A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Kőbányai
Hírek

HAVILAP
XXVIII/9. szám
2018. szeptember

Kerületi támogatás
az iskolakezdéshez

A Kőbányai Önkormányzat idén is igyekszik anyagilag könnyebbé
tenni a családoknak az iskolakezdést. A diákok szülei igényelhették
az ötezer forint értékű iskolakezdési támogatást, de a kerület ösztöndíjakkal és tisztasági csomagok biztosításával is segít. 6. oldal

Blueszal
ünnepelt
Kőbánya

Hatodszor is ezreket vonzott
a Kőbányai Blues Fesztivál az
Óhegy parkban. Az esti fellépő,
Charlie jellegzetes hangjával, ismert slágereivel kápráztatta el a
közönséget, a felejthetetlen estét
tűzijáték zárta.
13. oldal

Fejlesztések
városszerte

Az augusztus sem múlhatott el nagyobb beruházás
alapkőletétele nélkül: végre méltó helyre kerül a Helytörténeti Gyűjtemény. Már most látszik, hogy az idei
esztendő az építkezés éve, hiszen 9 milliárd forint jut
fejlesztésekre.
4–5. oldal

Ékszerrel,
ruhákkal
és babával
nyertek

Vándor Éva
világhírű
darabbal
érkezik
Jeles elismerést kaptak kőbányai kézművesek. Orbánné
Balogh Katalin aranykoszorús
babakészítő mellett egy fiatal
testvérpár – egy divattervező
és egy ötvös – is kiérdemelte a
Magyar Kézműves Alapítvány
elismerését.
11. oldal

Októberben humorral fűszerezett
önálló előadással
lép fel a KÖSZI-ben
Vándor Éva színművésznő. A Shirley Valentine egy
boldogtalan élet
kérdéseire keresi a
válaszokat.
12–13 oldal

Ingyenes oltás igényelhető
veszélyes betegségek ellen

A Kőbányai Önkormányzat szeptembertől ingyenes rotavírus elleni oltást biztosít a kerületi újszülötteknek. Az eddig díjmentesen elérhető vakcinák is megmaradnak, így a HPV, a
fertőző agyhártyagyulladás és a szepszis elleni is.
8. oldal

Késely Ajna remekelt a glasgow-i úszó-Eb-n

16. oldal
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Kerületi lakások árverése

Többmilliós segítség a kőbányai közösségeknek

Nyárvégi
támogatási
hullám

Ingatlanokat értékesít a Kőbá
nyai Önkormányzat, a pályázati
jelentkezések határideje: szept
ember 21. 12 óra.
A kerület egyik esetben az
Alkér utca 31/A–B alatt nyolc
darab földszinti és félemeleti
lakást és lakásként nyilvántar
tott, nem lakás céljára szolgáló

Hárommillió forintot kért
és kapott a Baptista Szeretet
szolgálat az Utcafront Mene
dék Hajléktalan Személyek és
Szenvedélybetegek Integrált
Intézménye működtetésére, míg
a Kőbányai Szent László Római
Katolikus Plébánia támogatásá
ról is egyhangúlag döntött a tes
tület. Az utóbbi 970 ezer forint
ból a nemrég felújított és építé
szeti díjat nyert plébánia régi
téglakerítését szeretnék lecse
rélni egy esztétikus kovácsoltvas

kerítésre. A Kovács Endre szen
tendrei mester által készített 42
méter hosszú kerítés eddig a Bel
városi Szent Anna-templom tu
lajdonában volt, és a megvásárlá
sára most az ottani építkezés mi
att nyílt jutányos áron lehetőség.
A támogatások sorából a refor
mátusok sem maradtak ki. A Rá

kosfalvai Református Egyházkö
zség 700 ezer forintot kapott a 90
éves, immár használhatatlanná
vált orgonája rendbehozatalára.
A kőbányai görög kisebbség
múltját feldolgozó, Az ellenállás
gyermekei című interjúkötet el
készítéséhez és kiadásához is ad
1,05 millió forintos támogatást
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a kerület a Kőbányai Görög Ön
kormányzatnak. A szerzők sze
retnék bemutatni a többségnek,
hogy 1948-ban miért és hogyan
kerültek nagy számban görögök
Kőbányára.

Felléptek
a drog ellen
Javaslatot nyújtott be D. Kovács Róbert amiatt, hogy a
kerület közterületeit egyre több tudatmódosító szer
hatása alatt álló, bódult személy lepi el. A polgármester
az ügyben már az országos
rendőrfőkapitányt is megkereste, most pedig azt indítványozta, hogy a testület
kezdeményezze a belügyminiszternél a szabálysértési törvény szigorítását. Illetve kérje azt is, hogy a miniszter kezdeményezze az
országos rendőrfőkapitánynál a rendőrség azonnali intézkedését a közrend és
közbiztonság helyreállításáért. A javaslatot a képviselők
elfogadták, s a rendőrség fokozott ellenőrzést rendelt el.
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koló autók miatt szűk
utcákon nagy sebességgel közlekedő kocsik nemcsak a várakozó
járművekben tettek kárt,
hanem veszélyeztették az
ott lakók, különösen az arra
bicikliző gyerekek biztonságát is.
A polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályvezetője, Szász József lapunk-
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Biztonságosabbá teszik a
közlekedést az Ihász utca
környékén azok a forgalomtechnikai megoldások, amelyek megakadályozzák, hogy
a Vaspálya utcai torlódásokat elkerülni igyekvő autósok menekülőútnak használják a Kőér utca és a Kápolna utca közötti kertvárosi utakat. A kétirányú forgalmú, azonban a kétoldalt par-
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Próbaüzem
az Ihász utca
környékén
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az időseknek, ha a GDP bővü
lése meghaladja a 3,5 százalé
kot, miközben a költségvetési
hiány mértéke is a tervek sze
rint alakul. A tárca számítá
sai szerint az idei év egészé

80 milliós
drogfogás

U.

nak elmondta: az elmúlt hetekben végrehajtott forgalomtechnikai változások során nyolc
utcát tettek egyirányúvá annak érdekében, hogy a lakóterületet körülvevő főutakról ne térjenek le az autósok.
Emellett parkolókat is kijelöltek, hogy a várakozó autók ne akadályozzák a forgalmat.

Pluszpénz a nyugdíj mellé
Idén 32 milliárd forintot külö
nített el a kormány a nyugdíj
prémiumra. A pénz kifizetésé
ről és a pontos összegről ősszel
dönthet a kabinet.
A nyugdíjprémium akkor jár

helyiséget kínál eladásra együt
tesen. A 12–43 négyzetméteres
ingatlanok a statikai szakvéle
mény szerint bontásra javasol
tak, az épület tűzfalai életve
szélyt jelentenek a környezet
ében tartózkodókra. A kikiál
tási ár 13 947 000 forint. Ve
vőre vár a Tárna utca 4. I. eme

let 36/A szám alatti ingatlan is,
amely komfort nélküli 17 négy
zetméteres, lakásként nyilván
tartott, nem lakás céljára szol
gáló helyiség. A kikiáltási ár
3 344 000 forint.
Bővebb felvilágosítás a 061-666-2725-ös és a 06-1-6662792-es telefonszámokon.

Első uralkodónk tanítása most is aktuális

A nyári szünet utáni első testületi ülésen, augusztus
30-án a képviselők viszonylag nagyszámú, kisebb
léptékű, ugyanakkor sokaknak létfontosságú előterjesztésekről döntöttek.
Ilyen például a MÁV-telepi Kö
zösségi Ház céljaira a Bárka Kő
bányai Humánszolgáltató Köz
pontnak ingyenesen használatba
adandó 86 négyzetméteres volt
üzlethelyiség ügye. A vagyonke
zelő által felújított, a Hungária
krt. 1–3. szám alatti használa
ton kívüli helyiség szeptember
től a MÁV-telepiek számára a kö
zösségi élet fontos színtere lehet,
az intézményhez félállású prog
ramszervezői státuszokat is biz
tosít az önkormányzat.

AKTUÁLIS

Kőbányai Hírek  •  2018. szeptember

ben 4,3 százalékkal nőhet a
gazdaság. A szabály az, hogy
a minimálisan elvárt növeke
dés feletti mutatóval – 0,8 –
kell megszorozni a havi nyug
díj összegének negyedét, leg

Mint a legtöbb változás,
kezdetben ez is kellemetlenségeket okoz a környéken
élőknek. A lakossági visszajelzések alapján a forgalomtechnikai módosításokat fél
év múlva áttekinti az önkormányzat, és ha szükséges,
akkor további változtatásokat hajtanak végre az átmenő forgalom csökkentése érdekében.

feljebb 20 ezer forintot. Így az
átutalható összeg maximum
16 ezer forint lesz, de akinek
a járadéka nem éri el a 80 ezer
forintot, az arányosan keve
sebbet kaphat.

Egy kőbányai bérelt helyiségben rendezett be droglabort az a férfi, akit kábítószer eladása közben értek tetten a rendőrök. A labor 55 éves működtetőjénél 3200 gramm gyanús
port találtak, ami az előzetes vegyészszakértői vélemény szerint kokain. A lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke körülbelül 80 millió forint.

Rendőrök
segítettek
Szirénázó rendőrautó kíséretében érkezett meg a kőbányai kórházba egy vajúdó kismama. Az egyenruhásoknak azért kellett biztosítaniuk a szabad utat, mert
a nőt szállító autó forgalmi
dugóba került, és a várakozó kocsiban megkezdődött
a szülés.

Merítsünk
erőt őseink
példájából!

Ünnepi beszéddel és kenyérszenteléssel emlékezett Kőbánya az államalapításra és Szent
István királyra.
Ma különösen aktuális Szent István király
azon megállapítása,
mely szerint minden
nép a saját törvényei
Szilágyiszerint él. „Add meg az
Sándor András
országnak a szabadsálelkész (balra)
got, hogy aszerint élés Cseh Zoltán
jen!” – erre emlékezatya az új
tetett Radványi Gábor
kenyérrel
alpolgármester az idei
Szent István-napi önkormányzati ünnepségen, amelyet a hagyoRadványi Gábor
mányhoz hűen a Mamondta az ünnepi
gyar Oltár előtt tartotbeszédet
tak augusztus 20-án.
Az ünnepi beszédet
mondó alpolgármester tör- erőt kell merítenünk, mert a formátus Szilágyi-Sándor
ténelmi párhozamot vont történelem gyakorta ismét- András és az evangélikus
államalapítónk tettei és in- li önmagát, és nagyon nem Benkóczy Péter lelki pásztotelmei, illetve korunk kihí- mindegy, hogy néhány év- rok egy-egy rövid imát mondvásai között. Mint mondot- tized múlva Szulejmán or- tak nemzetünkért, hazánkért
ta, első uralkodónk arra ta- szága köszön vissza, vagy a és kőbányai közösségünkért.
nít ma is, hogy országunkat Szent István-i magyar álla- Ünnepi szavaik egybecsencsak akkor őrizhetjük meg mot építjük és erősítjük to- gően Isten szerepét emelték
utódainknak, ha felismer- vább.
ki azzal kapcsolatban, hogy a
jük a nemzet valódi probléAz alpolgármesteri beszé- szimbolikus értelemben vett
máit és azokra helyes vála- det követően a Pódium Szín- „mindennapi kenyerünket”
szokat adunk. Meg kell ma- ház két fiatal színésze, Pallós megadja nekünk ma.
radnunk magyarnak kultúTibor és Szabó Arnold szóSzilágyi-Sándor András
ránkban, hitünkben, gonrakoztatták a közönsé- m in d e m e llet t kie m e lte ,
dolkodásunkban, összeget versekkel és ének- hogy a „lelki kenyérre”, az
tartozásunkban egyakel, majd a ró- Isten igéjére legalább akránt. Őseink erejéből és
mai katolikus kora, ha nem még nagyobb
Cseh Zoltán szükségünk van, mint az
tetteik példájából
atya, a re- ételre, a hajlékra, az anyagi
javakra. Máté evangéliuma
IV. fejezetéből idézte Jézust: „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem
minden igével, amely
Isten szájából származik!” A lelkipásztorok
be szédét kö vetően megszentelték/áldották,
majd
megszelték az
ú j ke nyeret,
melyet
D. Kovács Róbert
körbeoszpolgármester
tottak a jelenaz ünneplő
lévők
között.
kőbányaiakkal
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
A Szent László Napokkal nyitottuk meg
és hagyományainkhoz híven a Blues
Fesztivállal és a Rendvédelmi Nappal
búcsúztattuk a nyarat. Ahogy az utóbbi
években, Kőbányán most is számos fej
lesztést végeztünk a szünidő hetei alatt.
Kőbánya évek óta Budapest egyik legdi
namikusabban fejlődő kerülete, és mindent
meg is teszünk azért, hogy ez így maradjon.
Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi minden valósult meg a nyár he
tei alatt és milyen sok fejlesztés zajlik most is: felújítottuk a Gya
korló utcai lakótelep belső útjait és parkolóit, még tart a Pongrác
úti orvosi rendelő és számos járda újjáépítése. Zajlik a Helytörté
neti Gyűjtemény új székhelyének kialakítása és a Liget téren el
bontott volt szolgáltatóház helyén a park létesítése. Újjáépítjük ke
rületünk legnagyobb lakótelepének főutcáját, az Újhegyi sétányt,
ahol ezen a nyáron felújítottuk a Gyermeksziget Bölcsőde és a Cso
dafa Óvoda épületegyüttesét is, de a szünidőről egy megújult és
korszerű épülettel vártuk vissza a Keresztury Dezső Általános Is
kola diákjait és pedagógusait is.
Azonban az országos sajtóban mostanában olyan hírek jelentek
meg, amelyek nem az épülő-szépülő Kőbányáról szólnak, hanem
rossz hírét keltik a kerületnek. Ráadásul az önkormányzat hiába
tesz évek óta kiemelt erőfeszítéseket a drogproblémák és a hajlék
talanság felszámolása érdekében, hiába működtet összetett szoci
ális támogatási rendszert, hiába segíti a rászorulókat – a sajtóban
olyan esetek jelennek meg, amelyek nem kőbányai problémák, saj
nos más kerületekben is jelen vannak. Az önkormányzat tovább
ra is elszánt abban, hogy a kerület utolsó szegregátumait is felszá
molja a rend érdekében – ezt tettük sikerrel a Noszlopy utcában,
és ezt tesszük majd a Hős utcában is. Ez azonban időbe telik, mi
közben sajnos a rendőrség fokozott jelenléte és a rendbontókkal
szembeni folyamatos fellépése sem tud megakadályozni minden
jogellenes cselekményt.
Megragadva az alkalmat ezúton is szeretném felhívni a szülők
figyelmét, hogy védőoltás programunk a rotavírus elleni ingyenes
oltással bővült, illetve továbbra is biztosítjuk a fiúgyermekek HPV
elleni oltását is. Mindkettőről bővebben is olvashatnak a lapban.
Végezetül engedjék meg, hogy a levelem elején említett, könnye
debb témával zárjam soraimat. Közösségi rendezvényeink ősszel
sem érnek véget: idén már hatodszor lesz Örökbefogadott Állatok
Napja, melyet a Népligetben rendezünk meg, a Nagy Sportágvá
lasztónak hagyományosan Kőbánya, a Merkapt Sportközpont ad
otthont, de nem maradnak el a Senior Tízkarikás Játékok sem! A
nyugdíjasokat pedig ezúton is szeretettel meghívom az Operett
színházba, ahol az Idősek Világnapja alkalmából az idén is ven
dégül látjuk kerületünk ünnepeltjeit – erről bővebben a 13. olda
lon tájékozódhatnak.
Jöjjenek el, szeretettel várom Önöket önkormányzatunk rendez
vényein!

D. Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
oldalon is olvashatnak!

Időközi választás
szeptember 30-án
Gazdag Ferenc lemondása
miatt szeptember 30-án új
önkormányzati képviselőt
választanak a 6-os számú
választókerületben (Gergely utca és Ihász utca környéke) élők. A szavazásra
jogosultak hat szavazókörben, három helyszínen adhatják le voksaikat reggel 6
óra és 19 óra között.
A személyazonosságot
plasztikkártyás vagy ideiglenes személyazonosító
igazolvánnyal, jogosítván�nyal – ami ideiglenes gépjárművezetői engedély is lehet –, illetve útlevéllel lehet

igazolni. Ezekhez minden
esetben lakcímkártya szükséges. Aki régi, füzet alakú személyi igazolvánnyal
azonosítaná magát, annak
akkor kell lakcímkártyát is
bemutatni, ha a lakóhely
megváltozott a bejegyzéshez képest. Jóval a szavazás napja előtt érdemes ellenőrizni a dokumentumok
érvényességét is!
Az egyéni választókerület, a szavazókörök és a szavazóhelyiségek címjegyzékei és térképe a www.kobanya.hu honlapon találhatók
meg.
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A kőbányaiak összefogásával épül a kerület – Idén közel 9 milliárd forintból zajlanak fejlesztések

Látványosan fejlődik Kőbánya
Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő kerülete Kőbánya. Évek óta látványos és kevésbé feltűnő beruházások sora zajlik, köszönhetően az önkormányzat felelős gazdálkodásának és a gondos tervezésnek. A források nemcsak arra elegendőek, hogy a pályázati önrészt biztosítsák, hanem önálló beruházásokra is lehetőséget adnak. Idén rekordösszegből, 8,7 milliárd forintból fejleszthet Kőbánya. Összeállításunk a jelentősebb építkezéseket mutatja be.

Beruházási
költség:

255 millió
forint

Keresztury Dezső
Általános Iskola
korszerűsítése
A lapos tetők víz- és hőszigetelése után jelenleg a B épület – panelos épületrész – összes homlokzati nyílászárójának (közel 400 ablak) és párkányának cseréje zajlik. Idén
a tantermekben és a folyosón lévő régi, elavultak helyett
jó hőszigetelő képességű, korszerű ablakokat építenek be.
A homlokzaton lévő elektromos vezetékek, lámpák, kábelek és villámhárító szerelvények is megújulnak, ezt követően kerül sor az egész épület homlokzatának szigetelésére.

Gyakorló utcai lakótelep
útfelújítása, I. ütem
Az elöregedett belső utak felújítása a Fehér úttól a Gyakorló u. 30. vonaláig a lakótelep páros oldalán, három szakaszban kezdődött a nyáron. A munkák 3500 méter szegélyt,
18 900 négyzetméter aszfaltfelületet, 157 közműfedlapot
és 290 négyzetméternyi útburkolati jelet érintenek.
A beruházás költsége: 290 millió forint.

Méltó helyen
a Helytörténeti
Gyűjtemény

Támfalfelújítások
az Újhegyi lakótelepen
A felújítási program 2015-ben kezdődött, mivel több támfalnál a falba befurakodott növényzet veszélyt jelentett a tartószerkezetre, illetve a leváló burkolóelemek miatt a parkoló autókra. Idén a Szövőszék utca 12–14. közötti 62 méter
hosszú támfalszakaszt állítottak helyre, valamint a Mély-tónál a szobor mellett egy kis támfalat alakítottak ki.
A beruházás költsége: 16 millió forint.

A Helytörténeti Közösségi Tér kialakítása a kőbányai Füzér utca
32.-ben című projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg; Budapest 14 millió forinttal járult hozzá a költségekhez, míg Kőbánya önkormányzata 306 millióval. Az alapkövet augusztusBeruházási
költség:
ban tette le D. Kovács Róbert polgármester, Radványi Gábor
alpolgármester és Győrffy László, a Kőrösi Kulturális Központ igazgatója. A 135 éves épület életveszélyes állapotban
volt, ráadásul az építők két, fel nem robbant világháborús lövedéket is találtak a mennyezet födémébe fúródva.

Kápolna utcai lakótelep
burkolatainak felújítása

320 millió
forint

A már megújult Kápolna utcai útburkolat és járda cseréje után hamarosan kezdődik az épületek körüli területek
és balesetveszélyes lépcsők felújítása. Sok helyen a teljes
szerkezet átépítésre van szükség, valamint a támfalakat
is javítani kell, míg az épületek mögötti (Román utca felőli) részen a parkolók kapnak új burkolatot, emellett kertépítészeti munkákra és automata öntözőrendszer kiépítésére is sor kerül. A beruházás 1050 méter kiemelt szegélyt, 16 vízelnyelőt és 20 csatornaakna-fedlapot, 8000
négyzetméter burkolatot és 2500 négyzetméter zöldfelületet érint.

Közvilágítás-fejlesztés
Ősszel a Csilla utca (Gyöngyike utca – Zách utca között), a
Mádi köz (Mádi utca – Téglavető köz), a Száva park (a meglévő közvilágítás kiegészítése, a sétányok
mellett), a Malomárok u. (Terebesi
utca – Halas utca között) fejlesztésére kerül sor.
A beruházás költsége: 20 millió
forint.

Újhegyi lakótelep
belső útjainak felújítása

Járdafelújítási
program
Ősszel a Sibrik Miklós út páros oldalának, a Hárslevelű utca páratlan oldalának, a Horog utca páros oldalának, a Mongol utca páratlan oldalának,
a Szlávy utca páros oldalának, a Mádi utca páros oldalának, valamint a Kőrösi Csoma Sándor út 43–51. mögötti belső út és a Kada köz
egy-egy szakasza újul meg. Mindez mintegy 1250 m hosszú járdát jelent. Ezen felül
az elmúlt két évben az Óhegy park járdáinak több mint 60 százaléka született újjá.
Az utolsó ütemben, ősszel további mintegy 730 méteren közel 2400 négyzetméternyi járdafelület újul meg.

A Csodafa Óvoda és
a Gyermeksziget Bölcsőde
korszerűsítése

Az Újhegyi sétány
komplex megújítása

Pongrác úti
orvosi rendelő

Beruházási
költség:

280 millió
forint

A Kőbányai Önkormányzat folyamatosan korszerűsíti a háziorvosi rendelőket. A Salgótarjáni úti, a Zsivaj utcai, a Kerepesi úti rendelők felújítása után idén a Pongrác úti háziorvosi rendelő külső-belső korszerűsítése, akadálymentesítése, parkosítása történik meg. Ennek keretében új víz-, szennyvíz- és elektromos hálózatot kap az épület, valamint modern
hűtő- és fűtőrendszert építenek ki. A következő az Újhegyi sétányon lévő felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő korszerűsítése lesz.

Beruházási
költség:

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása
Beruházási
II. ütem című projekt a Budapest Főváros Önkorköltség:
mányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret tá319 millió
mogatásával valósul meg. Kőbánya önrésze 119
forint
millió forint.
2016-ban befejeződött a Harmat és Bányató utca
közötti rész felújítása, most a Harmat és a Mádi utca közötti szakasz újul meg. Többek között vadonatúj játszóteret, pelenkázóhelyiséggel rendelkező köztéri WC-t kap a környék, megújulnak
a közműhálózatok, a korszerűbb közvilágítás mellett díszvilágítás is kiépül. Az I. ütemben felújított sétányról már ismert új térkőburkolatokon dizájnos utcabútorok kapnak helyet, és az automata öntözőrendszer kiépítésével megtörténik 5680 négyzetméternyi park teljes felújítása.

Az intézmény homlokzatának utólagos hőszigetelése, valamint a főzőkonyha korszerűsítése és a konyha
szellőzésének felújítása valósul meg.
Az óvoda felső teraszai árnyékolókat
kapnak, felújítják a korlátokat is. A
konyha a teljes körű felújítás során új
burkolatokat kap, cserélik a gépészeti és elektromos vezetékeket, új ételszállító liftet építenek be, és a konyhai eszközök részleges cseréje is megtörténik.

mintegy
200 millió
forint

A 2015-ben kezdődött az elöregedett,
közel 40 éves belső
utak burkolatcseréje.
A program IV. ütemeként ősztől a Harmat
utca – Újhegy sétány
– Mádi utca – Sibrik
Miklós út által határolt terület belső útjainak és parkolóinak
felújítására kerül sor.
A munkálatok 3000
méter szegélyt, 30 vízelnyelőt, 32 aknafedlapot, 30 vízelzárót, 16 720 négyzetméter útburkolatot és 1100 négyzetméter zöldfelületet érintenek.

Fejlesztések a Lavottán
A Lavotta utca – Harmat utca – Sibrik Miklós út – Mádi utcák
által határolt lakótelepen most ősszel kezdődik az elöregedett aszfaltfelületek cseréje, emellett 55 új parkolóhely kialakítása. Elsőként a Lavotta utcai oldal, a Mádi utca 165–
171., valamint a Harmat utca 158–164. épületek környezete
újul meg. A beruházás 4300 méter szegélyt, 18 vízelnyelőt,
24 csatornafedlapot, 20 elzáró szerelvényt, 20 távfűtési aknafedlapot, 12830 négyzetméter burkolatot és 2000 négyzetméter zöldterületet érint.
A beruházási költség mintegy 220 millió forint.
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Felüdülés a református táborban
A Kőbányai Református Gyülekezet immár egy évtizede minden nyáron a közösséghez tartozó gyerekek számára nyári
tematikus bibliai tábort szervez, ami évről évre egyre népszerűbb, sőt fokozatosan családi táborrá nőtte ki magát.

– Idén már az óvodás korosztálytól a nyolcvanévesekig
minden nemzedék képviseltette magát a táborban, amelynek
sikere elsősorban feleségem,
dr. Szilágyi-Sándor Gabriella tiszteletes asszony érdeme –
mondta Szilágyi-Sándor And-

rás lelkész. Míg korábban mindig más helyen szervezték meg
a bibliai tábort, addig az utóbbi
években a balatonföldvári Ri
viéra Park Hotel ifjúsági szállásán tartják, ami a maga héthektáros parkjával és saját strandjával tökéletes helyszín.

Az idei téma érdekes volt:
g yőzelmek a Bibliába n. A
mintegy száz résztvevő soksok történeten át azt tanulhatta meg, miként győzhet a
ma embere is a bűn és kísértés felett. A táborlakók a forró
délelőttökön a zsoltáréneklést

Könnyebb
iskolakezdés
Jelentős anyagi terhet jelent a családoknak a tanévkezdés. A Kőbányai Önkormányzat vásárlási utalvánnyal, ösztöndíjjal, egyéb intézkedésekkel segíti
a kerületben élő családokat a kiadások csökkenté
sében.
Mint ahogy a korábbi években, az önkormányzat ötezer
forintos iskolakezdési támogatást biztosít a kerületi lakcímmel rendelkező közép- és
általános iskolás gyermekek
szülei számára – mondta el
Ehrenberger Krisztina, a Humánszolgáltatási Főosztály
vezetője. A támogatást Erzsébet utalvány formájában adja
az önkormányzat, amely a
Kelet-pesti Tankerületi Központhoz tartozó általános iskolák, a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjainak családjait segítik.
Mivel a korábbi években
nagy igény mutatkozott rá,
az önkormányzat már az év
elején biztosította a fedezetet idei költségvetésében a z
ingyenes
tisztasági

csomagokra, higiénés alapfelszerelésekre az óvodákba,
általános iskolákba.
Évente kétszer bírálják el a
Kőbánya Számít Rád ösztöndíj pályázatait, a tanév felénél, illetve a végén, az eltelt
időszak tanulmányi eredményei alapján. Önkormányzati támogatásként az általános iskolások havonta ötezer
forint, míg a középiskolások
tízezer forint értékű segítséget kapnak a tanulmányaikhoz, öt hónapon keresztül.
Idén június–júliusig lehetett
érvényesíteni a 2018/2019es tanév első felére szóló pályázatokat, melyek nemrégiben kerültek a bírálóbizott-

ság elé. Ehrenberger Krisztina elmondta: júniusba n
hatvan pályázat érkezett a
Kőbánya Számít Rád programban. Ebből érvényesen
51 igény felelt meg az egységes feltételeknek, ez alapján
32 kőbányai általános iskolás és 19 középiskolás részesül öt-, illetve tízezer forintos havi ösztöndíjban szeptembertől.
Ezen kívül az önkormányzat minden ősszel csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázathoz is. Ezt a
lehetőséget a felsőoktatásban nappa li tagozaton tanuló fiatalok választhatják.
A kőbányai vezetés havonta ötezer forinttal járul hozzá a nyertes kerületi diákok
megérdemelt ösztöndíjához a
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer részeként. Az idei pályázat részleteit érdemes októbertől figyelni az önkormányzat honlapján.

Több mint
150 gyereket
táboroztattak

Idén is nyaralhattak a kőbányai gyerekek dr. György István kormánymegbízott, a
Póka Egon Experience és Sipeki Zoltán jótékonysági koncertjének bevételéből. Ezúttal 152 kerületi iskolás szerzett vidám nyári emlékeket,
számukra a Szociális Védegylet támogatásával 15 ezer forintos táborozási támogatást
biztosítottak.
– A balatoni és a sporttáborok voltak a legnépszerűbbek a kőbányai gyerekek körében, sokan vettek részt iskolák, nyelviskolák által szervezett nyelvi, kézműves- és kalandtáborokban – mondta dr.
György István. Emellett sokan választották az egyesületek sporttáborait – karate-,

dzsúdó-, strandröplabda-,
foci- és úszótáborok –, illetve népszerű volt a néptánc-,
a latin-amerikai társastánc,
a lovas, illetve honvédelmi
táborok lehetősége is. Mint
mondta, voltak, akik olyan
különleges helyeken nyaraltak, mint a Rex Állatsziget
nyári tábora vagy a Bárczi
Gusztáv speciális tábor.
Dr. György István és zenésztársai 2011 óta minden
évben megrendezik a jótékonysági koncertjüket, eddig több mint 20 millió forinttal támogatták a rászorulókat. Az elmúlt három
évben immár több mint hatszáz kőbányai és kispesti
gyerek nyaralását támogatták.

gyakorolták, illetve korosztályonként kiscsoportos beszélgetésekre nyílt lehetőség. Délutánonként sport- és kézművesfoglalkozások voltak a gyerekek számára, mialatt szüleik
tehermentesültek a szülői szerepek alól.

FORINTOS

5000

HAVI TÁMOGATÁS A
KŐBÁNYA SZÁMÍT
RÁD ÖSZTÖNDÍJ KERETÉBEN

FORINTOS

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS MINDEN
GYERMEK UTÁN

5000

FORINTOS

HAVI KIEGÉSZÍTÉS
A BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJ NYERTESEINEK

7

A gyermeki bizalom a legnagyobb jutalom

5000
ÉS 10 000

Számos támogatással segít az önkormányzat

FÓKUSZ

Kőbányai Hírek  •  2018. szeptember

FEDEZET

AZ INGYENES TISZTASÁGI CSOMAGOKHOZ ÓVODÁKNAK ÉS ÁLTALÁNOS
ISKOLÁKNAK

Megnyitóval
indult a tanév

Negyvenöt perc,
ami csak az övé
Gyakran mondjuk legyintve, hogy „az életben nincsenek csodák”.
Pedig vannak, és ehhez
nem is kell messzire
menni, elég figyelmünket a Kőbányai Senior
Mentor program résztvevőire fordítani.

A kisiskolás gyerekek gyenge
iskolai teljesítménye mögött
számtalan ok húzódhat meg.
Sokszor az a helyzet, hogy
a gyerkőcök nem egyforma
ütemben fejlődnek, amivel a
nagy osztálylétszámok mellett az iskola nemigen tud mit
kezdeni. Máskor a közösségi, családi minták, megbúvó
konfliktusok rejlenek a motiválatlanság, a tanulás iránti ösztönös vágy csökkenése
mögött, vagy éppen a szülői,
nagyszülői odafigyelés hiánya miatt válik „problémás tanulóvá” a gyerek. Rajtuk segítenek a Senior Mentor Program nyugdíjas önkéntesei, akik
ingyenesen vállalják, hogy heti
két alkalommal, tanórák után
az iskolában egyénileg foglalkoznak mentoráltjaikkal.
Kőbánya iskoláiban 24 senior mentor (22 nő és 2 férfi)
vállal egy–három „problémás”
alsó tagozatost. Mivel az igény
sokkal nagyobb lenne, mint a

A senior mentorok az idei
évzárón is megosztották
egymással tapasztalataikat

kapacitásuk, a diákok tanárai
szeptemberben tesznek javaslatot arra, hogy a rászorulók
közül ki kapjon senior mentort. A tapasztalat az, hogy ez
a heti kétszer 45 perces egyéni foglalkozás, bár nem korrepetálás, gyakran mégis csodát
tesz, a gyerekek jobban teljesítenek.
A kőbányai senior mentorok
csapata egy közösség is, akik
időnként összegyűlnek, hogy

megosszák egymással tapasztalataikat. Az idei évzáró alkalmukon látogattuk meg őket
a Kada utcai iskolában. Egy
nagy asztal körül mindenki elmondta, mit is gondol munkájáról, mentori szerepéről, mit
lát a gyerekekben, és miért vállalta az önkéntes segítő munkát. Az elhangzott egybecsengő gondolatok nevek nélkül is
mindent elmondanak erről a
nagyszerű programról.

Mentorok mondták
„A kellő motiváció minden tanulás alapja. Az első lépés, hogy
meg kell találni az alulmotiváltság okát. Volt egy mentoráltam,
akit magántanárhoz járattak, de a gyereket semmi nem érdekelte, csak az állatok. Amikor erre rájöttem, tudtam, innen kell
megfogni.”
„A helyzet az, el kell ismerni, hogy jólesik az embernek, ha
segíthet másokon. Pláne, ha egy kisgyereken. Adni jó érzés,
nekünk jólesik, úgyhogy kimondható: mi önzőek vagyunk.”
„Én kíváncsi vagyok rá, hogy mi történik vele otthon, az
osztályban, hogyan viszonyul a tanítójához, az osztálytársaihoz, van-e problémája. Mindig ezekkel a kérdésekkel kezdem,
hogy érezze, törődöm vele, és ilyenkor megnyílik, ömlik belőle a szó. A bizalmába fogad.”

Lengyelországgal ismerkedtek a diákok
A Szent László Gimnázium
dísztermében tartott ünnepélyes tanévnyitóval vette kezdetét a
2018/2019-es tanév. A Kőbánya és
Rákosmente oktatási intézményeit fenntartó
és működtető
Kelet-pesti Tankerületi Központ által szervezett eseményen jelen volt többek között Dunai Mónika országgyűlési képviselő, D. Kovács Róbert és Riz Levente kerületi polgármesterek, több alpolgármester és a 27 tanintézmény vezetői, tanárai.
Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó hosszasan
sorolta a különféle pályázatokon elnyert és a tankerület iskoláiban hasznosuló támogatásokat, amelyek összege
272,5 millió forint. Kiemelte a gyerekek
teljesítményét elismerő pozitív pedagógia, az érdeklődést felkeltő élménypedagógia fontosságát. Dunai Mónika
egyebek mellett a készülő új Nemzeti
alaptantervről szólt, a pedagógusokat
építő kritikák megfogalmazására kérte, hangsúlyozva, hogy idén már valóban csak a szakmáról fog szólni a pedagógiai munka.
D. Kovács Róbert elmondta, hogy bár
az intézményfenntartó immár az állam,
ennek ellenére idén is félmilliárd forintot
költ az önkormányzat iskolafelújításra
(Keresztury iskola), tornaterem-építésre (Harmat iskola). Cserében azt kérte a
pedagógusoktól, hogy erősítsék a gyerekekben a szociális készségeket.

A buszozás is különleges
élmény volt

Készülnek a képek
Lengyel, magyar két jó baa
városnézésen
rát, akkor is, ha éppen diák –
mondhatnánk a Zrínyi Miklós
Gimnázium tanulóinak példáját nézve. A kilenc diák ugyanis júliusban látogatta meg Kőbánya lengyelországi testvérvárosát, Jarosłavot, de a fiatalok számos más lengyel várost és nevezetességet is felkerestek. A magyarok számára külön öröm volt, hogy cseh
diákok is vendégeskedtek Jarosłavban, így velük is barátságot köthettek.
A kikapcsolódás már az
első nap igazán izgalmas programmal eseménydús és aktív túrán a diákok töbkezdődött, a fiatalok a Beszkidek Nem- bek között meglátogatták Krakkót, s terzeti Parkba buszoztak el, s a Solina-ta- mészetesen a Wawel várát, majd a Mavon egy órát hajókáztak.
rianna-toronyból nézhettek le a városra.
Az egyhetes vakáció alatt természete- A programban szerepelt a lancuti kiránsen megismerkedtek Jarosław városá- dulás is, a 18 ezer fős kisvárosban a Ljuval is, amely három évszázada a kuruc bomirszki-kastélyt szintén megnézték a
emigránsok központja volt. A rendkívül magyar gyerekek.

Izgalmas programokból
nem volt hiány

HIRDETÉS
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Segítség a társasházak korszerűsítéséhez
A Kőbányai Önkormányzat pályázatot
hirdet társasházak és lakásszövetkezetek részére a lakóközösségek-lakóépületek energiahatékonysága és megúju-

lóenergia-felhasználása növelése céljából. A tenderen a 2006 előtt épült, legalább háromlakásos, közüzemidíj-tartozással és önkormányzati köztarto-

zással nem rendelkező közösségek indulhatnak. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a teljes költség legfeljebb 10 százaléka, maximum lakáson-

ként 500 ezer forint lehet. A pályázat
benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28. További részletek és adatlap:
www.kobanya.hu.

Ingyenes és kedvezményes vakcinák a kőbányaiak védelmében

Csak kérni kell az oltást

Az önkormányzat komplex oltási programmal védi a kerületben
élő gyermekeket. A HPV, a fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védelem mellett szeptembertől újabb körre terjeszti ki
a támogatott vakcinák körét Kőbánya: az újszülöttek jogosultak
a gyomor- és bélhurutot okozó
rotavírus elleni ingyenes védőoltásra.
A kőbányaiak egészsége kiemelt fontosságú az önkormányzat számára. Éppen ezért a kerület a háziorvosi rendelők felújítása, az egészségügyi- és gyógyszertámogatások mellett más módon is igyekszik védeni az
itt élők egészségét.
Az állam 2014 óta minden 12. évét
betöltött, 7. osztályos lánynak ingyen
adja a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást. A vírus nemi úton terjed, s a nőknél akár méhnyakrákot is
okozhat, de a férfiaknál is kialakulhatnak miatta szemölcsök a nemi szerven, illetve akár bizonyos daganatos
elváltozások is jelentkezhetnek. Ezért
az önkormányzat a 13 éves fiúknak is
biztosítja a védőoltást kedvezményesen – 60 ezer forint helyett 5 ezer forintért –, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén pedig ingyen kapják, ha azt a szülők kérik.
A meningococcus okozta fertőző
agyhártyagyulladás és szepszis ellen

Közeleg a tél
is fellép az önkormányzat. Az állam
tavaly óta már ingyen oltja a kisgyermekeket a betegség C típusa ellen.
Kőbánya viszont a 10 évesek esetén
is ingyen biztosítja a vakcinát, amely
a betegség öt típusa közül négy ellen
jelent védelmet.
Mindkét betegség veszélyes. Életében legalább egyszer 5-ből 4 ember
megfertőződik a HPV valamely fajtájával, és ha nem is mindig okoz komoly tüneteket, számos megbetegedés esélyét növelhetik. A menin-
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gococcus a HPV-vel ellentétben ritka fertőző betegség, de az esetek 20
százalékában halálos. A védőoltások
azonban szinte teljes garanciát jelentenek az egészségre.
A kőbányai lakhellyel rendelkező 13
éves fiúk szülei az polgármesteri hivatalban jelezhetik a védőoltás iránti
igényüket, a szülő választhatja meg,
hogy az oltást az iskolaorvos vagy a
házi gyermekorvos adja be – mondta a Kőbányai Híreknek Ehrenberger
Krisztina, a hivatal Humánszolgáltatási főosztályának vezetője.
A bárhol előforduló, ezért nehezen elkerülhető rotavírus a csecsemőknél és a kisgyermekeknél jelentkező – akár életveszélyes állapotot
is okozó – heveny hányás és hasmenés egyik leggyakoribb oka. Szeptember 1-től a Kőbányai Önkormány-

Nemcsak a gyerekekre gondol a Kőbányai Önkormányzat: minden évben közel 10 ezer adag influenza elleni védőoltást biztosít a felnőtt lakosságnak az őszi–téli szezonban.
Míg a gyermekek részére biztosított
influenza elleni oltóanyag felhasználása meghaladja a 80 százalékot, a
háziorvosok jellemzően a felét sem
tudják beadni a felnőtteknek, mivel
azt nem igénylik a páciensek.
zat bevezeti a rotavírus elleni védőoltást azon kőbányai újszülötteknek,
akik a kérelem benyújtásakor legfeljebb 15 hetesek. A két oltást magában foglaló oltóanyagot a védőnő által átadott jelentkezési lapon, a csecsemő lakóhelyét igazoló irat másolatának csatolásával a szülő igényelheti a baba számára. Bővebb információ: + 36 1 433 8332.

Kitüntetés a kőbányai mérnöknek

A fát lehet
és kell szeretni
Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át az Építők Napja alkalmából dr. Pluzsik András, aki faanyagvédelmi
szakértőként, elismert mérnöki tudásával több mint
fél évszázada öregbíti Kőbánya jó hírét.
A Vasas Szakszervezet Székházának dísztermében tartott
ünnepélyes díjátadón dr. Nagy
István agrárminiszter elismerő oklevelét vehette át hat szakember, köztük dr. Pluzsik András aranydiplomás faipari mérnök. A Kőbányai Híreknek a
szakértő elmondta, ugyan közel jár a nyolcadik x-hez, de a
mai napig hívják országszerte
műemlék épületek (híres kastélyok, templomok, nevezetes
épületek) faszerkezeteinek szakvéleményezéséhez. Az
elismert mérnök a kerületben is aktív:
lakóingatlanok, középületek faszerkezeteiről kés z ít n a g y
tapasztalatára épülő
szakvéleményeket, amelyek
a további tervezőmunka alapját
képezik. A díjaz ot t s z a k-

ember a szakértői tevékenység magas színvonalának folyamatos fenntartását tartotta
és tartja legfontosabb feladatának. Ő a kétévente megrendezett, magas szakmai színvonalú
Faanyagvédelmi konferenciák
megalapítója, 24 éve a főszervezője. A Faanyagvédelmi konferenciát a Magyar Mérnöki Kamara változatlan formában beépítette a továbbképzései közé.
Dr. Pluzsik András szakkönyvek társzerzője, az Álla m i Erdészeti
Szolgálat nyugalmazott főtanácsosa.
– Ahol a faszerkezetet védelmi
szempontból vizsgálni
kell, én oda érkezem. Kőbányán még nagyobb örömmel
teszem ezt, hiszen itthon vagyok. Szeretném
elérni itt a kerületben is, hogy a meglévő vagy beépítés
előtt álló fa-

Rezsitámogatás
igényelhető

Bővebb információval, valamint a védőoltással kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés
esetén a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában készséggel állunk
rendelkezésükre telefonon a +36 1 433 8332-es számon.

A jelentkezési lap a www.kobanya.hu honlapon az Ügyintézés/Nyomtatványok/Védőoltások
menüpont alatt megtalálható.
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A kormány döntése alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
2018. október 15-ig formanyomtatvány kitöltésével igénybejelentés nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Ügy-

félszolgálatain (1102 Budapest, Állomás utca 26. vagy 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.), a határidő elmulasztása
jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem
jogosultak az igénybejelentésre. Bővebb
információ a www.kobanya.hu-n.

szerkezetekben a faanyagot
szakszerűen alkalmazzák, hogy
hosszú életűek és biztonságosak
legyenek, mérettől és épülettípustól függetlenül – mondta dr.
Pluzsik András.
Gyakori, hogy szakmai tanácsért fordulnak hozzá a neki
nagyon fontos és szeretett faanyag alkalmazásával kapcsolatban. Segítőkészségére és
szakértelmére mindig számíthat a hozzáforduló. A szakember Kőbányán részt vett már
szoba-konyhás lakás faszerkezetének vizsgálatában éppúgy, mint a Gergely utca és az
Ihász utca sarkán lévő református templom tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos
előkészítő munkában. Vizsgálta már többek közt a Szent
László Általános Iskola padlását, tevékenyen részt vállalt a
Szent László templom-plébánia tetőszerkezetének átépítésében is.
– A faanyag holtában is élő
anyag, és olyan statikai sajátosságokra képes, amelyek még
ma is kihívást jelentenek az átlagos mérnököknek. A fát lehet,
szabad és kell is szeretni, minden megmentett, szakszerű alkalmazással védett gerenda az
adott szerkezet tartósságát biztosítja, és ezzel megmenthető az erdő egy-egy fája – vallott
szakmai hitvallásáról a díjazott
kőbányai mérnök.
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KERT ÉS BALKON

Víz a kertben
A múlt havi számban a növények vízigényéről, illetve a víz fontosságáról
írtam. A víz, mint minden élet alapja, természetesen nekünk, embereknek is nélkülözhetetlen. Meglévő kertünkben, de akár a balkonon is kialakíthatunk vizes részeket, sarkokat,
ahol mi is élvezhetjük a vizek hatásait, különösen a nyári forró napokon.
A kertben, ha szeretnénk vizes architektúrát kialakítani, először azt kell eldöntenünk, hogy mire kívánjuk használni, díszítő kerti tavat
vagy medencét szeretnénk, esetleg a kettőt egyben. Nagyon
fontos a helyes méret megválasztása. Általánosságban elmondhatjuk, hogy 10 négyzetméter alatt nem érdemes dísztavat létrehozni, mert szinte lehetetlen tisztán tartani. A víz mélysége is meghatározó, a legmélyebb pontja legalább másfél méter legyen, hogy a benne élő halak át tudjanak telelni. A tóba ültessünk növényeket is, a szélére gyékényt, nádat, íriszt, a mederbe tündérrózsát, vízi tököt, illetve lebegő növényeket, pl.
rucaöröm, békalencse. A helyesen kialakított flóra és fauna
összhangja teljesen önfenntartóvá teszi tavunkat, csak időnként kell a túlságosan felszaporodó növényeket ritkítani, illetve az elpárolgó vizet pótolni.
Egy kertben a tó látványa szemet gyönyörködtető, környezetét hűti, a levegőt párásítja, a növények életét komfortosabbá teszi. Amennyiben mi is élvezni szeretnénk a vizet, a kertben medencét vagy úszótavat alakítsunk ki. A medencék lehetnek építettek vagy előregyártottak, különböző méretűek,
megfelelő gépészettel. Azt, hogy milyen medencét hozunk létre, anyagi lehetőségeink határozzák meg. Amennyiben úszótavat szeretnénk, ez az egyik legnagyobb kihívás. Itt meg kell
felelni a növények igényeinek, illetve alkalmasnak kell lenni az
emberi használatra is. Az úszótavak kialakítása a legdrágább
vizes architektúrák közé tartozik, de látványuk és használati
értékük is kiemelkedő.
Természetesen nem mindenki engedheti meg magának az
ilyen tavak létrehozását, ám a víz kellemes hatásairól mégsem
szívesen mondunk le. A gyerekek részére kialakíthatunk egy
pancsolót akár a balkonon is. Remekül felfrissülhetünk egy a
nap által melegített kerti zuhany alatt is, illetve párásító kapukat is elhelyezhetünk a kertben, vagy akár a teraszon. Használjuk ki a víz adta frissülési lehetőségeket, lehetőség szerint
a legjobban.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és
Szakközépiskola igazgatója

Gondozni kötelesség

A Kőbányán (állandó) lakóhellyel rendelkező, 2005. január 1. és
2005. december 31. között született fiúgyermekek számára a
méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni 9 komponensű (6, 11,
16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) védőoltás a Kőbányai Önkormányzat
támogatásának köszönhetően a gyógyszertári ár helyett mindössze
5000 forint ellenében, illetve a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők számára térítésmentesen igényelhető!

Kérjük, hogy részvételi szándékukat szíveskedjenek jelezni a jelentkezési lap kitöltésével a
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya felé.

A MI KŐBÁNYÁNK
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Fotó: Pluzsik Tamás

Míg minden évben
sokan érdemlik ki
ingatlanjuk számára a Tiszta udvar,
rendes ház címet,
addig vannak, akik
nem tartják rendben telküket és az
előttük lévő közterületet. A mulasztókkal szemben a
Polgármesteri Hivatal Építésügyi és
Környezetvédelmi
Osztálya járhat el.
Az osztály öt ügyintézője a közterület-felügyelet
munkatársaival járja Kőbányát
– tudtuk meg
Cserteg
Imre osztályvezetőtől. A kobanya.hu-n is közzétett hirdetmény sze-

rint az ingatlan és az ingatlan előtti közterület
nem lehet szemetes, gazos, fasarjas, a talajtakaró növényzet magassága pedig 20 cm-nél magasabb. Szintén ellenőrzik, hogy az építmény falának, és az ingatlan kerítésének tövéből nő-e
gyom. Ennek eltávolítására a tulajdonos éppúgy
köteles, mint az ingatlanhoz csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest
közötti terület növényzetének nyírására, gyomfák sarjaitól való mentesítésére.
Az ellenőrök vizsgálják
az ingatlan fáinak és bokrainak gondozását is. A
figyelem kiterjed a telekről az utcára kilógó növényekre és az ingatlan
előtti közterületi zöldterületen lévő fákra. Főszabály: az ágak 2,5 mé-

ter magasság alatti része
nem nyúlhat sem a járda,
sem az úttest fölé.
Szabálytalanság esetén a hatóság a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015.
(XII. 18.) önkormányzati rendelet alapján járhat el, továbbá bírságot
szabhat ki. Ez ötezer forinttól magán személy
esetén 150 ezer forintig,
jogi személy és szervezet
esetén 500 ezer forintig
terjedhet, a helyszíni bírság 50 ezer forint is lehet. Parlagfű megjelenése esetén június 30-át követően a tulajdonos költségére kényszerkaszálást kell elrendelni, míg a
Kormányhivatal növényvédelmi bírságot szab ki,
ami több millió forint is
lehet. A kényszerkaszálás költségét a hivatal az
tulajdonosra hárítja.
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Máris több tucat állatot mentettek meg

Munkában az angyalok
Kerületünkben a június óta működő Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft. látja el az állatvédelemmel kapcsolatos feladatokat. A lakosság kóbor kedvencek, állatkínzás és rossz körülmények között
tartott állatok miatt keresheti őket. Az önkormányzat által leszerződtetett angyalok megmentettek 65
macskát, 25 kutyát és számos más állatot. Csikós Viktória osztotta meg velünk tapasztalatait.
– A befogadott kóbor cicák gyakran
férgesek voltak, úgyhogy mint minden
hozzánk kerülő állatot, mindenekelőtt
meggyógyítottuk, beoltottuk, ivartalanítottuk és chippel láttuk el őket, így
már nyugodt szívvel adhatók örökbe.
A kutyák általában a rossz tartási körülmények miatt kerülnek hozzánk.
Nemrég a rendőrök hívtak minket egy
romos helyre, ahol kilenc elhanyagolt,
beteg kutyát találtunk borzalmas kö-

rülmények között. Egy kivételével se
oltás, se chip.
– Kik a gazdáik?
– Mondhatni kétes egzisztenciák. A
Hős utca egy elhagyott önkormányzati lakásában is találtunk két magára hagyott tízéves tacskót. Leopold és
Sziszi sorsa azóta rendeződött, a testvérpárt sikerült együtt örökbe adnunk.
Most nálunk van egy fajtatiszta york
shire terrier. Meghirdettük a közössé-

Kiskutya a kapu előtt
Révész Máriusz családja az
egyike azoknak, akik befogadtak egy gazdátlan kiskutyát. Nem bánták meg,
családtaggá vált.
„Kósza Olivér egy esős,
ködös, hideg vasárnap talált ránk, 2004. november
21-én, a határon túli magyarok állampolgárságáról szóló kampányban. Arra a vasárnap délelőttre
segítettem meghívni a pestszentlőrinci templomba Böjte Csaba ferences szerzetes atyát misézni, aki nagyon szépen beszélt a szeretetről,
a befogadás fontosságáról és arról,
hogy merni kell igent mondani. A misét követően Csaba testvér nálunk
ebédelt, és amikor a szemerkélő hideg esőben hazaértünk, a kapu előtt

ott vacogott egy kölyökkutya. Olyan volt, mintha a
gondviselés küldte volna,
igazából nem is lehetett
más választásunk. Csaba
testvérrel az oldalunkon,
a népszavazás előtt, nem
mondhattunk rá nemet. Kiderült, hogy tőlünk nem
messze tették ki az utcára. Olivér
napján kószált hozzánk, ezért lett a
neve Kósza Olivér. A legnagyobb fiammal pont egyidősek, a gyerekeim sokat játszottak vele, és az egész
utca nagyon szereti. Tizennégy éve
velünk él, megöregedett, az ízületei
már nem a régiek, és hallása, szaglása sem az igazi, de még mindig hűséges házőrző, jóindulatú kutya” – mesélte Révész Máriusz.

A kutyákat
gyakran borzasztó körülmények közül
mentik ki az
angyalok

gi oldalunkon, majd tízen jelentkeztek
azt állítva, hogy az övék. Két egyszerű
kérdést követően kiderült, nem tudnak róla semmit. Nagyon résen kell
lennünk, kinek adunk örökbe állatot!
A jószándékú jelentkezőknek viszont
örömmel segítünk az életvitelüknek
megfelelő állat kiválasztásában.
– Elkötelezett állatbarátként
mennyire nehéz elviselni az állatok
szenvedését?
– Sokszor az állat sorsa összekapcsolódik a gazdájáéval. Van egy bokszer, akinek a gazdája egy középkorú, egyedülálló nő, aki végstádiumban fekszik a kórházban. És van ott
két kisgyerek is, akiket a nagybácsi
próbál támogatni. Ilyen körülmények
között kell a gyerekeknek még a kutyától is elköszönniük. Szívszorító. A
szenvedő állatokon sokszor könnyebb
segíteni, mint az embereken. Bár angyalok vagyunk, de sajnos nem mindenhatók.

A Magyar kézművesség – 2018, valamint Mátyás király és kora – kézművesszemmel című verseny díjkiosztóján Radványi Gábor alpolgármester tolmácsolta a Kőbányai Önkormányzat gratulációját Orbánné Balogh Katalin népi iparművésznek.
Az aranykoszorús babakészítő mester sorra nyeri az iparművészeti versenyek fődíjait, legutóbb a Benedek
Elek-emlékév mesekönyv-illusztrációs versenyéről
hozta el az első díjat. Korábban kereskedelmi célból
gyerekeknek szánt
különleges, egyedi játékbábuk készítésével foglalkozott, de két éve már
csak művészi igén�nyel készít kiállítási
babákat.
– Voltam egy bútorfestő tanfolyamon a Hagyományok Házában, ahol
autentikus népi motívumokat tanultunk festeni. Nagyon megragadott
a sárközi tájegység
motívumkincse, kü-
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Testvére
ruhái
ihlették

Fotó: Russell Kidmore
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Auchan részéről Tőkei Gergő, a csömöri áruház igazgatója köszöntötte a képzésben résztvevőket, és elmondta: szívesen fogadják a jó munkaerőt sütőüzemükben is.
A képzésben részt vevők tudásával
a négytagú vizsgabizottság elégedett
volt. A vizsgáztatók pedig különösen
nagy örömmel nyújtották át a bizonyítványokat azoknak, akik a társadalomba
való visszailleszkedésük érdekében valóban minden erejükkel felépülésükön
dolgoznak.

A vizsgán
minden
rendben
ment

Megérdemelt elismerés

Orbánné
Balogh
Katalin
és a faddi
baba

Három kőbányai mester, egy aranykoszorús babakészítő és a szárnyait bontogató fiatal testvérpár, egy ötvös és egy divattervező is kivívta a Magyar Kézműves Alapítvány elismerését idén.

VI. ÖRÖKBEFOGADOTT

Helyszín:

Ismét bizonyította az Emberbarát Alapítvány, hogy odafigyeléssel és támogatással reményt és életcélt lehet adni
szenvedélybeteg fiataloknak. Az alapítvány képző intézményében tavaly október óta tanuló tizenegy felépülőben lévő
szenvedélybeteg szerzett sütőipari és
gyorspékségi OKJ-s képesítést.
A vizsgát a Pesti Barnabás Szakgimnázium és Szakközépiskola szervezte
meg. A képzést az Auchan áruházlánc
támogatta az „Együtt az Ifjúságért” pályázat keretében immár második éve. Az

Díjnyertes
kőbányai
kézművesek

Remekeltek
a bringások
a föld alatt

A kőbányai Merkapt Maraton Sportközpontban immár kilencedik alkalommal rendezték
meg augusztus 11-én a MOFÉM
Underworld Kupát, az egyedülálló föld alatti mountain bikeos kerékpárversenyt. A szervezők szerint ismét óriási sikerként könyvelhető el a bringások által már jól ismert kőbányai
pincerendszerben megrendezett kupa. 2010 óta több ezer kerékpáros fordult meg Kőbányán
a járatokban, több, mint ahány
gombatenyésztő valaha betette a lábát a
föld alatti világba – fogalmaz a versenyről szóló beszámolójában az Underworld
Kupa weboldala.
A nyár utolsó heteiben jellemző hőség aznap nem okozott gondot, ehelyett
kezdetben az eső fokozta az izgalmakat.

Szenvedélyük a sütés

Babával, ruhákkal és ékszerekkel nyertek iparművészeink

HIRDETÉS

ÁLLATOK
NAPJA
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… és szűk járatok
várták a versenyzőket

Reggel a pincébe vezető híd csúszóssá
vált, az első pályabejárók nagy esésekkel
fűszerezték a program kezdetét. Az idei
versenyt a férfiak között Palumby Zsombor (SVS Pro Team), míg a hölgyek mezőnyében Kubik Csenge (Superior MTB
Team) nyerte meg.

Hernády Barbara ötvös-aranyműves a Práter utcai szakiskolában végezte ötvöstanulmányait, jelenleg
a Szegedi Tudományegyetem képalkotás szakának festő szakirányos másodéves
hallgatója.
– Egész életemben vonzott a kézműveskedés, a rajzolás. Szeretem
sokféle műfajban és különféle technikában kipróbálni magam, megmu-

lönösen a Fadd településen készült
régi festett bútorok díszei. Nincs különösebb kötődésem ehhez a vidékhez, mégis annyira tetszik, hogy elhatároztam, készítek egy babát, akinek a ruháját faddi mintázattal ékesítem, így született meg a díjazott
baba. A ruhája festett vászonból készült, a tömőanyag alatt pedig a férjem szerszámoskamrájából származó bergmanncső a gerince.
Barbara (balra) és
húga, Kinga egymást
is inspirálják

Alkalmi ruhák kápráztatták el a zsűrit
Kinga, Barbara testvére már kisiskolás korában elhatározta, hogy divattervező
lesz. Érettségi után kitanulta a női szabó szakmát, majd divattervezést tanult a
francia Mod’Art International magyarországi iskolájában, ahol idén szerzett oklevelet. Diplomamunkája egy 12 darabos női alkalmiruha-összeállítás volt, melyből három darabbal indult a versenyen.
– A pamutszaténból és organzából készült egyrészes ruhák koncepciója az
volt, hogy egy öntudatos, magabiztos, „erős” nőre tervezzek extravagáns luxuskollekciót. Hajtogatott, áttört felületek és tökéletes, sima részek alkotnak
egységet, megjelenítve, ahogy a nők a nehézségeiket átformálva valami jobbat és szebbet tudnak létrehozni. Tervezéskor nővérem, Barbara volt a modellem, míg a „diploma-divatbemutatón”, a tanárok és a
vendégek előtt már hivatásos manökenek mutatták
be a ruháimat. Nagy álmom, hogy divattervezőként
dolgozhassak.

Másodszor is
sikert arattak
a ruhák
HIRDETÉS

tatni a kreativitásomat, így találkoztam a fémekkel,
amelyek megmunkálása
iránt különös
vonzalmat érzek. A most kiállított női ezüst
ékszereket a húgom ruhái ihlették, az azokon megjelenő részletek alapján készültek el a letisztult
formákat nőies vonalakkal egyesítő elegáns, exkluzív szettek. Szeretnék ötvösként dolgozni, de érdekel
sok más képzőművészeti ág is, ezért
iratkoztam be a szegedi egyetemre.

Dolgozzon otthona közelében!

Legyen a KöBE Biztosító
telefonos ügyfélszolgálati munkatársa!
Fogadja beérkező telefonhívásainkat és tájékoztassa ügyfeleinket.

Nettó 200.000 Ft feletti kereset
(nem jutalékos rendszerben).
Küldje el önéletrajzát az allas@kobe.hu címre!

www.kobe.hu

12

MOZAIK

Kőbányai Hírek  •  2018. szeptember

MOZAIK

Kőbányai Hírek  •  2018. szeptember

Októberben Vándor Éva nagy sikerű színdarabját mutatják be a KÖSZI-ben
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A darabban a
címszereplő
példamutató,
egészséges
öniróniával
szemléli magát a
lehetetlennek vélt
helyzetében

Shirley Valentine
megadja a válaszokat
Október 14-én egy világhírű, humorral és meglepetésekkel fűszerezett, őszinte, inspiráló előadás vendégei lehetnek a kőbányaiak. Vasárnap délután 3 órakor mutatkozik be a KÖSZI-ben Vándor Éva színművésznő önálló előadása, a Shirley Valentine, amely az 1988-as londoni ősbemutató óta a színpadon és a filmvásznon is többször bejárta a világot.

Nem véletlen a világsiker, hiszen a történet alapján milliónyi középkorú háziasszony ismerhet magára Shirley Valentine inspiráló gondolataiból, aki a
háztartás és a házasság monotóniájából menekülne, hogy a megunt házias�szonyi és családanyai szerepből kiszakadjon és új életet kezdjen. Ehhez elsősorban bátorság kell: megkeresni egykori, valódi énünket és mai, igazibb önmagunkat. A József Attila Színház művésznője, Vándor Éva zseniális játékkal,
szenvedélyes elhivatottsággal villantja
fel az útkeresés tipikus állomásait a magával ragadó színdarabban, igyekezve
önironikus gondolkodásra, a problémákkal való bölcs szembenézésre ösztönözni a nézőt.

– Örömmel készülök a kőbányai előadásra, számos alkalommal fordultam
már meg a kerületben, nagy sikerű előadásokat tartottunk ott különböző színházi egyesületekkel, utazó társulatokkal – a közelmúltban például a Körúti
Színházzal léptünk fel. Kőbányán sokat
játszottam már, és várom a következő
alkalmat is, hogy újra találkozzak a helyi közönséggel – mondta lapunknak a
Jászai Mari-díjas színművésznő.
Szavai szerint a több mint 130 előadást jegyző Shirley Valentine nem
egy önálló est, hanem egy kétfelvonásos színdarab, amit egyetlen szereplő mond el a saját
szemszö-

géből, a saját élményeivel, érzéseivel,
anekdotáival, drámájával, poénjaival
megjelenítve.
– Miközben Shirley, a családanya
gyakran a fallal beszélget a konyhában – mivel mással nem tud, a férje
nem igazán hallgatja meg –, alapmotívumként egyre inkább az foglalkoztatja, mi lehet a baj az életével. A fő kérdés pedig az, hogy lehet-e, tud-e, mere változtatni rajta. Önironikus monológokban fejtegeti átlagos életét, a nézőtéren sokakban felmerülhetnek azok a
kérdések, amelyekre Shirley keresi a
választ. Időnként visszamegy a múltba, néha a jelenben keresgél. Közben
sorra veszi élete szereplőit, és végül
minden azt erősíti benne, hogy a mostani életét így nem szabad folytatnia.
Ezen azonban kezdetben nem mer
változtatni – részletezte az előadás fő
motívumait Vándor Éva. Meglepetés a
történet vége: Shirley Valentine-t végül a barátnője kirángatja a helyzetből, ezután számos kaland éri és tanulságos helyzetekbe kerül. – Mindenkinek ajánlom az előadást, hogy általa elmerüljön a maga gondolataiban, életében, változásért kiáltó helyzeteiben
– jegyezte meg a művésznő.
A Shirley Val e n t i n e te hát egy
humorral át-

Koncert a megújult
polgármesteri hivatalban

Duplán elvarázsolta az augusztus 16-i Nyáresti szerenád a hallgatóságot. Egyrészt azért, mert a helyszín
a polgármesteri hivatal átriuma volt, az aula pedig felújítását követően immár
igazán szemet gyönyörködtető helyszín. Másrészt a lélekemelő zenéről KönyvesTóth Mihály (trombita) és
Renczés Balázs (cselló) művészek gondoskodtak, akik
a Tutta Forza zenekar művészeiként már számtalan alkalommal bűvölték el a kőbányai közönséget.
A két különleges tehetség

természetesen ismét
telt ház előtt
léphetett fel, s a hálás publikumnak nem mindennapi
zenei élményben volt része.
Könyves-Tóth Mihály az ARD
német rádió neves trombitaversenyére készült – az első
forduló éppen lapunk megjelenésére esik –, s a versenyanyaggal lepte meg a
kőbányaiakat. Az egyórás
előadáson elhangzott Leopold Mozart Trombitaversenye, Jolivet Első koncertje és
Brandt Trombitaversenye.
Renczés Balázs pedig Johan-
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A címszereplőt végül számos kaland éri
és tanulságos helyzetekbe kerül

HIRDETÉS

főszereplő, aki szerint előadása ugyan
vidám pillanatokkal teli, mégis egy picit
könnyes lesz tőle az ember szeme.
– Rengeteg jó élményt őrzök a kőbányai fellépéseimről, és most is azt remélem, hogy a kerületiek ugyanolyan kíváncsian, érdeklődéssel és szeretettel

Blues és tűzijáték
az Óhegy parkban

Idén is bizonyította Kőbánya: nemcsak a sör, hanem a zene fővárosa is.
Az augusztus 19-én hatodszor megrendezett Kőbányai Blues Fesztivál
Könyves-Tóth
ismét tömegeket vonzott.
Mihály a verAz Óhegy parkban a magyar blues
senyanyagával
és
rockzene nagyjai mellett ifjú tehetRenczés Balázs
készült
ségek is felléptek. A Kőbányai Blues
Fesztivál
egyrészt a kerületben élő
nes Brahms és Witold Lutos- kar karnagya. – Korábban a
és
onnan
elszármazott
zenészek előtt
Kőrösi kertjében szerveztük
lawski műveit játszotta.
tiszteleg
évről
évre,
másrészt
igyekszik
A Tutta Forza előadásaira meg az előadásokat. Győrfi
az
új,
fiatal
tehetségekre
is
felhívni
a köjáróknak nem volt újdonság László, a kulturális központ
zönség
figyelmét.
A
színvonalas
nyáresa könnyed nyári szórakozás, igazgatója adta azonban
ti szórakozást nyújtó könnyűzenei prograhiszen tavaly a Nyáresti kon- az ötletet, hogy ha már
mot,
mint minden évben, idén is D. Kovács
certek sorozatban a Kőrösi- elkészült ez a nagyon
Róbert,
Kőbánya polgármesterének fővédben lépett fel a két művész – szép átrium, avassuk
nökségével
rendezték meg.
akkor a Tutta Forza több szó- fel méltó módon. És
Már
kora
délutántól
a zenéé volt a főszerep:
nem is csalódtunk,
listájával kiegészülve.
Abaházi
Csaba
műsorvezetésével
fellépett a
– A mostani szerenád a az igényes környeMégegykör,
a
Stardust
és
a
Póka
Egon
Experience.
Nyáresti koncertek folyta- zetben még küAz utóbbi trió, élén a Weiner Leó-díjas zeneszerzőtása volt, csak immár más lönlegesebb
vel,
Póka Egonnal, igazi meglepetésszettel várta a köhelyszínen – mondta el Bakó élmény volt
zönséget.
Megidézve a közel ötvenéves Woodstock-feszRolland, a Tutta Forza Zene- a koncert.
tivál szellemét, néhány Santana-számot is előadott.
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Kőbányai Blues Fesztivál hatodszor is
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Shirley Valentine
kezdetben nem mer
az életén változtatni

itatott gazdag történet, amelyben a főhős példamutató, egészséges öniróniával szemléli magát a lehetetlennek vélt
helyzetében, feszegetve a komolyabb
kérdéseket. Vándor Éva egyedül, mégis lebilincselően hiteles formában személyesíti meg a főhősnőn kívül a többi szereplőt (férj, gyermek, barátnő, tanárnő, igazgató) is.
– Az a jó Shirley-ben, hogy föl meri
tenni a kérdéseket, és legalább megpróbál válaszolni rájuk. A vasárnap
délutáni szórakoztató program egyben útmutató is lehet: minden házasságban előfordulnak olyan időszakok,
amikor elbizonytalanodik az ember. Ha
föl merjük tenni a kérdéseket, és azokra megtaláljuk a választ, akkor ott van
a lépés, hogy mit kell tenni. Egy barátnőm azt mondta, hogy minden 40 éves
nőnek kötelezővé tenné a Shirley-t,
pszichológus helyett – fogalmazott a
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várnak, mint ahogy eddig minden alkalommal tapasztaltam. Minden előadásom előtt izgulok, és kíváncsian várom,
mi lesz, mert nekem a közönség a partnerem. Ők adnak végszót, ez egy ilyen
különös, érdekes, izgalmas műfaj – zárta gondolatait Vándor Éva.

Charlie
ismét elvarázsolta a
közönséget

A születésnapos Póka
Egont meglepte az önkormányzat

Csakhogy amikor a hangulat a tetőfokára
hágott, egy kis „technikai szünetet” kellett
beiktatni. A színpadon a régi zenésztárs, dr.
György István kormánymegbízott és Radványi Gábor alpolgármester jelent meg – illetve egy hatalmas, marcipángitárral díszített
torta. Póka Egon ugyanis éppen aznap, augusztus 19-én ünnepelte 65. születésnapját,
és az önkormányzat meglepetéssel kedveskedett a művésznek, aki a kerület zenei életéért kimagaslóan sokat tett.

.('9(6.Č%1<$,
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Önkormányzatunk az Idősek Világnapja alkalmából szeretettel meghívja a 60. életévüket betöltött lakosait a Mágnás Miska című operett
előadásra, a Budapesti Operettszínházba.
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Cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 17. (Utazás egyénileg!)

A bluesfesztivál esti fellépője a gyermekkorát Kőbányán töltő Charlie volt, aki
fiatal zenészként zenekarával gyakran fellépett a Kőbányai Ifjúsági Klubban. Charlie ezúttal is jellegzetes hangjával, ismert
slágereivel kápráztatta el a közönséget, hamisítatlan blues- és rockbulit varázsolva az
Óhegy parkba, koncertjét hatalmas érdeklődés kísérte. Az önkormányzat augusztusi
koncertprogramja este tízig tartott, ezt követően látványos tűzijátékban gyönyörködhetett a tömeg.

Belépőjegyek 2018. szeptember 10-től a Kőrösi Kulturális
Központ jegypénztárában (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)
igényelhetők a készlet erejéig. Egy fő egy jegyet igényelhet a
kőbányai lakcímet igazoló lakcímkártyával.

6=(5(7(77(/95201.(711(3(/-.(*<77

D.
D Kovács Róbert
Kőbánya Polgármestere
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, hogy írják meg azt a népmesét vagy az óvó nénik saját „költésű” meséjét, amit az oda járó
gyerekek a legjobban szeretnek. A gyerekek kedvenc meséjét most a Kőbányai Gyöngyike Óvoda küldte el, az intézmény a közelmúltban ünnepelte 75. születésnapját. A mesét Smejkálné Farkasa Katalin óvodapedagógus írta, az illusztrációkat pedig a 6 éves Nagy Luca Dorottya és
az 5 esztendős Berencsik Zsebik Viktória készítette.

Rovarszépségverseny
Összegyűltek a rovarok
egyik reggel, kicsik, nagyok,
szépségversenyt rendeznének,
hódolnának ez értéknek.
Bíráknak felkérték őket:
baglyot, bölcset, pávát, szépet,
pacsirtát, kinek szép a hangja,
sast, ki király – nagy a hatalma.
Sok rovar gyűlt aznap össze,
állnak sorba, állnak körbe,
belepik a füvet, fákat,
nyüzsögnek a bokrok, ágak,
hogy szépségüket megmutassák,
értékeik felkutassák.
A szépségről vitatkoznak,
verseny után mulatoznak.
Megünneplik, aki tetszett,
rovarok közt, aki legszebb.
Ki a legszebb? Aki erős?
Minden rovart, bogárt legyőz?
Vagy ki karcsú, vékony, szende,
könnyed mozgású a teste?
Vagy ki bájos, piros pettyes,
aranyos és apró, kedves?
Vagy kinek szép rajzú a háta,
kockát, rombuszt rajzolt rája?
Kinek pávaszemes a két szárnya,
minden ember őt csodálja?
Vagy ki sárga zubbonyt visel,
s fekete csík díszíti fel?

SZU
DO
KU

Rejtvényünk fő sorai a közelmúltban elhunyt, a Nemzet Művésze díjjal is kitüntetett Kányádi Sándor őszi idézetét rejtik.
HIRDETÉS

Ki a legszebb, azt kutatták,
rovarok közt ezt vitatják.
E sok szép rovar között
megjelenik egy kis „csökött”.
Szerényen áll meg a sorban.
meghúzódik ott, ahol van.
„Ki ez, mi ez? Mit keres itt?
A szépsége hol van neki?
Hol a szépség, hol van róla
ki e Földnek csúf lakója?”

Senki, senki nem
néz rája,
Csak a bagoly,
ki csodálja.
Ő ismeri ezt a
„férget”,
neveti a többi
népet.
Végül szólásra
huhog hangja,
kis pondrónkat ő
biztatja:
„Ne félj, meglásd, te
vagy legszebb,
állj előre, mutasd
tested!
Ne bújj el a többi
mögé,
állj előre a sor elé!”
Nézik, nézik, csak
furcsállják,
„Buta bagoly! – ezt
A képet rajzolta:
A képet rajzolta:
kiáltják.
Beren
csik Zsebik Viktória (5 éves)
éves)
(6
ya
Dorott
Nagy Luca
Nem látod, hát
nincsen szemed,
ki e rovar, de szép ruha!
Jön a dél és jön az este,
ő a legszebb, azt hirdeted?
Bagoly nevet: „Ki a bolond?
kíváncsian mind őt leste.
Nincs mintája, fakó bőre,
Ő a legszebb, ezt én tudom.
De mikor a sötét leszáll,
pondróforma, jer előre!
Szentjánosbogárka a neve,
kis rovarunk mennyekig száll.
Színtelen, szürke, jelentéktelen,
Szépségek közt első helye.”
hol a szépség, csak nem lelem?”
Már nem nevet senki rajta,
A sötétben késő este
De a bagoly nevet egyre,
ünnepli a rovarfajta.
zöld fény jelenik meg egyre.
„Várjatok, ha jön az este,
Éljen, éljen, ő a legszebb,
Világít a sötét éjben,
mert varázslat, változ teste.
mindenkinek csak ő tetszett.
mint egy csillag fenn az égen.
Mint Hamupipőke a bálban,
Éjszakának a császára,
Ragyog, csillog fűben-fában,
úgy lesz csoda, százszor láttam.
szépségünknek a királya.
ő a legszebb a világban.
Nem mondok most ennél többet,
Ünneplik és ünneplik,
Csillog szeme, csak úgy ragyog,
várjatok csak, ez az ötlet!”
szépségtrónra ültetik.
szól a bagoly: „Buta vagyok?”
„Jól van, jól van” – így a bírák.
Azóta is mind csodálják
Csodálkoznak most a népek,
Buta bagoly, csak így hívják.
tücsökzenét, lepke szárnyát,
szitakötők, lepkék szépek.
De gondolják, várnak estig,
kis rovarunk szép ruháját.
Szájuk tátva, szemük gúvad,
meglesik, mi nekik tetszik.

Kőbánya új lakói
Várjuk a kobanyaihirek.szerk@gmail.com címre a kerületi babákról készült, jó minőségű fotókat, és hozzá néhány sort, amely tartalmazza az egyévesnél fiatalabb csecsemő nevét, születési dátumát, valamint egy legfeljebb kétmondatos jellemzést. A tárgyban kérjük, jelezze a rovat címét: Kőbánya új lakói.

Töltse ki az ábrákat 1-től 9-ig
terjedő egész
számokkal úgy,
hogy az összes
sorban, oszlopban minden
szám csak egyszer szerepeljen.
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Találd meg a hajó útját a térképhez
HIRDETÉS

D. Kovács Zsuzsanna Ada vagyok. Szüleim várva várt gyermekeként 2018. július
25-én születtem Kőbányán, a Bajcsy-Zsilinszky
Kórházban. Pici babaként
még sokat alszom , de már
most érdeklődve szemlélem a világot.
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Két ezüstöt és egy bronzot nyert a KSC kiválósága

Triplázott
Késely Ajna
Az augusztusi Európa-bajnokságon a kőbányai 16 éves úszócsillag már felnőtt nemzetközi versenyen is dobogóra állhatott.
Késely Ajna nevét tavaly ismerte meg a világ, amikor a budapesti úszó-vb-n – még 16 éves sem volt
– hatodik lett 400 méter gyorson.
Ajna most augusztusban pedig újra
felnőtt nemzetközi versenyen bizonyította: méltán reménykedhetünk abban, hogy a magyar versenysport egyik legbiztosabb éremszállítója lesz, hiszen a Kőbánya SC legnagyobb úszóreménysége a glasgow-i
Európa-bajnokság erős mezőnyében
– több mint két tucat rekord született
– háromszor is dobogóra állhatott.
A mindig mosolygós Ajna a magyar
csapat önbizalmát is erősíthette, hiszen ő nyerte hazánknak az első érmet a Nagy-Britanniában rendezett
versenyen: rögtön a nyitónapot követően 800 méter gyorson ezüstöt
szerzett. Nem mellesleg a 8:22,01es időeredmény immár az új junior Európa-rekord is. Ezt követően
1500 méter gyorson is bizonyított,
ott egy bronzzal gyarapította a magyar éremkollekciót. A legnagyobb,
legizgalmasabb küzdelem azonban
még hátra volt.
Ajna a zárónapon 400 gyorson ugrott a medencébe, legnagyobb ellen-

Késely Ajnát
a reptéren virágcsokorral
várták

HIRDETÉS

KŐBÁNYAI SENIOR

A magyarok eredményei

fele – ahogy a korábbi két
Aranyérem
érmecsatában is – a három
Milák
Kristóf
évvel idősebb olasz Simo200 m pillangó
na Quadarella volt. Az elkéKapás Boglárka
200 m pillangó
pesztő küzdelemben a kőRasovszky Kristóf
nyílt vízi úszás, 5 km
bányai lány alig két tizeddel
Hosszú Katinka
200 m vegyes
maradt le a győztes mögött,
Verrasztó Dávid
400 m vegyes
s ebben a számban is új ju
Rasovszky Kristóf
nyílt vízi úszás, 25 km
niorcsúcsot úszott.
Ezüstérem
– Nem vagyok csalódott
Késely Ajna
800 m gyors
a 400-as ezüst miatt, a záKende
resi
Tamás

200 m pillangó
rónap volt számomra az
Rasovszky Kristóf
nyílt vízi úszás, 10 km
Eb csúcspontja. A három
Késely Ajna
400 m gyors
versenyszámom közül ez
Bronzé
rem
volt a legjobb, mert itt kelKésely Ajna
lett a legnagyobbat harcol1500 m gyors
nom, amit az olasz lány hoBurián Katalin
200 m hát
zott ki belőlem – nyilatkozta a versenyt követően kerületünk
Az úszásszámokban versenybüszkesége, aki maga sem gondol- ző csapattagok közül Ajna volt az
ta volna, hogy háromszor is dobo- egyetlen, aki három érmet is hazahogóra áll. Ajna fantasztikus teljesít- zott. Erre csak a nyílt vízi versenyeménye edzőinek, Turi Györgynek ken induló Rasovszky Kristóf volt kéés Güttler Károlynak is örök emlék pes: ő az 5, 10 és 25 kilométeres távolesz, az előbbi szakembernek két kon két arany- és egy ezüstéremmel
okból is. Turi Györgynek ugyanis járult hozzá, hogy magyar küldöttAjna Glasgow-ban szerezte meg pá- ség végül összesen hat arany-, négy
lyafutása századik felnőtt világver- ezüst- és két bronzéremmel az éremsenyes érmét.
táblázat negyedik helyén végezzen.

Senior atléták álltak
rajtvonalhoz

TÍZKARIKÁS JÁTÉKOK

2018

A Kőbányai Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is
megrendezi a kőbányai idősek sportvetélkedőjét. A 2018. évi
Senior Tízkarikás Játékok versenyszámai a korábbi évek népszerű
elemeinek megtartásával kerültek összeállításra. A Kőbányai Senior
Tízkarikás Játékokon kőbányai lakcímmel rendelkező, 50. életévüket
betöltött amatőr sportolók vehetnek részt.
A verseny helyszíne:

Kocsis Sándor Sportközpont
(1107 Budapest, Bihari út 23.)
A verseny időpontja:

2018. október 3. szerda
A versenykiírás és nevezési lapok az Önkormányzat honlapjáról
(www.kobanya.hu) letölthetők, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain
(1102 Budapest, Állomás utca 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.)
és a Kocsis Sándor Sportközpontban
(1107 Budapest, Bihari utca 23.) szerezhetők be.
Nevezési határidő:

2018. szeptember 19.
16.00 óra
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

A futó számok voltak
a legnépszerűbbek

Augusztus 11-én rendezték meg a Senior Atlétika Pályaversenyt az IKARUSZ
Sporttelepen, a futást és az atlétikát
évek óta népszerűsítő Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület (Fortuna
SE) szervezésében. A Kőbányai Híreknek Magyar Mária egyesületi elnök elmondta, nagyon jól sikerült az idei verseny, rengeteg dicséretet kaptak a szervezők és a résztvevők, sőt az időjárás is
kedvezett a program lebonyolításának.
– Idén senior kategóriában 101 fő indult el a megmérettetésen. Akadt olyan
jelentkező, aki négy-öt területen is nevezett, a legtöbben két-három futó-, dobóvagy ugrószámban versengtek. Így ös�szességében 189 versenyszámban mutatkoztak meg az idei résztvevők. A legidősebb versenyzőnk 92 éves volt, de az is
örvendetes, hogy évről évre egyre magasabb a fiatal seniorok (a 30–45 év közöttiek) részvételi aránya is – jelezte az elnök.
A Fortuna SE 17 női és 17 férfi számban indított versenyeket. Az elnök kitért

Minden atlétikai
versenyszámban
volt induló

rá: a teljes atlétikai palettát felvonultatták a nagyszabású kerületi sporteseményen a gyaloglástól kezdve a 60 méteres
síkfutásig, illetve például a dobószámokban a súly-, diszkosz-, gerely-, kalapácsvetés mindenféle formáját megrendezték.

