: a Kőbányai Szent László Templom kórusa
a Caritas Collection, kibővített zenekari kisérettel
Szent László plébániatemplom
19.00-21.00 Ismerős Arcok koncert
Szent László tér, nagyszínpad
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Védjék meg gyermekeik
életét, egészségét!

Pályázzanak gyógyászati
segédeszköz-támogatásra!

A HPV, azaz Humán Papilóma Vírus elleni oltást az elmúlt évben az ingyenességre, vagy
kedvezményre jogosult ﬁataloknak alig harmada kérte. Vagyis a 429 tizenhárom éves
gyermekből mindössze százharmincnak a szülei gondolkodtak előre, pontosabban óvták
gyermekük és esetleg leendő unokáik egészségét a meglehetősen veszélyes HPV vírus
ellen. Ez a tény nem csak az egészségügyben dolgozókat, hanem minden józan gondolkodású embert megdöbbent.
Fejér Tibor háziorvos és önkormányzati képviselő átfogó hátteret adott az oltás lehetőségéről és szükségességéről is. Megtudtuk tőle, hogy 2014 második felében ugyan
nálunk is elkezdődött az méhnyakrák elleni, államilag finanszírozott védőoltás adása, ám ezt egyelőre csak a lányok kaphatják
a térítésmentes vakcinát – noha a fiúkat is veszélyezteti a kór.
A Kőbányai Önkormányzat már jóval a kormány döntése előtt
lépett és az utóbbi években jelentős támogatást nyújt, hogy minden érintett, pontosabban veszélyeztetett 13 éves fiatal megkaphassa a HPV elleni oltást. A jelentős támogatás Kőbányán tehát
minden gyermeknek jár, sőt, a szociálisan rászoruló fiúk is térítésmentesen juthatnak hozzá az oltóanyaghoz – ha kérik. És a
hangsúly azon van, hogy ki kéri és ki nem!...
A 13 éves lányok méhnyakrák elleni védőoltásával szó szerint az életüket menthetik meg, hiszen még ma is naponta 2-3
édesanyát, feleséget, vagy lánygyermeket veszítünk el a vírus
okozta daganatos betegség miatt.
Amit a HPV-ről tudni kell:
A Humán Papillóma Vírusok a megfertőzöttek kisebb hányadánál jó és rosszindulatú daganatos betegségeket okoznak. E vírus által okozott első, felismert daganat a méhnyakrák volt, ezért
kapta az ellene hatékony védőoltás ezt a nevet. Napjainkban már
tudjuk, hogy nem csak ezt az egy daganatos betegséget okozza
ez a víruscsalád. A nőknél és a férfiaknál is a nemiszervek, a
végbél, a szájüreg és a garat daganatainak egy részéért is ez a
vírus a felelős.
Megdöbbentő, hogy a szexuális úton terjedő HPV-kórok között
a szájüregi daganatok sokkal gyakoribbak és évente jóval többen
halnak meg a ráknak ettől a fajtájától, mint a méhnyakráktól.
Magyarország a szájüregi daganatok számát és súlyosságát
tekintve sajnos világviszonylatban is a legelsők között található – a felvilágosító akciók és az oltási lehetőségek ellenére.
(Egy évben körülbelül 3500 életet olt ki nálunk a HPV, vagyis

Dr.

többen halnak meg hazánkban HPV okozta fertőzés következtében, mint közúti balesetben!)
Fontos tudni, hogy a méhnyakrák kórokozóját a nemi kapcsolatok során megfertőzött férfiak terjesztik. Ám mindez megelőzhető, ha időben megkapja mindenki a védőoltást. Kőbányai
Önkormányzat támogatásával a kerületben már öt éve bevezetett
oltás anyaga „nem csak” a méhnyakrák, hanem a felsorolt egyéb
daganatok ellen is véd – és eddig egyedüliként fiúknak is adható.
(Az állam által finanszírozott oltóanyagot csak lányok kaphatják
és az csak a méhnyakráktól véd.)
Éljenek a lehetőséggel, óvják meg gyermekeik életét, egészségét! Az önkormányzat támogatásának köszönhetően minden kőbányai fiatal ingyenesen, vagy nagy kedvezménnyel juthat hozzá az oltóanyaghoz, amelyet az orvosok térítés nélkül adnak be.

HPV elleni védőoltás adatai Kőbányán, évek szerinti bontásban:
Oltási év

Születési időpont

Oltásra
jogosultak száma

2010

1995
1996
1997

673
634
604
1911

2011

1998

2012

Igénylők
száma

Leány

Fiú

%-os megoszlás

191
298
180
669

126
194
129

65
104
51

35 %-a vette igénybe

601

245

164

81

40,7%-a vette igénybe

1999

557

282

162

120

50,6%-a vette igénybe

2013

2000

566

290

142

148

51,2%-a vette igénybe

2014

2001

429

130

42

88

30,3%-a vette igénybe

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága pályázatot ír ki gyógyászati segédeszköz-támogatásra.
A pályázaton részt vehet az a Kőbányán
lakóhellyel rendelkező személy, akinek
háztartásában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 350%át (a pályázat kiírásakor 99 750 Ft),
egyedül élő esetén a 475%-át (a pályázat
kiírásakor 135 375 Ft).
A pályázó a pályázat benyújtásakor
köteles hitelt érdemlően – háziorvos vagy
szakorvos által – igazolni a gyógyászati
segédeszközre
való
jogosultságot,
valamint egyidejűleg csatolni a pályázati
felhívásban
szereplő
igazolásokat,
nyilatkozatokat.
A pályázatot kizárólag a pályázati
adatlapon lehet benyújtani, amelyhez
csatolni kell az utolsó havi nettó
jövedelemigazolást, a háziorvos vagy
szakorvos igazolását a gyógyászati
segédeszköz szükségességéről és a
gyógyszertár vagy szaküzlet előzetes

árkalkulációját, illetve 60 napnál
nem régebbi, a kérelmező nevére
kiállított számlát a megvásárolt
gyógyászati segédeszközről.
Gyógyászati
segédeszköztámogatásban a pályázó egy naptári évben
legfeljebb két alkalommal részesülhet.
A pályázatokat 2015. október 31ig folyamatosan lehet benyújtani
személyesen a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán (1102 Budapest, Szent
László tér 2-4.) ügyfélfogadási időben,
vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és
Egészségügyi Osztályának címezve (1102
Budapest, Szent László tér 29.).
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítást Barta Erika egészségügyi
referens ad az 1/4338-332 telefonszámon,
illetve a barta_erika@kobanya.hu e-mailcímen. A pályázati adatlap igényelhető
a fenti e-mail-címen, illetve letölthető

az önkormányzat honlapjáról (www.
kobanya.hu).
A pályázatokat a szociális ügyekért
felelős
bizottság
folyamatosan
bírálja el a soron következő ülésén,
mérlegelési jogkörében dönt a
támogatás mértékéről, mely összeg
nem haladhatja meg a gyógyászati
segédeszköz árának 90%-át. A döntést
követően értesítik a pályázókat,
az önkormányzat 15 napon belül
intézkedik a megítélt támogatás
kifizetéséről. Ha a támogatás összege
meghaladja a 30 000 Ft-ot, a pályázó
kérheti, hogy az önkormányzat
közvetlenül a szaküzletnek utalja át a
megítélt összeget.
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Nagy sport kis korban

Ligeti kosárcsaták

A közelmúltban félezer óvodás és a felkészítő óvónénik töltötték meg a Kőrösi nagytermét, hogy gyönyörű serlegeket kapjanak sportteljesítményükért és megnézzenek egy
ajándék bábelőadást.

Tizenkilencedik alkalommal rendeztek – hivatalosan
– streetball fesztivált, pontosabban a most OTP Junior
– adidas streetball Challange 2015 néven futó rendezvénysorozat versenyét. És a majdnem kerek érvfordulós
grund-kosarazó versenyen szép kőbányai siker született.

őbánya nem hagyja elkallódni a tehetségeket és a Kőbányai Önkormányzat támogatásának köszönhetően
már az óvodák is mindent megtesznek,
hogy az amúgy is örökmozgó kisgyerekekbe egész életükre „elültessék” a sport
szeretetét. Ennek egyik bizonyítéka a 18.
alkalommal megrendezett Kőbányai Óvodás Sportnapok, amely vélhetően egyedülálló a fővárosban, ilyen múltra visszatekintő és ennyi apróságot megmozgató
torna sehol sincs.
A Kőbányai Sportszövetség munkatársai óriási rutinnal szervezték a versenyeket: nemrég egy focigálát a KISE-pályán,
utoljára pedig az atlétikai fordulót – a
Keresztury Dezső Általános Iskolában,

K

illetve annak pályáin. A 18. alkalommal
megrendezett versenyekre minden alkalommal 18 óvodából 180 kis versenyző
jött el – no és az őket felkészítő, rendkívül lelkes óvópedagógusok és az erre az
alkalomra nem egy esetben szabadságot
kivevő, buzdító szülők. A focitornán néha
kis Ronaldokat is láthattunk, míg a futásból, távolugrásból és kislabda dobásból
álló atlétika verseny néhány eredménye az
utánpótlás-nevelésnek okozhatott örömet.
A focitornán minden óvodás díjazottként
hagyhatta el a pályát, míg az atlétikát öszszességében a Mászóka Óvoda nyerte,
második lett a Hárslevelűek csapata, míg
a bronzérmes helyezést a Csupa Csoda
Óvoda csoda-csapata nyerte.

Az atlétikai verseny eredménye részben
már a végeredményt is előrevetítette. A
sportnapok összesített eredményei alapján
ugyanis a Mászóka óvoda nagycsoportosai szerezték meg az abszolót győzelmet – és kapták a vándorkupát -, mögöttük kis különbséggel másodikak lettek
a Hárslevelű Óvoda versenyzői, míg a
harmadik helyet a Gyöngyike csapata
nyerte. A képzeletbeli dobogóról épphogy

lecsúszott a 4. helyezett Csupa Csoda, és
az 5. Kiskakas Óvoda csapata, hatodik helyezett a Csodapók Óvoda lett.
További eredmények:
A legjobban küzdő csapatok: Kékvirág,
Mocorgó, Rece-Fice, Gyermekek Háza,
Aprók Háza és Kincskereső Óvoda
A legharcosabb csapatok: Gézengúz,
Gesztenye és Zsivaj Óvoda
A legsportszerűbb csapatok: Bóbita, Gépmadár és Csodafa Óvoda
A díjak átvételét követően a kis sportolók
és felkészítőik a Fabula Bábszínház remek
produkcióját láthatták - Brumi kalandjait.
A díjak átadásában részt vállalt a támogató önkormányzat képviseletében
Radványi Gábor alpolgármester és dr.
Mátrai Gábor bizottsági elnök, a rendezvényeket diákmunkával és helyszínnel is
segítő Szent László Gimnázium igazgatója, Sárkány Péter és a díjkiosztónak helyet
adó Kőrösi igazgatóhelyettese, Győrffy
László, valamint Potos Ilona, a Kőbányai
Sportszövetség elnöke is.

Erő, egészség!
emrég befejeződött a Kőbányai Önkormányzat újabb, sportos közösségépítő programja. A kerületben először az
Óhegy parki futópálya átadásakor megcsodált sajáttestsúlyos edzéseknek egész
sorozatát támogatta az önkormányzat és
a városunk legkülönbözőbb pontjain fordultak elő az edzéseket vezető Bartendaz
Hungary sportolói.
A Kőbányai Önkormányzat tavaly több
szabadtéri edzőparkot épített a fiatalok
és idősebbek egészségére is gondolva és
hogy az eszközök használatát könnyebb
legyen megtanulni, felkért egy profi csapatot, akik az önkormányzat támogatásá-

N

nak köszönhetően minden edzőparkban
több ingyenes edzést is tartottak a kőbányaiaknak.
Radányi Norbert, a sajáttestsúlyos edzések meghonosítója elmondta, hogy ő a
kosárlabdázás után váltott sportágat. A
Bartendaz magyar vezetőjétől megtudtuk,
hogy a kőbányai edzéseken sokan részt
vettek, noha első látásra kemény gyakorlatokat is lehet végezni a gépekkel. Norbert megnyugtatott mindenkit, hogy ki-ki
a saját erőnlétének, egészségi állapotának
megfelelő gyakorlatokat végezhet, de ha
azokat rendszeresen csinálja, akkor rövid
időn belül érzi a változást. Nagyon fontos,
hogy a jelentkező eldöntse: a tv-fotel és a
számítógépes játék helyett az egészséget
és a rendszeres edzéseket választja, ha ez
megvan, akkor ez a közösségépítő sportág

Népliget ismét labdapattogástól volt
hangos május közepén: az ország
legjobb streetballosai adtak egymásnak
randevút – több mint 100 csapat versengett a különböző korosztályokban a
díjakért és a minél előkelőbb összesített
végeredményért. A hagyományosan az
Építők-sporttelep elé szervezett, rendkívül színes sportesemény két kőbányai
csapat győzelmét is hozta. A legifjabb
korosztályhoz tartozó fiúk és lányok is
„pontozással győztek” az összes ellenfelükkel szemben, így az országos nagydöntőbe is bejutottak.
Az utcai kosárlabda-rangadót Kőbánya
vezetői is meglátogatták, sőt, nívós játékkal el is kápráztatták a VIP-mérkőzés nézőit. A hajdani bajnokokból álló öregfiúk
együttesét is sikerült legyőzniük – miután egyszer kikaptak tőlük. A streetball
hajdani, kőbányai elindítói, vagyis Hajdu
Péter és dr. György István is kint volt a
tornán. Előbbi, mint szervező és a Zsíros
Tibor Kosárlabda Akadémia irányítója,
utóbbi kormánybiztosként – visszaemlékezve néhány mondat erejéig az „ősidőkre”, amikor a kerületben már rendeztek
streetball versenyt, noha a hivatalos sorozatnak még híre-hamva nem volt.

A

A népligeti kosaras rangadó igazi ünnep volt a résztvvőknek, hiszen itt mutatkozott be a „Millió forintos kéz” néven indított tripladobó verseny. Az itthon
még kuriózumnak számító adogatógép
segítségével rendezett verseny gyors és
a legügyesebbeknek kifizetődő. Ugyanis
minden streetball helyszínen felállítják
és az aktuálisan legjobb hárompontos
dobó pénzdíjért dobhat egy nagy sorozatot. Végül az országos döntő legjobbja akár egymillió forintot is nyerhet, ha
100-ból százat bedob a 10 ezer forintra
értékelt hárompontosokból.
A kőbányai rendezvényen felléptek
többe között: Tutta Forza, Négy
Muskétás SE, Magyarok Madara Íjász
Egyesület, Marcipán SE, Tornádó TE,
Sutemi SE, Sasok SE, Biofit SE.

Lányok között a legifjabb korosztály
győztesei lettek a Darazsak. A név
nem véletlen: Püspöki Vanda, Molnár
Dóra, Püspöki Lotti és Fejes Hanna is
itt kosaraznak – noha mindegyikük
másik iskolában tanul. A sport jól
összehozta a lányokat – nem véletlen,
hogy nem ez első közös győzelmük.

Az OTP Junior – adidas streetball Challange 2015 kőbányai állomásának győztesei:

és profi művelői már megtartják a jelentkezőket. Noha az első bemutató edzéssorozat kerületünkben véget ért, Norbert
ígéretes szerint ezután is többször eljönnek tanítványaival, hogy tovább népszerűsítsék a sajáttestsúlyos edzéseket.

Lányok: 2001-2002 között születettek: DARAZSAK; 1999-2000 között
születettek: Kőrösgörlsz; 1997-1998 között születettek: Négyhuszonegy; 19921996 között születettek: Plasztik Tündérek.
Fiúk: Kenguru (2004-ben, vagy után születettek): Kőbánya Bulls; 2003-ben,
vagy után születettek: Hegyi Farkasok; 2001-2002 között születettek: Debreceni
Kakasok; 1999-2000 között születettek: Sasok U16 I.; 1997-1998 között
születettek: OKTADEC9ÉNSAV; 1992-1996 között születettek: #HonvédNation;
1981-1991 között születettek: Szedd ki!; 1980 január elseje előtt születettek: Four
Fathers.
Vegyes: csapat: Bombers.
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A hely szelleme
budapesti kerületek közül vélhetően a
kőbányaiak szeretik legjobban lakhelyüket. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
a Kőbányai Önkormányzat támogatásával
és a Kőrösi Kulturális Központ közreműködésével szervezett helytörténeti vetélkedőn elhangzott válaszok, valamint hogy
városunk helytörténeti gyűjteményét –
egyedülálló módon - az itt élők gyűjtötték,
illetve hordták össze, hogy minél többen
ismerjék meg a múltunkat.

A

A helytörténeti gyűjtemény vezetőjének ezzel az állításával vélhetően minden
kőbányai egyetért. Mint ahogy Verbai Lajosnak azzal a mondatával is, miszerint
semmi nem változik olyan gyorsan, mint
a múlt, tehát nagyon fontos, hogy legyenek kapaszkodók, megbízható tárgyi és tapasztalati emlékeink. Kovács Róbert pol-

gármester is megerősítette: a lakóhelyünk
megismerése már gyermekkorban is fontos, mert később az életünk során a Kőbányán szerzett élményekből, az itteni gyökerekből merítünk erőt. A régóta itt élő,
idősebb emberek számára pedig nagyon
nagy felelősség, hogy átadják a tudásukat,
élményeiket a fiataloknak, hiszen Kőbányával a fővárosi történetírók is mostoha
módon bántak – külső, iparkerületnek tartották, nem látták meg a szépségeit. „Nekünk viszont ismernünk kell
azt a helyet, ahova születtünk,
vagy ahol hosszú időn keresztül élünk - , tudnunk kell, miért
szeretjük Kőbányát”. Ezzel a
gondolattal köszöntötte Kovács
Róbert polgármester a a közelmúltban szervezett helytörténeti vetélkedő, többségében szépkorú résztvevőjét.
A vetélkedőn minden résztvevő nyert ugyan – hiszen
új, érdekes információkkal
gazdagodott a lakóhelyéről -, ám az
adott válaszok alapján első helyezett
lett a Kőbányai Polgárok csapata (Hegyi Mária, Szabóné Boross Mária, Varga Józsefné, Balogh Istvánné), második
a Szivárvány csapata (Hantos Gábor,
Gyéressy Antalné, Koltai Józsefné, Kósa
Henrikné), míg a harmadik a Kőbányai

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT
1105 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 7-14. Tel.: (+36-1) 260-9959, www.korosi.org;

KÖSZI – KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT
1105 BUDAPEST, ELŐD U. 1., Tel.: (+36-1) 260-504, www.korosi.org

ZENÉS PROGRAMOK
Május 31-én, június 14-én és 28-án, valamint július 5-én és 19-én
15-19 óráig a Kőrösiben Vasárnapi táncparti. Belépődíj: 600 Ft.
SZÍNHÁZ
Május 30-án, szombaton 19 órakor a Kőrösiben
Nádas kabaré – Szép volt ﬁúk!
Szereplők: Nádas György, Heller Tamás, Fésűs Nelly, Berkes Gabriella, Gesztesi Máté, Nádas Gábor Dávid.
Jegyár elővételben: 2400 Ft, az Előadás napján: 2900 Ft.
HELYTÖRTÉNET
Május 27-én 17 órakor a Kő-Caféban
Mozaikok a kőbányai gépjárműgyártás történetéből
vetítettképes helytörténeti előadás. Előadó: Verbai Lajos

Nyugdíjasok csapata lett (Klabuzai József, Fedor Rózsa, Gál Józsefné, Katona
Lászlóné).
A lelkiismeretes felkészülés mellé éles szem sem ártott, ugyanis
néhány feladatban több évtizeddel ezelőtti és mai épületrészeket,
vagy területeket kellett felismerni,
művészeti alkotások helyét, sorsát
kellett tudni. Verbai Lajos játékmester a játékmester a vetélkedő
aktív közönségét is bevonta a játékba: amíg a csapatok a feladatok
megoldásán dolgoztak, az egyszerűbb kérdésekre válaszoló nézőket
apró csokoládékkal jutalmazta.

(Bernáth Zoltán: Holtomiglan - versek)
-ben kerültem Pestre,
akkor lettem bíró. Mindig szem előtt tartottam a magyar érdekeket, mgtagadtam a politikai ügyek tárgyalását. ’56 után egy nemzeti alapokon
álló klubot alapítottam Szabolcs-Szatmár megyében. Nem voltunk kihívóak,
de mindig megvédtük, ami magyar. Klubunknak 30 évig voltam a vezetője, ma
baráti társaságként működik” – mesél a
kezdetekről dr. Bernáth Zoltán.
„Annak idején javasoltam, hogy forduljanak hozzánk azok, akiknek bárminemű segítségre van szükségük. Otika is
megkeresett bennünket. Hogy ki Otika?
Tíz-tizenkét éves lehettem, amikor Nyíregyházán, az utcánkban gyakran láttam
az akkor 1 éves kislányt. Nem hittem,
hogy ő lesz majd a feleségem! 1979-ben

házasodtunk össze, így kerültem Kőbányára. Azóta is itt élünk a Harmat utcában. Megszerettem az itt élő embereket,
a kedves, készséges postásunkat, a szomszédunkat… Nagyon szépnek találtam a
sétáló utcát, a művelődési ház környékét,
mindenekelőtt a Szent László templomot,
amely sok híres külföldi templommal felveheti a versenyt.
Most…? Folytatom az irodalmi tevékenységem, hét-nyolc megjelent könyvem
után írok. Szent István intelmeitől kezdve
a hatezer éves nyelvünkről, mindarról,
ami magyar!
Két gyermekem, öt unokám,tizenhárom
dédunokám van. Otikámmal már idősek
vagyunk. Lift nincs a házban, így ritkán
megyünk le sétálni, ám szívesen vennénk,
ha a házunk előtti parkocskában lennének

KESZE túraprogramok

2015. június 26- 28. (3nap, 2 éjszaka)
Gyülekezés: 2015. június 26-én péntek reggel
6.45 órakor az Etele téren
Indulás: 7.00 órakor
Szállás: Mátészalka Ramszesz Hotel 2 ágyas szobáiban
Minden szobához fürdő, WC, SAT-TV tartozik
Szolgáltatás: szállás és félpanzió
Utazás: Kényelmes autóbusszal
Tervezett programok:
Jún. 26. Kisebb pihenőkkel utazás Máriapócsra
✓ A Nemzeti Kegyhely megtekintése
Tovább utazás az ország legkeletebbre fekvő városába (Csenger)
✓ A város nevezetességeinek megismerése
Magyarország legkeletibb pontjának felkeresése
Érkezés Mátészalkára kb. 18 órakor.
Vacsora a szállodában
Jún. 27. Reggeli után körutazás
✓ Kölcsére (fa harangtorony), Tiszabecsre (Rákóczi-emlékoszlop
és Turul emlékmű) és Szatmárcsekére
(Kölcsey emlékszoba és csónakos fejfák)
✓ Fakultatív fürdési lehetőség a városi uszodában
Közös vacsora a szállodában.
Jún. 28. Reggeli után Mátészalkán a Szatmári Múzeum megtekintése
✓ Utazás Vajára (Vaja várkastélya és a Vay Ádám Múzeum)
✓ Nyíregyháza-sóstói Múzeumfalu felkeresése
Hazaérkezés kb. 19 órára Budapestre, az Etele térre
Költségek: 25.000 Ft, amely tartalmazza a szállás és félpanzió,
utazás, autó-pályadíjak, szervezés, és a múzeumi belépők költségeit.
KESZE tagoknak 23.000 Ft
További költségek: a fakultatív program uszodai belépője

3., szerda: Börzsöny – könnyű túra Zebegénytől Nagymarosig
10., szerda: Cegléd – Testébresztő fesztivál
17., szerda: Eger – kirándulás autóbusszal, könnyű túra a városban
24., szerda: Pilis – könnyű túra Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu
érintésével
26-tól 29-ig: Szabolcs megyei körutazás – Budapest – Máriapócs
– Csenger – Mátészalka – Kölcse – Tiszabecs – Szatmárcseke –
Vaja – Nyíregyháza – Sóstó érintésével. (részletes információ a
www.kobvanya.hu-n is olvasható – az egyesületeknél, a KESZE
oldalán)

Mottó: „…Ki hazáját védi, védi a családot.
Ki mindkettőt védi, legyen százszor áldott…ˮ

1942

A Népliget a "Franzstadt" és Kőbánya szegényeinek szórakozóhelye volt, ma Budapest egyik legnagyobb, felújításra szoruló parkja.
A liget számos érdekes látnivalóján kívül, a helytörténeti séta során
felidézzük a park történetét, érdekesebb eseményeit. Néhány percre,
egy főhajtásra megállunk Pesti László emléktáblájánál. Laci bácsi
nyugdíjasként és előtte a terület főkertészeként is teljes idejével a
Népliget jobbításán, botanikai gazdagsága kiteljesítésén fáradozott.
Hosszú időn keresztül vezette a Budepesti Városvédő Egyesület kőbányai csoportját.
A klub előadásai ingyenesek, a szervezők a programokra minden érdeklődőt várnak!

JÚNIUS

Szeretem Kőbányát
„

Június 24-én 17 órakor a Népligetben
Találkozás a Planetárium előtt
Ujjé, a Népligetben is nagyszerű…!
Helytörténeti séta. Előadó: Verbai Lajos.

3 napos autóbusztúra
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

padok, hogy olykor-olykor ott megpihenhessünk."
A ma 100. életévében lévő Zoli bácsit 2013-ban megjelent könyvéről
szóló méltatásban ezt olvasható:”…a
kegyetlen XX. századnak egyik legmegbízhatóbb tanúja, akinek őszintén
kívánjuk,hogy maradjon hiteles tanúságtevője a XXI. századnak is az emberi
kor legvégső határáig. Vagyis hogy egy
jogászhoz illően stílszerűen fejezzük ki
magunkat: ad infinitum.”
Dr Bernáth Zoltánnal
Baleczky I. Katalin beszélgetett.

A fenti programokat Majorszky Klári vezeti. A túrákra jelentkezés: legkésőbb egy héttel az adott program időpontja előtt. Az
esetleges változások miatt érdemes a program előtt pár nappal
érdeklődni a majorszky@gmail.com email címen, vagy a 20/44370-48-as telefonszámon. Személyesen a KESZE irodájában
(Ihász u. 26. alagsor) találkozhatnak Majorszky Klárával minden
csütörtökön 10 és 13 óra között.
A KESZE a nyár végén egy nagyon színes autóbusztúrát szervez
Szlovákiába – magyarországi szállással. Az augusztus 7-től 12-ig
(6 nap, 5 éjszaka) tartó túra során eljuthatnak Bujákra, Besztercebányára, Fülekre, Rozsnyóra és Breznóbányára is.
A programra a még szabad helyek függvényében tudják elfogadni a jelentkezéseket a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Jelentkezés: Jelentkezés minél előbb de legkésőbb
2015. június 25-ig 10.000 Ft előleg befizetésével.
Jelentkezni lehet személyesen a fogadóórákon vagy a 20/443-7048-as
mobil számon, illetve e-mailban a majorszky@gmail.com címen.
A maradék költséget június 20-ig kell befizetni.
Fontos tudnivalók: A közös reggeliken és vacsorákon kívül az étkezés saját alapon lesz, amelyhez mindenki gondoskodjék igényének
megfelelő úti élelemről. Útközben lesz lehetőség élelmiszer vásárlásra.
Majorszky Klára
program és túra szervező
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KŐBÁNYAI HÍREK / 2015. MÁJUS

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT
1105 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 7-14. Tel.: (+36-1) 260-9959, www.korosi.org;

KÖSZI – KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT
1105 BUDAPEST, ELŐD U. 1., Tel.: (+36-1) 260-504, www.korosi.org

NYÁRI TÁBOROK KŐBÁNYÁN
NAPKÖZIS NYÁRI TÁBOR
2015. június 22-től augusztus 21-ig.
A tábor helye, és mindennap a gyülekező: Janikovszky Éva.
Általános Iskola (1105 Kápolna tér 4.).
Változatos programokat és napi háromszori étkezést biztosítunk.
a gyerekeknek.
A tábor napközis jelleggel hétköznaponként 8.00-16.00 óráig tart.
Reggeli ügyelet: 7.00 órától. Délutáni ügyelet: 17.00 óráig.
Jelentkezési lap az iskolákban és a KÖSZI-ben (1105 Bp., Előd u. 1.)
igényelhető. Részvételi díj: Az évközi napközis térítési díj.
Jelentkezni és befizetni kizárólag készpénzben lehet.
Bővebb információ: www.korosi.org.

Kires Györgyné játszóház-vezető. gyurma ékszerek, zumba, jóga,
Gipszöntés, Nemezelés, Csipeszfigurák készítése, sportvetélkedő.
KREATÍV TÁBOR 2015. június 22-26-ig: Urbán Adrienn
játszóház-vezető. Kavicsfestés, Bőrözés, Ho-ho-ho horgászfigura
készítés, tűzzománc medál készítése.

SZABADIDŐS PROGRAMOK

NYÁRI SZAKTÁBOROK

A programok látogatásához BKV bérlet vagy autóbuszjegy szükséges.
Mozi, látogatás a Csodák Palotájában, kirándulás Esztergomba,
Tarzan Park, Orczy Kalandpark, Látogatás az Állatkertbe,
kirándulás a János hegyi kilátóhoz, utazás a Széchenyi-hegyi
Gyermekvasúttal, látogatás a Planetáriumba.
Részvételi díj: 16.000 Ft/ 5 nap.
Jelentkezés: 6.000 forint előleg befizetésével.
Határidő: 2015. június 5.

ÚSZÓ, TAEKWON-DO, KREATÍV

GYEREKPROGRAMOK

2015. június 15-19. (5 nap); 2015. június 22-26. (5 nap)
napközis jelleggel 5-11 éveseknek.
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
KÖSZI épülete és a Tanuszoda (1105 Bp., Előd u 1.).
Táborvezetők:
ÚSZÓ TÁBOR: Demeter Antalné és Pilny Gábor úszás oktató.
TAEKWON-DO tábor: Szalay Gábor 5 danos mester.
KREATÍV-ÉLETMÓD TÁBOR 2015. június 15-19-ig:

Június 14-én, vasárnap 15 órakor a Kösziben

Békaherceg - zenés mesejáték a Pódium Színház előadása
Jegyár elővételben: 1000 Ft, az előadás napján: 2000 Ft

KIÁLLÍTÁSOK
Június 8-án, hétfőn 18 órakor a Kő-Café Galériában
Mike Tamás festőművész kiállítása. Megtekinthető július 5-ig.
Június 10-én, szerdán 18 órakor a Kőrösi Galérián Kroó György
Művészeti Iskola kiállítása. Megtekinthető július 10-ig.

NYÁRI NAPKÖZIS KID CAR TÁBOR
„Közlekedésre nevelési tábor” indul Kőbányán
az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, valamint a Sportliget területén
5 - 10 éves korú gyermekek számára
A napközis tábor segítséget kíván nyújtani a
gyermekek nyári elhelyezésében úgy, hogy közben alapvető közlekedési ismereteket tanulhatnak meg, játékos formában.
A program különböző oktatási segédanyagok
(KRESZ-táblák, felépített mobil pálya, elektromos autók – speciálisan erre a célra készített
járművek) segítségével zajlik, egy adott tematika szerint, mely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. A KRESZ programon kívül a gyermekek
különböző foglalkozásokon is részt vesznek.
(sport, kézművesség, ﬁlmvetítés stb.)

Tábor díja: 17.000 Ft, mely tartalmazza: - napi 3x étkezést
- KRESZ foglalkozások elektromos autókkal, saját kerékpárral
- kirándulás költségeit
Testvérpároknak kedvezmény!
Időpontjai: 2015. június 22-26. (I. turnus)
2015. június 29. – július 3. (II. turnus)
2015. július 6-10. (III. turnus)
2015. július 13-17. (IV. turnus)
Időtartam: minden nap 09.00 - 16.30 óra között

Jelentkezési határidő: 2015. május 31.
(A tábor min. 12 fő esetén indul)

őbányán a fővárosban egyedülálló táborozási lehetőség
várja az általános iskolásokat. A Kőbányai Önkormányzat
sok millió forintot költ arra, hogy a Kőrösi Kulturális Központ
szervezésében minimális térítés fejében napközis táborokban, és
kedvezményes díjakért szaktáborokban tölthessék a nyarat a kőbányai gyerekek.
A valódi tábori élmény az egyik legfontosabb, amit nyújtani
szeretnénk, és az önkormányzat támogatásával ezt minden kőbányai általános iskolás számára elérhetővé tesszük – kezdte
Győrffy László, a Kőrösi igazgató-helyettese. „A napközis tábor
szolgáltatásai ingyenesek, csak az étkezésért kell fizetni – annyit,
amennyit az adott tanuló tanév közben is fizetett. Vagyis a kedvezmények a vakáció idejére is érvényesek. Hogy a Janikovzskyba szervezett napközis tábort tartalommal is meg tudjuk tölteni,
ahhoz remek hátteret nyújt a Kőrösi, hiszen a programok közt
színházi előadások, filmvetítések, kézműves foglalkozások is
vannak, hogy csak néhányat említsek. Emellett sportversenye-

Kövess minket a facebook-on is!/kid car közlekedésre nevelés/

FELHÍVÁS

Legyél
utcazenész

K

a 2015. évi Szent László Napokon
ket és kirándulásokat is szervezünk például Visegrádra vagy a
vadasparkba. Az Újhegyi Horgászegyesülettel is megállapodtunk, ők is új színt hoznak a táborozók életébe.”
Győrffy Lászlótól a balatoni sport, művészeti és iskolai táborokról
is sokat megtudtunk. Elmondta, hogy Balatonlellén, az önkormányzat üdülőjében 8-10 napos turnusokban ugyancsak jelentős önkormányzati támogatással nyaralhatnak a kőbányai gyerekek – csak az
utazást és az étkezést kell fizetniük. Sőt, az iskolák mérlegelhetik,
hogy a rászorulóknak még az így felmerült költségeit is csökkenthetik – a Kőbányai Önkormányzat, illetve a Kőrösi jóvoltából. A lellei
tábor egyébként civil szervezeteknek és az átmeneti otthonban lévő
gyerekeknek is lehetőséget kínál egy kis vakációzásra.
„Az említetteken kívül itt Kőbányán szaktáborokat is szervezünk, mai ugyancsak napközis jellegű, tehát nem „itt alvós” –
mondta Győrffy László. A Kőrösi Kulturális Központ által szervezett táborok többek között a kézműves, a karate és az úszás
köré csoportosulnak, de a foglalkozásokon túl rengeteg kirándulás és kaland várja az ide jelentkező iskolásokat.

Sorszám

Egyház/egyházközség neve

1.
2.
3.
4.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kőbányai Tagszervezet
Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség
Budapest Rákosfalvi Református Egyházközség
Budapest Rákosfalvi Református Egyházközség
(gyermekprogram az Egyházközségben)
Budapest Kőbányai Református Egyházközség
(Kőbányai kórusok találkozója)
Budapest Kőbányai Református Egyházközség
(bibliai tábor Balatonföldváron)
Budapest - Külsőkőbánya Szent Család Plébánia
Budapesti Zsidó Hitközség
Kőbányai Szent László Plébánia (zarándoklat Pécsre)
Kőbányai Szent László Plébánia (tábor Tihanyban)
Kőbányai Szent László Plébánia (kórustábor Szobon)
Kőbányai Szent László Plébánia (Balatonberényi nyári tábor)
Lengyel Perszonális Plébánia
Összesen:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Támogatás
(Ft)
150 000
180 000
100 000
60 000
80 000
250 000
80 000
60 000
100 000
150 000
50 000
150 000
90 000
1 500 000

A tábor egyik napján kirándulni megyünk. A helyszín meglepetés!

Információ: Deményné Bérces Erika, 06/20-231-4457. www.kidcar.hu

Kedvezményes kalandok körképe

A Kőbányai Önkormányzat által támogatott egyházi pályázatok

Várjuk a könnyűzenétől a komolyzenéig, olyan akusztikusan
megszólaló amatőr zenészek, együttesek, énekesek
jelentkezését, akik 2015. június 26-án 16-18 óráig,
és 27-én 14-18 óráig a X. kerületi Szent László téren
a szervezőkkel egyeztetve, a rendezvény
több helyszínén szórakoztatnák a látogatókat.
Az összekalapozott
„aprópénz” mellett
az intézmény
a közönségdíjas énekesnek,
zenekarnak felajánl egy,
szeptemberi üdülést
Balatonalmádiban.
Jelentkezni 2015. június 12-ig a jelentkezési lap
kitöltésével lehet, amely
www.korosi.org weblapról letölthető.

Nyertes nemzetiségi önkormányzatok pályázatai 2015.
Sorszám

Nemzetiségi önkormányzat neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kőbányai Bolgár Önkormányzat
Kőbányai Görög Önkormányzat
Kőbányai Horvát Önkormányzat
Kőbányai Lengyel Önkormányzat
Kőbányai Német Önkormányzat
Kőbányai Örmény Önkormányzat
Kőbányai Roma Önkormányzat
Kőbányai Román Önkormányzat
Kőbányai Ruszin Önkormányzat
Kőbányai Szerb Önkormányzat
Kőbányai Ukrán Önkormányzat
Összesen:

Támogatás
(Ft)
200 000
430 000
200 000
280 000
340 000
250 000
580 000
170 000
150 000
270 000
130 000
3 000 000

Gyermeknap alkalmából
MEGNYIT

az Újhegyi Strand!
A 2015. május 30-ától nyitva tartó szezonális strand
egészen augusztus végéig, minden nap 9.00-19.00 óra között
várja a strandolni, pihenni illetve kikapcsolódni vágyókat.
Helyszín: 1108 Budapest, Újhegyi út 13.
Elérhetőség: telefonszám: 262-4359 261-6546, faxszám: 599-9626,
e-mail: uszoda@kobanya.hu, honlap: www.uszoda.kobanya.hu

Strandbelépők:
Felnőtt egész napra
Felnőtt 15 óra után
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos egész napra
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos 15 óra után
Gyermek (3-14 éves) egész napra
Gyermek (3-14 éves) 15 óra után
Családi egész napra, 3 fő, legalább 1 fő kiskorú
Minden további kiskorú személyenként
Közszolgálatban dolgozó napijegy*

1 200 Ft
800 Ft
900 Ft
650 Ft
600 Ft
450 Ft
2 400 Ft
400 Ft
600 Ft

Strandbelépőjegyeket kiegészítő uszodajegyek
Felnőtt úszó kiegészítő**
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos úszó kiegészítő**
Gyermek úszó kiegészítő**

350 Ft
250 Ft
150 Ft

* A strandbelépőjeggyel az uszoda is igénybe vehető
** Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészítő jegy keretében
4 órás uszodajegy váltható (karóra kaució és időkorlát mellett)

Rejtvény

2015. május 12.
Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A helyes megfejtéseket a 1102 Budapest, Szent László tér 20. vagy a kobanyaihirek@gmail.com címre várjuk.
Áprilisi számunk szerencsés nyertese: Köő jánosné, úszásoktatás nyert.
A nyertest telefonon, e-mailben értesítjük. A nyeremények átvehetők a szerkesztőségben,
előre egyeztetett időpontban: 06-20/367-7759. Gratulálunk!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A NEPELEMES RENDSZER KIALAKÍTÁSA
A SZIVÁRVÁNY IDŐSEK OTTHONÁBAN
Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-3.3.3-13 „Megújuló
energiahordozó felhasználás növelése” konstrukció keretében a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat „Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek
Otthonában” című KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosítószámú projektje 38,25 millió Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt kivitelezése 2015. áprilisában
lezárult.
A korszerűsítés az Idősek Otthona külső energiaszükségletének csökkentésére irányult.
Az épület kedvező fekvését és statikai adottságait kihasználva az Otthon tetején napelemes kiserőmű került kialakításra, így 168 db, egyenként 285 Wp névleges teljesítményű
polikristályos napelem került kihelyezésre.
A fejlesztés célja az Önkormányzat fenntartásában lévő Idősek Otthona működése kapcsán
az energetikai racionalizálás végrehajtása volt, amely jelentősen csökkenti az intézmény
villamos energia igényét, az Otthon üzemeltetésének költségeit, az Önkormányzat kiadásait Az Önkormányzat fontosnak tartja továbbá, hogy egyre több, a fenntartásában működő
intézmény működése mutasson a fenntartható fejlődés irányába. A projekt eredményeként
növelni tudták a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepét az összes
energia felhasználáson belül és így összességében csökkentették a széndioxid kibocsátás
mennyiségét. A fejlesztés eredményeként évente mintegy két millió forinttal csökkennek
az intézmény működési költségei, ez 29%-os költségmegtakarítást jelent.
A kiviteli tervek elkészítése és a sikeres közbeszerzési eljárást követően 2015 januárjában
indult meg a kivitelezési munka. Az európai uniós támogatás segítségével a projekt keretében megtörtént a napelemek és az inverterek elhelyezése az épület tetőszerkezetén,
amelyek évente összesen mintegy 48 000 kWh villamos energiát képesek előállítani. A
napelemek által termelt villamos energia az intézményben kerül hasznosításra. A kivitelezési munkák 2015 áprilisában befejeződtek, az uniós projekt teljes lezárására 2015.
májusában kerül sor.
A projektről bővebb információkat a www.kobanya.hu oldalon olvashatnak.

Tudod, hogy mi a TITOK?

APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
FAL
BONTÁS NÉLKÜL, víz, gáz,
központi-fűtés szerelés. Csőtörések, ázások, elhárítása, mosdók,
WC-tartályok cseréje. Tel.: 06-1/
402-4330, 06-20/ 4915-089
ABLAKJAVITÁS!
WWW.
A J TOA B L A K D O K TO R . H U
21 éve vállalom kedvező árakon, ablakok, ajtók javitását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelését, üvegezését
és szigetelését. 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth
Ákos, tel.: 06-70/550-0269
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA,
helyszínen is, hétvégén is. Hardver-, szoftvermunkák garanciával.
Demeter Attila Tel.: 06-1/256-8680,
06-30/970-4870

HÁZHOZ JÁRÓ FODRÁSZ. Női,
férfi, gyermek hajvágás, festés,
dauer. Tel.: 06-1/290-4682
VILLANYSZERELÉS, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése,
javítása, cseréje 0-24 óráig. Tel.:
06-1/260-7090, 06-30/296-5590,
Rácz Mihály
CSATORNAMANÓ GYORS
SZOLGÁLAT! Duguláselhárítás,
csatornakamerázás, wo-mázás,
vízszerelés kőműves helyreállítással. Minden nap. Elérhetőség:
06-30/911-8536, 06-30/211-5093
PAPÍR, ÍRÓSZER, NYOMTAT
VÁNYBOLT a Gyömrői út
42. sz. alatt. Iskolafelszerelés,
teljeskörű iroda ellátás és nyomtatványok széleskörű választéka. Hétfőtől csütörtökig 7.3016.00 óráig pénteken 7.30-tól
13.00 óráig. Kerületen belül kiszállítást vállalunk. Érd.: 06-20/
327-7635

AKCIÓK! REDŐNYÖK, RE
LUXÁK, SZÚNYOGHÁLÓK,
NAPELLENZŐK, SZALAGFÜG
GÖNYÖK, MŰANYAG NYÍLÁS
ZÁROK készítése, motorizálása,
javítása. Bemutatóterem: XVI.
Rózsa u. 37. Tel.: 06-1/409-2229,
06-20/523-3801, 06-30/209-5987
www.hoffmannredony.hu
KERT, TELEKREN D EZ ÉS.
Metszés, permetezés, favágás,
bozótírtás, gyepesítés, térkövezés, kerítések építése, javítása,
támfalalak kialakítása. Egyéb
kertészeti és kőműves munkák
vállalása reális áron! Tel.: 06-1/
781-4021, mobil: 06-20/259-6319,
web: www. telekrendezes.hu
INGATLAN FELÚJÍTÁS! Ingatlanok teljeskörű felújítása, javítása:
festés, burkolás, gipszkartonozás,
kőműves munkák, hőszigetelések. Kerítések építése, javítása. Tel.:
06-1/781-4021, 06-70/547-2584.
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés, mázolás, tapétázás, ingyenes takarítással. Parketta lerakás, javítás, csiszolás, víz, gáz,
gipszkartonszerelés, csempézés,
villanyszerelés. Ajtó- ablakcsere, illesztés, kőműves-, asztalosmukák,
garanciával, azonnalra is. Tel.:
06-1/202-2505, 06-30/2513-800

AJTÓABLAK JAVÍTÁS! Faműanyag nyílászárók szerelése,
paszszítása, bukó-nyíló átalakítás, szigetelés, zárcsere, forgó ablak szerelése. DÍJTALAN FELMÉRÉS! Kiss Ernő asztalos. Tel.: 06-30/
447-4853
INGATLAN
ELADÓ INGATLANT KERESEK
a X., XIV. vagy XIX. kerületben. Tel.:
06-30/232-8240
FESTMÉNY
1920. SZÁZADI MAGYAR
és régi külföldi festmények,
műtárgyak vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés. Tel.:
06-30/949-2900. E-mail: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu. Nemes Galéria: 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3.
ÁLLÁS
IX. KER. MUNKAHELYRE
KERESÜNK, gyakorlattal rendelkező, önállóan rajzról dolgozó szerkezetlakatost, bérezés
800 Ft-tól megegyezés szerint, B jogosítvány előny, Érd.:
06-20/540-3551,
Önéletrajz:
geminikivitelezo@gmail.com
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- Kitartás, edzés és megfelelő táplálkozás!
Gyere el a Príma Wellness Sportközpontba és segítünk, hogy
elérhesd a számodra legtökéletesebb alakot!
Sportközpontunk ingyenes szolgáltatásai közé tartozik a ﬁttségi állapotfelmérés, kezdő ﬁtness
edzésterv és tanácsok, tippek, útmutatás az edzéshez, étkezéshez.
Vitéz Ricsi teremedzőnk összeállította mit érdemes tudni a fehérjékről:
- két nagy csoportra oszlanak a fehérjék: állati eredetű fehérjék (tej, tejsavó, és tojásfehérjék)
és növényi fehérjék (pl. szójafehérjék). Egy átlagembernek a fehérjeszükséglete testsúly kilogrammonként 1,5-2 gramm, ez függ az életvitelünktől és napi kalória felhasználástól (mennyit
sportolunk, ülő- vagy nehéz ﬁzikai munkát végzünk).
- A napi fehérjénket főképp az állati eredetű, elsőrendű fehérjékből érdemes fedezni, például
hal, csirke, marha vagy akár tojás. Azonban nem hanyagolhatjuk el a növényi fehérjéket sem,
melyek ugyanolyan fontosak és egészségesek a szervezetünk számára. Próbáljuk ki a brokkolit
(párolva), a hüvelyeseket (lencse, bab), rizst, kölest és bulgurt, mint köretet.
- A fehérjebevitelünk 70-80%-át szilárd étkezésekből kell fedeznünk, a fennmaradó részt
táplálékkiegészítőkből (fehérjeporokból) tudjuk pótolni, melyekből már sokféle íz és típus kapható.
- Mikor érdemes fogyasztani a fehérjét?
- Reggel ébredés után, valamint edzések után. Pihenőnapokon reggel és lefekvés előtt.
- Milyen fehérjét válasszak?
- Különböző fehérje fajtákkal találkozhatunk, mind típusban és ízben. A legnépszerűbbek a tejsavó fehérjék, őket követi a tojás fehérje, a kevert fehérjék, és a szója fehérje. Érdemes edzések
után egy gyors felszívódású fehérjét választani pl. tejsavó fehérjét. A tej (kazein) és tojásfehérje
lassúbb felszívódásúak, mint a tejsavó fehérje, ezért alapvetően este ajánlott a fogyasztásuk,
mert így éjszakára, a hosszú, étkezés nélküli időszakra is megkapja testünk a megfelelő aminosav ellátást.
Összegezve: legyen meg az ajánlott mennyiségű és minőségű napi fehérjebevitel, a megfelelő időpontokban és megfelelő forrásból, ezzel is elősegítve testünk fejlődését az edzések mellett!
Szeretettel várunk Sportközpontunkban!
A Príma wellness csapata

www.primawellness.hu
Budapest, X., Gyömrői út 99.
Tel.: +36 1 431-01-32
Nyitva tartás: H-P: 6.00 - 21.30,
SZO - V: 8.00 - 19.30

A HALLÁS NEM JÁTÉK
EZT LÁTTA
A TV-BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk és hallókészülék
kipróbálási lehetőséget biztosítunk X. kerületi lakosok
számára 2015. május 15-től június 15-ig
az Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez
hívja a 06-1 220-1210-es telefonszámot.
Amplifon Hallásközpont
Budapest XIV., Örs Vezér tere 3.
amplifon.hu

ÚJHEGY

HAVANNA

BEVÁSÁRLÓUDVAR

Budapest X.,
Gyömrôi út 99.

Budapest VIII., Futó utca,
a Corvin mozi mögött

Duna Plaza, Budapest XIII.,
Váci út 178.

Budapest XVIII.,
Kondor Béla sétány 9-11.

Akció! 2015. május 31-ig.
299
Ft/db

1399
Ft/kg

Delma extra
margarin

469
Ft/db

egy csipet sóval,
multivitaminos
500 g, 598 Ft/kg

259
Ft/db

Pick sertés párizsi

999
Ft/db

Globus Ketchup
többféle,
450 g, 1042,22 Ft/kg

Milka táblás csokoládé
többféle, 100 g, 2590 Ft/kg

299
Ft/db

359
Ft/db
199
Ft/db
Globus Mustár

Silan öblítô

Pur mosogatószer

többféle illat, 2 l, 499,50 Ft/l

többféle, 450 ml, 664,44 Ft/l

Gyôri Édes keksz

440 g, 815,91 Ft/kg

többféle, 150-180 g,
1105,56-1326,67 Ft/kg

Vásároljon a gazdaságos, családias MAGYAR üzletekben!

