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A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Vakációs programok Kőbányán
Megkezdődött a visszaszámlálás, hamarosan itt a vakáció, ami a gyerekeket örömmel,
a szülők jó részét pedig szorongással tölti
el: mi lesz két és fél hónapig? Sok család
nem engedheti meg magának a nyaralást,
de természetesen nem szeretné, hogy a
gyermeke kulccsal a nyakában, a lakótelepen lézengve töltse a vakáció hónapjait.
Kőbánya önkormányzata a nehéz helyzetben
lévő családoknak is kínál lehetőségeket: ingyenes étkezést és napközis programokat
biztosít a rászoruló gyermekeknek, valamint
jelentős kedvezményekkel, a civil szervezeteknek és a sportegyesületeknek nyújtott
támogatással teszi bárki számára elérhetővé a fizetős táborokat. Kirándulások, múzeumlátogatások, kézműves foglalkozások,
néptánc, száraz és vizes sportok, napközis
és „ott alvós” táborok, mindez pedagógusok
és képzett szakemberek felügyelete mellett, egész nyáron át – ezt kínálja Kőbánya a
gyerekeknek. Sok szabadidős tevékenység
eleve ingyenes, hála a megannyi felújított
játszótérnek és az egyre bővülő sportolási
lehetőségeknek.
Összeállításunk a 4-5. oldalon

A közösség ünnepe

Virágos kerület

Az idei Halmajális újra bizonyította: egészen rendkívüli közösségek élnek Kőbányán. A nagyszerű hangulatról nem csak Kovács Kati és Nagy Feró gondoskodtak, hanem a 28 részt vevő
csapat is: baráti közösségek, munkahelyi kollektívák, családok ragadtak fakanalat, hogy megmutassák, mit tudnak. A majálison senki nem maradt éhen: aki nem jutott a versenybográcsok
közelébe, hatalmas, ezerliteres üstből kóstolhatott Kőbánya közös halászlevéből. A gyerekeket játszóház, koncertek és színes programok várták.

Az önkormányzat „Önnek is szeretnék adni virágot” elnevezésű kerületszépítő akciója keretében Kovács Róbert polgármester a körzetek önkormányzati képviselőivel, a Polgármesteri Hivatal, a Kőkert Kft. munkatársaival és önkéntes segítőkkel közösen, közel 10 millió forint értékű virágot adott át a
kőbányaiaknak.

Tudósításunk 8. oldalon

Beszámolónk a 3. oldalon

Bejelentések: mit, hol, kinek?
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Újabb 30 kamera
Tovább javulhat Kőbánya közbiztonsága, miután újabb
30 térfigyelő kamera felszereléséről döntöttek
a képviselők. Elbírálták civil szervezetek pályázatait is.

Ahol kamera van, ott megszűntek az autólopások
és -feltörések, kevesebb a bűncselekmény

Rendőrségi Hírek
VEREKEDÉS A PARKOLÓBAN. A kőbányai közterület-felügyelet munkatársai kértek rendőri segítséget egy Korponai úti
verekedéshez. Az ott parkoló BKK-járművek felügyeletét
végző dolgozót egy férfi és egy nő bántalmazta. A rendőrök
a közterület-felügyelőkkel közösen elfogták és előállították
őket.

A jelenlegi száz térfigyelő kamera mellé újabb harmincat telepítenek a közeljövőben, ezzel tovább növelve a kerület biztonságát. Egyebek mellett erről döntöttek legutóbbi ülésükön az önkormányzati képviselők. A tapasztalatok szerint ugyanis már
eddig is komoly visszatartó ereje
volt a frekventált pontokra, sétányokra, nagyobb tömegek által
látogatott közterekre felállított
megfigyelő eszközöknek. Bár az
erőszakos bűncselekmények
számát csak kis mértékben szorították vissza, minden olyan
esetben, ahol nem a düh, hanem
az előre megfontolt szándék a
jellemző, elvették az elkövetők
kedvét. A kameráknak köszönhetően a Gyakorló utcában vagy
az Újhegyi lakótelepen például
lényegében megszűntek a gépkocsifeltörések és -lopások, de

több olyan felvétel is segítette a
rendőrök munkáját, amelyeken
felismerhetők voltak az elkövetők. A rendszert egyébként jelenleg hatan figyelik a nap 24
órájában, így állandó felügyelet
alatt vannak a bekamerázott területek.
A képviselő-testület döntött
arról a mintegy 4,5 millió forintos
pályázatról is, amit szervezett
kulturális, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezetvédelmi, közművelődési programokra,
illetve a kerület közösségfejlesztési, egészségmegőrző és életmódjavító terveinek megvalósításához, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítéséhez, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásához ad az önkormányzat.
A felhívásra 40 pályázat érkezett,
amelyből 37 volt érvényes.

Jövőre is könnyebb lesz

ELFAJULT A SZÓVÁLTÁS. Az egyik kőbányai szabadtéri rendezvényen egy társaság három férfi és egy nő tagja között
alakult ki szóváltás, amely tettlegességig fajult. A rendezvény biztosításában részt vevő a bántalmazót a helyszínen
elfogták és előállították.

Díj a Főváros Védelméért
Dr. György István, Budapest Főváros Védelmi Bizottságának elnöke idén első alkalommal adta át a Főváros Védelméért Díjakat azoknak a tisztségviselőknek, akik hosszabb
ideje kiemelkedő szolgálatot végeznek a főváros biztonságáért. Géczi Béla tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének kirendeltségvezetője, Palkó György, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezérigazgatója, Zsolnai
József, a Fővárosi Önkormányzat Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának elnöke mellett két kerületi vezető, Riz Levente, Rákosmente és Kovács Róbert, Kőbánya
polgármestere részesült az elismerésben.

Újabb Tutta Forza-sikerek
Április végén Rátkay Áron, a Tutta Forza Zenekar ifjú művésze a Europe of Talent nemzetközi csellóversenyen 4. díjat
nyert, májusban pedig Könyves Tóth Mihály a legrangosabb,
prágai trombitaversenyen második lett. A Tutta Forza ifjúsági kamarazenekar 2005-ben alakult a Kőbányai Zeneiskolában. Sikerének titka az egyedi hangzás, a sokszínű repertoár és a különleges hangulat, amelyet a közönséggel tud kialakítani a zenekar. Gratulálunk a sikerekhez!

A sertéshús után a baromfi,
a tej és a tojás áfája is 5 százalékra csökken

Csökkenti a kormány az alapvető élelmiszerek áfáját,
tovább nő a családok adókedvezménye, és az otthonteremtési programokra is jelentős forrást biztosít a kormány a 2017-es költségvetés tervezete szerint – jelentette be dr. György István Kőbányán. A választókerületi
elnök arról is beszámolt, hogy jövőre többet ad a kormány egészségügyi, szociális és oktatási célokra.
A családok helyzetét jelentősen
javítja a 2017-es költségvetés,
hiszen jelentős adócsökkentések mellett a családi adókedvezmények és az otthonteremtési programok bővítését tervezi a kormány az Országgyűlésnek benyújtott tervezet szerint.
Dr. György István, a Fidesz kőbányai választókerületi elnöke
sajtótájékoztatóján elmondta:
marad 15 százalék a személyi
jövedelemadó, amely az egyik
legalacsonyabb Európában. Az
egyik legfőbb újdonság, hogy
január 1-jétől 27-ről 5 százalékra csökken az alapvető élelmiszerek, így a baromfihús, a

tej és a tojás áfakulcsa, ol
csóbban juthatunk majd hozzá
ezekhez a termékekhez. Emlékeztetett: 2016-ban a sertéshús áfája csökkent 5 száza
lékra.
Hangsúlyozta: a gyermeket
nevelő családok továbbra is
számíthatnak a családi adókedvezményre, sőt ennek havi
összege a kétgyermekes családok esetében 2017 januárjától
15 ezer forintra nő gyermekenként. Újdonság, hogy a fiatal
házasok is kapnak adókedvezményt. Dr. György István szerint
a családokat segítő adócsökkentések érdemben hozzájá-

rulhatnak a népességcsökkenés megállításához.
A kormány álláspontja szerint a saját otthon megléte a
polgári berendezkedés egyik
legfontosabb alapja. Ezért a
költségvetés 211 milliárd forintot ad az otthonteremtési programokra. Ennek legfontosabb
elemei az új és használt lakás
vásárlására is felhasználható
családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), az államilag
támogatott kedvezményes hitel,
valamint az áfacsökkentés.
Több jut egészségügyi, oktatási és szociális célokra. Oktatásra 270 milliárd forinttal költ
többet az állam, míg egészségügyre 167, a szociális területre
pedig 155 milliárddal. Dr.
György István hangsúlyozta: a
kormány szándéka, hogy tovább javuljon az ellátások színvonala, és az egészségügyi dolgozók megbecsülést kapjanak
mindennapi munkájukhoz.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Egy olyan ezerszínű kerületben,
mint a miénk, mindig történik
valami. Az elmúlt hónapban
újabb két elismerést kaptunk:
a kerület közösségi művelődésének kiemelkedő színvonalú támogatásáért az Önkormányzatok a közművelődésért
díjat vehettük át és ismét elnyertük a Kerékpárosbarát Település

Kőbánya kivirágzik
Megtelt a Bánya utcai volt iskolaépület udvara és focipályája
április végén: virágok és a szerencsés nyertesek töltötték
meg a teret.
Összesen 1595 pályázat érkezett az önkormányzat „Önnek
is szeretnék adni virágot” elnevezésű kerületszépítő akciójára, melynek keretében Kovács
Róbert polgármester a körzetek önkormányzati képviselőivel, a Polgármesteri Hivatal és
a Kőkert Kft. munkatársaival
és önkéntes segítőkkel közösen, közel 10 millió forint értékű virágot adott át a kőbányaiaknak.
Összesen 21 ezer egynyári
növényt: paprikavirágot, bársonyvirágot, celóziát, begóniát,
mézvirágot, 19 ezer tő muskátlit, 3700 fűszernövényt, 5900 fagyalcserjét és 12 ezer csodasövénycserjét vehettek át azok,

akik jelentkeztek az önkormányzat felhívására. A növényeket a szervezők csomagokba rendezték, amelyekből magánszemélyek legfeljebb 2, társasházak lépcsőházanként 10,
iskolák, óvodák, bölcsődék 5
darabot igényelhettek.

21 000 tő
egynyári növény

19 000 tő
muskátli

címet.
Az Újhegyi lakótelepen is elérkezett a várva
várt pillanat. Május utolsó hétvégéjén vidám,
színes rendezvény keretében átadtuk a felújított sétányt, Kőbánya legnagyobb lakótelepének főutcáját. A Fővárosi Önkormányzat TÉR_
KÖZ pályázatán elnyert alapból és a Kőbányai
Önkormányzat önrészéből újjászületett Újhegyi sétány kerületünk történetének egyik legnagyobb léptékű beruházása: mintegy 800 millió forintba került. Egyedülálló építészeti
szempontból: a tervezők minden korosztályra
gondoltak, és az embert próbáló földrajzi
adottságoknak is megfeleltek; ma már nem
csak könnyebben átjárhatóak a terek, de akadálymentesek is. Kívánom, hogy leljék őszinte
örömüket a megújított sétányban, a modern
létesítményekben, az újonnan kialakított közösségi terekben, a sportolást szolgáló területeken és játszótereken, a sok száz új növényben, virágban.
Mindjárt kezdődik a szünidő, az igazi, nagybetűs nyár, és kerületünk legnagyobb ünnepe,
a Szent László Napok. A vakáció igazán a gyerekekről szól, ezért az önkormányzat mindent
megtesz annak érdekében, hogy minden kőbányai gyerek átélhesse a gondtalan nyár örömeit. Azok a gyerekek is, akiknek a családja nem
engedheti meg magának a nyaralást. Kőbánya
intézményei, illetve sportegyesületei az önkormányzat támogatásának köszönhetően egész
nyárra kínálnak ingyenes és kedvezményes
árú napközis táborokat. A gyerekeknek az iskolaszüneti hónapokban is ingyen meleg ételt
biztosítunk.
A felnőttek sem maradnak nyári élmények
nélkül: a kerület egyre több pontján elérhetőek
az ingyenes sportolási lehetőségek, a nyugdíjasok kedvezményesen pihenhetnek az önkormányzat balatoni üdülőjében.
Kívánok minden gyermeknek, felnőttnek és
nyugdíjasnak sok-sok élményt, kikapcsolódást, kellemes, élményekben gazdag nyári
napokat!

3700 tő

fűszernövény

5900 db

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

fagyalcserje

12 000 db

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
oldalon is olvashatnak!

csodasövénycserje

Sokszínű kultúra
Rangos kitüntetéssel lett gazdagabb Kőbánya: Önkormányzatok
a Közművelődésért Díjat vehetett
át a polgármester a Magyar
Népművelők Egyesületének 33.,
Vecsésen tartott vándorgyűlésén. A szakmai elismerést Sajó
Attila elnök és Tapodi Katalin elnökségi tag adta át. Az egyesület
évente négy díjat adományoz,
idén Kőbánya mellett Kajdacs,
Biatorbágy és Szolnok munkáját
ítélte példaértékűnek.
„Fontos ez a díj, hiszen így
érzi az ember, hogy a közművelődés területén végzett munkánk látványos, külső szemlé-

lők számára is példaként szolgálhat” – nyilatkozta lapunknak
a díj kapcsán a polgármester.
Kovács Róbert szerint az önkormányzat feladata sokrétű,
mind a közintézmények munkájában, mind a fejlesztések
során igyekeznek minél nagyobb teret biztosítani ennek.
„Közösségi házat építünk, akadálymentesítünk, hogy minél

A Kőbányán
folyó munka
példaértékű

többen, mind több helyen kaphassanak a kultúrából. Hamarosan teljesen megújul a Helytörténeti Gyűjteményünk, szervezünk helytörténeti sétákat, de
valamennyi rendezvényünk
központba helyezi vagy legalábbis bevonja a kultúrát.
A hagyományos koncerteken
túl a népi kultúra, a népzene, a
hagyományőrzés is mindig napirenden vannak. Az idei Szent
László Napokon lesz színházi
előadás. Hangsúlyt fektetünk a
nemzetiségi kultúrára is” – sorolta Kovács Róbert polgármester.
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Itt a vakacio – hurrá, nyaralunk!
A nyári szünet minden évben hatalmas kihívást jelent a szülőknek. Aki a családi nyaralást
nem engedheti meg magának, az is szeretné, ha a gyermekei nem kulccsal a nyakukban lézengenének
a lakótelepen. Kőbánya önkormányzata a nehéz helyzetben lévő családoknak is kínál lehetőségeket:
ingyenes étkezést és napközis programokat biztosít a rászoruló gyermekeknek,
valamint jelentős kedvezményekkel teszi elérhetővé a fizetős táborokat.
Vakáció! – gyerekeknek a várva várt varázsszó, szülőknek viszont sokszor maga
a rémálom. Kitalálni, megoldani, hol is
töltse szabadidejét a gyerek. Szerencsére
mind többen találhatnak lehetőséget és
kaphatnak segítséget a nyárra. Még a
legnehezebb helyzetekben élők számára
is van megoldás.
Weeber Tibor tízgyermekes családapa.
Vér szerinti és örökbe fogadott gyermekei miatt számukra mindig is igazán nagy
kihívást jelentett megoldani a nyarat,
főleg, hogy nemigen futotta közös családi
nyaralásokra. Megfizethetetlen luxus volt
ez számukra. A leleményük azonban
mindig segített, hogy legalább egy-két
napot az otthonuktól távol, mégis együtt
töltsenek.
„Évekig nagyon szegények voltunk, legfeljebb üres plébániákra mentünk nyaralni. Voltunk együtt például a Bánki-tónál,
de hosszabb vakációs programra nemigen volt lehetőségünk. Időnként egy-két
nap sátorozás, ismerősök meglátogatása
belefért, de később sem nagyon futotta
közös üdülésekre. Nekünk, ekkora létszámmal még az olcsó is drága. Most már
vannak lehetőségek, mint az Erzsébet
tábor, az Erzsébet utalvány felhasználása

INGYENES
LEHETŐSÉGEK!
A Bárka Család- és Gyermekjóléti
Központ utcai szociális munkásai hetente Kőbánya egy-egy játszóterén
szerveznek programokat, visznek ki
trambulint, játék- és sporteszközöket.
Emellett klubfoglalkozásokat tartanak.
A helyszínekről és időpontokról a www.
bkhk.hu weboldalon és a Bárka Prevenció Facebook-oldalon lehet érdeklődni. A Radar Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Irodával közösen rendeznek
programokat a nyár folyamán, a részleteket hamarosan kidolgozzák.
A Bárka Gyermekek Átmeneti Otthona
és a Bárka Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat táborokat szervez a gondozott családok gyermekei részére.
A Pongrác Közösségi Házban a következő nagyobb vakációs programok
várhatóak:
JÚNIUS
K
 edvenceink (felelősségteljes állattartásról többalkalmas interaktív foglalkozás)
JÚLIUS
 Ákom Bákom Bábtábor
 Napközis Tábor  Barangolás
az országos kéktúra vonalán
AUGUSZTUS
B
 arangolás az országos kéktúra
vonalán  Bűnmegelőzési nap
A programok pontos idejéről
a www.bkhk.hu honlapon
tájékozódhatnak.

vagy az önkormányzat balatonlellei nyaralója, ahol rászorulókat fogadnak. Mi
most kuponos akciókat vadászunk. Találtunk egy olaszországi lehetőséget, ahol
két telepített lakókocsit ajánlanak, amiben tizenketten is elférnek, s öt napra 40
ezer forint” – ad tippeket Weeber Tibor,
aki szerint ekkora családdal egy balatoni
nyaralás ellátással is szinte megoldhatatlan, így kreatívnak kell lenni, hogy megoldást találjanak a közös élményekhez.
Kőbányán az önkormányzat, a kerület
civil szervezetei, közintézményei, sportlétesítményei megannyi lehetőséggel várják idén is a gyerekeket. Sok szabadidős
tevékenység ingyenes, hála a megannyi
felújított játszótérnek és az egyre bővülő
sportolási lehetőségeknek.

KEDVEZMÉNYES TÁBOROK
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ
Nyári napközis táborok lesznek a Janikovszky Éva Általános Iskolában június 20.
és augusztus 19. között ötnapos turnusok-

ban, reggel 8 és délután 4 óra között. Reggel 7-8, illetve 16-17 óra között ügyeletet
tartanak, ebéd fél 1-kor. Itt csak a gyerekek étkezéséért kell fizetni, méghozzá
annyit, amennyit a szülő évközben is az
iskolában fizet. A programok folyamatosak: úszás, színház, sport, kirándulás tölti
ki a gyerekek vakációját.

A kőbányai táborok biztonságosak
A szakemberek szerint egy olyan védettnek tűnő helyen, mint a nyári tábor is veszélyben lehetnek gyermekeink, ám sokszor ki sem derül, hogy mi történt a nyaralás alatt. A táborok többségét ugyanis úgy és oda szervezik, ahogyan és ahova nem
lenne szabad. A munkatársak létszáma sokszor a töredéke annak, mint ahány emberre szükség lenne, azt pedig már végképp nem ellenőrzi senki, hogy azok, akik
vállalják a felügyeletet, képzettek-e, alkalmasak-e arra, hogy akár több száz összezárt gyerekre figyelni tudjanak. A szakmai standardok és protokollok hiányában a
különböző nyári táborok között jelentős a különbség. A gyermekek összezártsága,
főleg az „ott alvós” táborokban alapvető veszélyt jelenthet. Mások az igazodási pontok, nincsenek ott a szülők, másoknak akarnak megfelelni, ilyenkor különösen nagy
figyelmet igényelnének.
Vannak olyan országok, ahol 12 éves kor alatt nem is szabad felügyelet nélkül
hagyni gyereket – mondják a szakemberek, akik azt javasolják, nyugodtan ellenőrizzük a helyet, mielőtt oda engedjük a gyerekünket. Elsősorban nekik kell tudatosan
figyelniük csemetéikre, rajtuk kívül ugyanis ezt más nem feltétlenül teszi meg. Az
összeállításunkban található nyári táborok biztonságosak, az önkormányzat anyagi
és szakmai támogatást is nyújt ezekhez.

NYÁRI SZAKTÁBOROK: úszó, karate, kreatív
Június 16–17. (2 nap)
Június 20–24. (5 nap)
Június 27.–július 1. (5 nap)
napközis jelleggel 5–11 éveseknek.
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ – Köszi épülete és a
Tanuszoda.

A Balatonon nyaralhatnak
a hátrányos helyzetű gyerekek
Dr. György István kormánymegbízott
az „Adjunk a húroknak, és a rászorulóknak is!” elnevezésű jótékonysági
koncert bevételének jelentős részét
ajánlotta fel arra, hogy segítse a kőbányai családok gyermekeinek nyári
táborozását. A kormánymegbízott elmondta, a pályázatok feldolgozása
után 71 kőbányai gyermeknek tudnak fejenként 10 000 forint támogatást nyújtani, köztük sokan hátrányos helyzetűek, illetve sok volt a
nagycsaládos pályázó is. Dr. György
István azt is elárulta, hogy a pályázók
jelentős része újhegyi, legtöbben a
Fekete István Általános Iskola által
szervezett balatonrendesi táborban
szeretnének nyaralni. Az összesen
710 000 forint értékű támogatásokat
június 6-án, délután adták át a nyerteseknek a Kőbányai Szociális Védegylet ünnepségén.

A biztosítás is fontos
Ezekben a napokban is iskolai csoportok százai indulnak el akár külföldre is
utasbiztosítás nélkül. Az éppen kezdődő nyári táborok dömpingkínálatából, a
jobbnál jobb – és valljuk be, egyre költségesebb – programok mellől gyakran
hiányzik a biztosítás. Tapasztalatok
szerint a szülők számára már csak a
bajban derül ki, hogy az alanyi jogon
járó tanulóbiztosítás a töredékét sem
fedezi annak a költségnek, ami egy
balesettel jár. A baleset- vagy az utasbiztosítás a nyaraláson, a táborozáson,
az osztálykiránduláson is fontos.

NAPKÖZIS TÁBOROK, KIRÁNDULÁSOK
Június 16.–július 1.
A programok látogatásához BKV-bérlet
vagy autóbuszjegy szükséges.
Június 16., csütörtök: Látogatás a Tűzoltó
Múzeumba, tojástartó figurák készítése
Június 17., péntek: Bűvészprogram, bőrözés
Június 20., hétfő: Mozi, ujjbábok készítése
Június 21., kedd: Látogatás a Babilon
Centerbe, díszdoboz készítése
Június 22., szerda: Látogatás az Eleven
Parkba, gyöngyfűzés
Június 23., csütörtök: Egész napos kirándulás Visegrádra (utazás: bérelt
busszal)
Június 24., péntek: Látogatás a Tarzan
Parkba (vizes játszótér), batikolt tarisznya készítése
Június 27., hétfő: Helytörténeti kalandozások, porcelánfestés
Június 28., kedd: Kirándulás a Normafához, mozaik készítése
Június 29., szerda: Látogatás a Tordasi
Kalandparkba
Június 30., csütörtök: Látogatás a Közlekedési Múzeumba, zászlófestés
Július 1., péntek: Minipolisz látogatása,
kavicsfestés
Napirend:
Szakmai foglalkozások és szabadidős
programok: 8.30–12.30 és 13.30–15.30
között. Részvételi díj: 7000 Ft/2 nap,
17 000 Ft/5 nap

KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT
TÁBORAI
A hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatási költségeinek felét az önkormányzat
átvállalja.
Focitábor – az önkormányzat balatonlellei üdülőjében, június 16–25., 10
napra 30 ezer forint.
Diáksporttábor – az önkormányzat

balatonlellei üdülőjében június 26-tól
július 5-ig 20 sportágban várják a diákokat (az ár a szállítást, az ellátást és
az ajándék trikót tartalmazza). 10
napra 30 ezer forint.

„BUDAPEST GYEREKSZEMMEL”
Augusztus 15–19.
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor

Kőbányai Kulturális Központ, a
Köszi épülete (1105 Budapest,
Előd utca 1.)
Napközis jellegű, 5–12 éveseknek
Látogatás a Margitszigetre, a Gellérthegyre, a Normafához, a Budai Várba,
a Városligetbe, kézműves foglalkozások
a kirándulásokhoz kapcsolódva.
Részvételi díj: 17 000 forint/5 nap

Jelentkezés július 1-jéig, 6000 forint
előleg befizetésével. Befizetés és
Vaskő utcai játszótér
további információ Kires Györgynénél (Ica néni) 06-30/570-3449
Bársonyvirág utcai játszótér

FELÚJÍTOTT JÁTSZÓTEREK
Szőlővirág játszótér

NÉPTÁNCTÁBOR
Lavotta utcai játszótér
A TÖREKVÉSBEN
Gyakorló lakótelep – új hinták
Június 20–24-ig,
június 27.–július 1-jéig
néptánc, népi játékok, néphagyományok, sok mozgás és sport a Népligetben. Napi háromszori étkezés és
egy egész napos kirándulás.
A tábor egy hétre 19 500 forintba kerül.
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜLŐK
TÁBOROZTATÁSI
ÉS NYARALÁSI LEHETŐSÉGEI

Iskolai táborok Balatonlellén – 8-10
napos turnusokban, az iskolák szervezik
június 15. és augusztus 7. között.
Az önkormányzat és a közintézmények
dolgozóinak biztosított kedvezményes
üdülés Balatonalmádiban, 2200 forint/
fő/éj, önellátással június elejétől
augusztus végéig, elő- és utószezonban
2, illetve 7 turnusban a nyugdíjasoknak
biztosít itt az önkormányzat kedvezményes pihenési lehetőséget.

Újhegyi-Sibrik DSE – színház, cirkusz,
mozi, éjszakai futás, lehetőség, hogy
mindenki megismerje a sportolási lehetőségeket – napi 5-szöri étkezés.
Sportismereti tábor – a sportközpontban, illetve létesítményeiben, az Ihász
utcai birkózócsarnokban és az uszodában július 10-től július 29-ig, 3 hét, egy
hétre 15 ezer forint. Délelőtt és délután
ismerkedés különböző sportágakkal
szakedzők vezetésével. Sportágak:
foci, pingpong, vívás, kosárlabda, tenisz, vízilabda, úszás, ökölvívás, bir
kózás.
Uszodai szaktáborok – 6 úszó- és 1 vízilabdatábor – június 15-től augusztus
végéig, délelőtt és délután úszás és
kiegészítő programok várják a gyerekeket, egy hét 13-15 ezer forint.
MERKAPT SPORTKÖZPONT
NAPKÖZIS TÁBORAI
A júniusban induló Nagy Sportágválasztó-táborokban edzők, szakemberek felügyelete mellett a sportágak
széles körét próbálhatják ki a gyerekek
június 20-tól, 4 héten át – igény esetén
tovább is. Az egyhetes napközis táborokban neves sportszemélyiségekkel, olim-

pikonokkal is találkozhatnak, sőt együtt is
sportolhatnak velük. A gyerekek 7.30-tól
érkezhetnek, ötszöri étkezést kapnak,
délelőtt és délután is vannak sportfoglalkozások, a tábor 17 órakor zár. A gyermekek 17 óra után, ügyeleti megőrzésére is
van lehetőség külön díjazás ellenében.
Helyszín: Merkapt Sportközpont (X.,
Maglódi út 12/A )
Tervezett sportprogramok, foglalkozások: úszás strandolással, atletikus képzés,
labdás edzések (foci, kosár, röpi, kézi), tenisz, önvédelem, mediball, íjászat, kardvívás, vizes sportok (kajak, kenu, sárkányhajó, seedwaterbike), SeedCross (ügyességi
akadálypálya), kerékpár, egész napos kirándulás vagy kalandtúra, sok játékos vetélkedő és kézműves foglalkozások.
A táborozás díja (amely magában foglalja a napi háromszori étkezést és minden egyéb költséget):
24 500 forint/hét. 2 gyermek esetén
„tesókedvezményes” ár: 44 000 forint/
hét/2 fő.
Jelentkezés a merkapt.sk@gmail.com
címen a jelentkezési lap megküldésével.
További információ: 06-20/233-3025;
06-20/287-3430
A Merkapt Sportközpontban további napközis táborok is indulnak különböző tematikákkal (foci, atletikus, úszó, sport,
nyelv stb.) 9900 Ft-tól/fő/hét áron!
Idei ráadás: megfelelő számú érdeklődő esetén 5+1 napos (péntekről szombatra virradó sátorozás, esti tábortűzzel)
hetet is tervezünk, amit a jelentkezési
lapon kérünk megjelölni.
További infók és letölthető jelentkezési
lap: www.merkaptse.hu
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A játék öröméért
versenyeztek

Emberbarát lehetőségek

Aki játszik, egy pillanat alatt gyerekké változik – ezt bizonyították
a helytörténeti vetélkedő nyugdíjas résztvevői is a Kösziben. A versenyzők a jó válasz birtokában
képtelenek voltak kivárni a sorukat, a sokszor vicces jelenetek
mellett viszont valóban érdekes
dolgok derültek ki Kőbányáról.

A kábítószer-függőség nagyon komoly probléma, legalább olyan nehéz küzdeni ellene,
mint az azt övező előítéletek ellen. Pedig egyre több gyerek is érintett a dizájner drogok miatt.
Kőbányán az Emberbarát Alapítvány már állami segítséggel harcol a kábítószer ellen.
A felnőtt betegek szakmát is szerezhetnek az alapítvány segítségével, és dolgozhatnak a péküzemben.
Az Emberbarát Alapítvány negyed
százada foglalkozik szenvedélybetegekkel. A kezdetektől volt igény
a gyermekek külön ellátására,
csak most jutottak odáig, hogy az
állam is elismerte: égető szükség
van erre a szolgáltatásra. A szakminisztérium januártól 10 ágyra
ad támogatást a Kőbányán működő alapítványnak, melynek munkáját az önkormányzat is segíti.

A nyugdíjasoknak rendezett, „Kőbánya, szeretlek” ismeretbővítő vetélkedőt megnyitó beszédében Kovács Róbert polgármester arról beszélt, hogy
milyen hozadéka lehet egy ilyen rendezvénynek. „Azon túl, hogy megismerjük lakóhelyünk emlékeit, múltját,
értékeit, fantasztikus látni, hogyan
alakul át az atmoszféra rendezvényről
rendezvényre. A résztvevők folyamatosan készültek, hetek, hónapok óta
kutakodtak, olvastak együtt. Ez nemcsak közösséget épít, de a mentális
egészséget is javítja, karbantartja” –
mondta Kovács Róbert polgármester.
A Kösziben hét csapat mérte össze
tudását, rendkívül jó hangulatban,
mivel a résztvevők, ahogy megnyomták
a gombot, már kiabálták is a megoldást, függetlenül attól, hogy ki volt az
első, és ezek a helyzetek rendre nevetésbe torkolltak. A versenyzők felkészültsége rendkívül imponáló volt:
azonnal tudták például, hogy miért
sekély medrekbe terelték a Rákos-patak vizét (a jégkészítés miatt), vagy
miért hívják a Népliget híres fáját vasfának (nehezebb a víznél), vagy hogyan
kötődik Herman Ottó a kerülethez (ő
fedezte föl a rákosi viperát). Sokat tanulhatott a közönség, bár időnként az
is előfordult, hogy onnan érkezett a
helyes válasz – egy csokiért cserébe.
A versenyt végül toronymagasan a
Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubjának csoportja nyerte a Napsugár és a
Rákok csapata előtt. A nyeremények –
stílszerűen – különböző társasjátékok
voltak.

A betegek az alapítvány segítségével
vissza tudnak
illeszkedni a társadalomba.
Az országban elsőként indult el
Kőbányán a gyermekaddiktológia,
vagyis végre külön is tudnak foglalkozni a gyerekbetegekkel. Az
ellátásra égető szükség volt.
„Ugyan mindig volt egy-két gyerek
a látókörünkben, de mostanában,
főleg a dizájner drogok (legálisan
kapható alapanyagokból előállított szerek) terjedésével nagyon
komoly igény van arra, hogy segíteni tudjunk nekik. Megdöbbentő,
de az iskolákban azt tapasztaljuk,
hogy a gyerek is betéve ismeri a
kábítószerek listáját, tudják, mi a
kristály, a biofű, mik a legújabb
trendek. És sajnos azt is tudják,
mennyire egyszerű hozzájutni.
Volt, aki PlayStationért, de akár
egy tusfürdőért cserébe kapott
drogot. Azzal azonban egyáltalán
nincsenek már tisztában, milyen
veszélyei vannak ezeknek a szereknek” – nyilatkozta lapunknak
Bereczki Sándorné, az Emberbarát Alapítvány titkára.

Tehetséggondozással
állítanak emléket
Lehet-e önzetlenebb egy szülő,
aki egyetlen fiát elveszítve tehetséges gyereknek akar segíteni, hogy így őrizze szeretett
gyermeke emlékét? Fülöp
Márton, a tavaly fiatalon elhunyt kapusklasszis szülei ezt
tették.
„Emléket állítani sokféleképpen
lehet, van, aki szobrot kap, másokról
utcát, sőt várost neveznek el. De
ahogy Fülöp Márton családja állít
emléket Marcinak, az talán mindnél
előbbre való, mert nemes, jótékony
célt szolgál” – fogalmazott Kovács
Róbert, Kőbánya polgármestere a
Fülöp Márton Alapítvány hivatalos
bemutatkozásán, az önkormányzat
házasságkötő termében. A tavaly november 12-én, rákbetegség következtében elhunyt Fülöp Márton,
24-szeres válogatott kapus május
3-án lett volna 33 éves. A család
egyébként az Állomás utcai, patinás
Lefi cukrászda miatt is Kőbánya közösségének megbecsült tagja.
A megemlékezést követően az
édesapa, Fülöp Ferenc jelentette be a
Fülöp Márton Alapítvány megszüle-

tését. „Egyrészt azokból a javakból,
amit Marci a jövő generációjának
szánt, szeretnénk segíteni fiatalok,
konkrétan a tehetséges labdarúgókapusok tanulását, sportolását. Ösztöndíjat biztosítanánk számukra, illetve olyan eseményeket szerveznénk, ahol megmutathatják a tudásukat” – mondta az édesapa, az ismert játékosügynök, korábbi labda-

rúgó, hozzátéve: terveik szerint daganatos betegségben szenvedők támogatásával is foglalkozik majd az
alapítvány. A harmadik profil az oktatás, ami kőbányai általános és középiskolák segítésében, táborok szervezésében, tanulmányi versenyek rendezésében, oktatási segédeszközök
beszerzésében nyilvánul majd meg. A
hagyományteremtés céljával a nyáron tábort szerveznek Balatonarácson, ahol neves szakemberek oktatják az ifjú kapuspalántákat, valamint
megalapítják a Fülöp Márton-kapusdíjat is, amelyet minden évben – egy
volt és jelenlegi kapusokból álló
szakmai testület döntése alapján – az
NB I-es idényben a legszebb védést
bemutató kapus kap majd meg. Az
alapítvány támogatni kívánja a kőbányai Szent László Általános Iskolát is,
a kerületi iskolák felsős diákjainak
pedig elindítják a Tanuljunk másképp! tábort. A Fülöp Márton Alapítványnak négy kuratóriumi tagja lesz:
Fülöp Ferenc mellett dr. Horváth
Gábor, a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének elnöke, valamint Király
Gábor és Juhász Roland, két válogatott labdarúgó, az egykori kapus barátai.

Az alapítvány 26 éve működik,
azóta segíti a szenvedélybetegeket
megszabadulni függőségüktől. Az
országban szinte egyedülálló
programban foglalkoznak velük;
az itt töltött idő alatt szakképzést
szereznek, szociális támogatást is
kapnak. „A gondozásra szorulók a
péküzemünkben dolgozhatnak,
szakmát kapnak a kezükbe és
komoly segítséget ahhoz, hogy
vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. Mindig nagy öröm, ha
látjuk az eredményeket. Néhány
napja volt nálam az a fiú, aki
régebben nagyon rossz állapotba
került be hozzánk. Két évet töltött
itt, ma családja van, gyerekei,
három munkahelyen dolgozik, és
most látja visszanézve, milyen
nagy dolog volt legyőzni a szenvedélyét, amivel megküzdeni egyedül szinte lehetetlen. Mindenképp
ki kell szakadni a megszokott környezetből, amúgy még a szülői
szigor is hatástalan. Nálunk 51
százalékos a siker, ami nemzetközi szinten is komoly eredmény”
– mondta a vezető, aki óriási szakmai sikernek tekinti, hogy az állam
mostantól támogatja a gyermekaddiktológiai ellátást, így lehetőség van speciálisan nekik is
segíteni. „Első körben 10 ágyra
kaptunk finanszírozást, egyelőre
elégnek tűnik, de majd kiderül egy
év múlva. Az önkormányzat is
segít, a Gyöngyike utcai ingatlant
kaptuk meg ingyenes használatra,
cserébe pedig minden kőbányai
jelentkezőt soron kívül felveszünk,
akár pótágyra is” – tette hozzá
Bereczki Sándorné.

Reményt adnak
Nem másra vállalkoztak gyógyult mellrákbetegek, mint hogy saját történetükkel
adnak segítséget, mankót és reményt sorstársaiknak, hozzátartozóiknak. A kőbányai
székhelyű Mellrákfórum – Nem vagy egyedül! Alapítványa május elején rendkívüli
klubnapot tartott, ahol film- és könyvbemutatóval várták az érdeklődőket. Balassa
Gabriella, a Nem vagy egyedül! Alapítvány
egyik életre hívója maga vállalkozott arra,
hogy saját történetével a kamera elé áll és
példát, reményt ad sorstársainak. Ő az a
fiatal kőbányai családanya, aki felvállalta a
szereplést, egyébként harmadmagával
működteti a kerületben alapított Mellrákfórumot. „Akik létrehoztuk négyen ezt a
közösséget, dr. Kenessey Andrea, Brjeskja
Dóra és Tamási Mónika, mind mellrákkal
érintett nők voltunk. Minden eszközt megragadunk, hogy könnyebbé tegyük a gyógyulást, a felépülést és a mindennapi életet az érintettek számára. Részt veszünk egészségnapokon, és a kőbányai Bajcsy-kórházban lassan egy éve működtetünk egy
betegklubot” – mondta lapunknak a fiatalasszony, két
gyermek édesanyja, aki három
éve küzdötte le a betegséget.
A mostani, rendkívüli találkozón az ő életéről készült filmet mutatták
be a nagyközönség
előtt.
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Fergeteges halfesztivál Óhegyen
Szív és lélek – ez az a két dolog, amit minden versenyző elárult halászlevének
titkából, azon túl viszont ki többet, ki kevesebbet osztott meg receptjéből. Május
1-jén újra megtelt az Óhegy park, de nem csak a bográcsokkal, hiszen a megannyi ötletes program családok százait csalogatta ki Kőbánya 6. Halmajálisára.
Sokat veszített, aki nem jött ki
május 1-jén az Óhegy parkba. Az
idei Halmajális is bizonyította
újra: egészen rendkívüli közösségek élnek Kőbányán. A halászléfőző versenyen 28 csapat mérte
össze tudását, voltak baráti közösségek, munkahelyi kollektívák, volt, aki alapítványi színekben vagy éppen csak egymaga,
családja támogatásával ragadott
fakanalat, hogy megmutassa,
mit tud. „Tudja, mi kell a jó halászlébe? Már csak egy kanál” –
viccelődtek a Patkós testvérek, a
Szálkátlan Civilek zászlaja alatt,
de azért megtudtuk azt is: szív,
lélek, na meg sok harcsa, kevés
csuka a kulcsa az igazi halászlének. Kárpáti Péter az önkormányzat csapatával bajai halászlét főzött kőbányai módon, ahogy
mondta: a titkuk a nosztalgia és
az, hogy mindenki tett bele valamit. A Kőkert 2. csapatának vezetője, Garamszegi László is
adott jó tanácsot: ő mindig megszagolja a halat, mielőtt a levesbe teszi, ha iszapos, máshogy
adja vissza a fűszerek ízeit, így
ezt előre tudni kell. Enísz László
sonkakirály, a Sonkaház vezetője
pedig halban is bizonyított: ő
mangalicazsíron pirít elsőként
halcsontokat, füstös ízeket és
persze halkolbászt tesz a bográcsba, ennek pedig egészen
krémes, lágy leves lesz az ered-

ménye. A Lehet Más a Halászlé
csapata valóban teljesen új ízeket hozott: francia, provence-i
halászlevet főztek, izgalmas zöld
fűszerekkel, a megszokottól
egészen más aromával. Volt
olyan versenyző is, aki a fokhagymára és a vörösborra, a halgombócra esküdött. Sokan viszont
semmit sem árultak el a titkos
receptekből.

Komoly és precíz pontozások
után a közismert zsűri – Straub
Dezső, Bényei Ildikó, Bay Éva,
Benkő László és a „főnök”, Gyarmati Károly szakács-mestercukrász – a fődíjat Varga Zoltánnak,
a Kőleves Kert séfjének ítélte, aki
kis családi csapatával bizonyította: a koriander és a tárkony igenis segíthet újraértelmezni a
klasszikus halászlé fogalmát,

Új munkahelyek a WOCO-nál
Saját forrásból, mintegy 3 milliárdos beruházással bővül a
WOCO csoport kőbányai üzeme.
A vadonatúj telephelyen 2018ig összesen 580 embert foglalkoztatnak majd. Addig 140 új
dolgozót, elsősorban betanított
munkást vesznek fel.
„Alapvetően humánus vezető vagyok,
aki tudja, miért van itt: profitot termelni,
de nem kizsákmányolás árán, hanem a
dolgozókat motiválva, őket bevonva kell
sikeresnek lenni” – vallja a WOCO IPARTECHNIKA Magyarország Kft., a Volkswagen, Mercedes, Skoda és a Seat legnagyobb beszállítójának közelmúltban
kinevezett gyárigazgatója. Günther István Sopronkövesdről érkezett a kőbányai céghez. Ahhoz a gyárhoz, amelyik
2008 óta megnégyszerezte a bevételét, a
tervek szerint pedig 2018-ig megduplázza majd azt. A még 1956-ban, Németországban alapított „garázscég” ma
19 telephelyen több mint 5 ezer embert
foglalkoztat; motorbelsőkkel, légszűrőkkel és gumi műszaki cikkekkel szolgálja ki a világcégeket. A cégnél a legnagyobb kihívást az évi 40-50 új projekt
jelenti, ami ember- és tőkeigényes,
ehhez kell igazítani a gazdálkodást a
forrásokkal és a munkaerővel is.
Günther István már pályakezdőként
szinte azonnal igazgatói beosztásba került. „A vezetőnek mindig azt kell szem
előtt tartania, hogy mindenki lássa el a
feladatát. Amikor idekerültem, valamennyi osztályon eltöltöttem 2-3 napot,
hogy lássam, hol hogyan folyik a munka.

Az már egy ideje látható volt, hogy a
gyár kinőtte a telephelyét, 2015-ben 165
fővel bővült a létszám, már 355-en dolgoztak itt, ma 444-en vagyunk. A következő időszakban betanított segédmunkásokat veszünk majd föl, az ő jelentkezésüket várjuk” – nyilatkozta lapunknak
az igazgató, aki kollégáival és az üzemi
tanáccsal olyan bérezési rendszert dolgozott ki, ami nemcsak motivál, de át is
segít azokon a nehézségeken, amik
alapjaiban nehezítik a termelést. A cafeteria mellett 13. havi fizetés jár a dolgozóknak, és buszjáratot is akarnak indítani a műszakváltásokkor a munkatársaknak. 2016-ban a betanított munkások legalább 3,3 százalékos béremelést
kapnak, de a legjobb munkaerők elérhetik a 6,2 százalékot is.

megelőzte ezzel a Halálik klas�szikusát és a Lehet Más a Halászlé provence-i remekét. A díjakat a Borháló, a Torockó étterem, a Kőrösi Kulturális Központ

ajándékaival Kovács Róbert polgármester adta át.
A majálison senki nem maradt éhen: aki nem jutott a versenybográcsok közelébe, hatalmas, ezerliteres üstből kaphatott
Kőbánya közös halászlevéből.
Emellett volt lacikonyha, vattacukor, rétes, kürtős kalács, na
meg persze házi sör, bor és
többféle pálinkakülönlegesség
is. Volt ökojátszóház, gyerek-,
majd felnőttkoncertek; ebéd
után Kovács Kati, este pedig a
Beatrice biztosította a jó hangulatot.
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Kutya jó
közösség
A 20. Bende Kupát és a 12. Országos Tehetségkutató Versenyt szervezte idén a Kőbányai HappyDog
Kutyaiskola, a jubileumi rendezvényre minden eddiginél többen neveztek, hetvennél is többen jöttek
megmérettetni kedvencüket.
A legpéldásabb gazdákat és kutyákat láthatta, aki kijött május
közepén a HappyDog Kutyaiskola telepére. Rend, tisztaság, fegyelem, ugyanakkor csupa szeretet övezte a 20. Bende Kupát a
Hangár utcában. Ahogy Kovács
Róbert polgármester, a rendezvény fővédnöke fogalmazott:
igazi közösség, ami példát mutat
és ahová jó megérkezni, ahol
igazi elismerés meghívottnak
lenni. A kutyatartásról olyan
képet mutat, amit mindenkinek,
ha nem is ilyen magas szinten,
de követnie érdemes.
Benke András főszervező, a
kutyaiskola tulajdonosa köszönetet mondott Kovács Róbert
munkájáért, pozitív hozzáállásáért a kutyásokhoz, és leginkább amiatt az érthetetlenül támadott rendelet miatt, amely az
európai, kulturált kutyatartást
szolgálja Kőbányán, ráadásul
megnöveli azokat a területeket,

Ha segítség kell
Sokszor fogalmunk sincs, kit hívjunk, ha olyat látunk, ami zavarja a mindennapjainkat, bűzzel, kosszal vagy hangoskodással jár, lehetetlenné teszi az együttélést, kárt okoz a közösségnek. Most csokorba gyűjtöttük, hol kaphatunk segítséget.

KŐKERT KŐBÁNYAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Ingyenesen hívható zöldszám: 06-80/565-378
E-mail: bejelentes@kokertkft.hu
(A levélben kérjük, adja meg bejelentése minél precízebb
leírását és telefonos elérhetőségét!)
G
 allyazási igények bejelentése: közlekedést, beláthatóságot
vagy megvilágítást akadályozó, épület homlokzatát veszélyeztető fák.
 övényvédelmi bejelentések: kártevők, fabetegségek észlelése.
N
P
 arlagfű megjelenésének bejelentése.
 I llegálisan kihelyezett hulladékok bejelentése.
 J átszóterek, dühöngők, játszó- és sporteszközök meghibásodásainak bejelentése.
 Padok, asztalok, hulladékgyűjtő edények meghibásodásainak
bejelentése.
 Ivókutak, kerti csapok és parki vízhálózat meghibásodásainak
bejelentése.
 utyafuttatókkal, kutyák futtatására kijelölt területekkel, kuK
tyaürülék-gyűjtő edényekkel kapcsolatos bejelentések.

POLGÁRMESTERI HIVATAL E-mail: bejelentes@kobanya.hu
 iányzó utcanévtábla
H
 I llegális hulladéklerakás
 oncsautó
R
 arlagfű
P
 gyéb közérdekű bejelentés
E

 Közúton lévő kátyú
E
 ngedély nélküli építkezés
K
 óbor állat-állattetem
E
 lhanyagolt telek

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Telefon: 260-4027
 zemképtelen gépjármű
Ü
 lhanyagolt, gazos közterület, ingatlan
E
 I llegális hulladéklerakás közterületre
 özterületi szeszesital-fogyasztás
K
 özterület engedély nélküli használata
K
 egállással, várakozással kapcsolatos
M
közlekedési szabálysértések
 Közterületen elkövetett rongálás, garázdaság
H
 ajléktalanokkal kapcsolatos bejelentések
 llatvédelmi bejelentések
Á

BUDAPESTI DÍSZ- ÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KFT. (BDK)
Illetékes: közvilágítással kapcsolatos bejelentések
Telefon: 238-4135. Internet: www.bdk.hu

A rendezvény
is megmutatta,
milyen felelős
gazdának lenni
ahol a kutyák szabadon mozoghatnak. Benke András egy üveg
emlékplakettet adott át a polgármesternek a Bende Dr.

Clauder’s Családi Víkend fővédnökségéért.
Ahogy az ember a rendezett
kutyás sátrak között sétált, figyelte a gazdák mozdulatait,
ahogy fésülik, nevelik, ápolják
kedvenceiket, pontosan érezte,
mit is jelent gazdának lenni. De
nem is lehetne másként bánni
az itt felvonultatott, igazán
nemes, tenyésztett állatokkal,
ez nyilván egy más műfaj, mint
az egyszerű kutyatartás. Sorra
érkeztek az elkerített pályákra a

versenyzők. A rendezetten, fegyelmezetten sétáló állatok valahogy mintha érezték volna,
hogy versenyben vannak, igyekeztek a gazdákkal együtt ők is
a legjobb formájukat hozni.
A zsűritagok nézték a fogazatukat, marmagasságukat, lábuk
hosszát, arányaikat, vagy éppen
a fejükön lévő ráncok mélységét. A profizmuson túl csak egy
dolog volt nyilvánvalóbb: az a
szeretet, amellyel a gazdák körülvették kedvenceiket.

Szélmalomharc
a MÁV-lakótelepért
Bár egyelőre nem a kerületé a Hungária körúti MÁVlakótelep, a Kőbányai Önkormányzat az elmúlt öt
évben minden követ megmozgatott, hogy rendeződjön a MÁV-lakótelep helyzete. Csak az itt élő 250
család miatt érezte úgy Kőbánya vezetése, hogy
részt kell vállalnia ebben az ügyben.
Házhoz menni a pofonokért –
ezt vállalta Kovács Róbert polgármester és Radványi Gábor
alpolgármester, amikor kollégáikkal május közepén elmentek a Hungária körút mellett
fekvő MÁV-lakótelepre hirdetett lakossági fórumra, hogy
tájékoztassák az itt élőket, hol
tart az ügyük és milyen akadályokba ütköztek az elmúlt időszakban.
Kovács Róbert elmondta,
hogy 2010-es megválasztása
óta tárgyalt a MÁV-val arról,
miként tudja a telepet átvenni
az önkormányzat, hogy azután
az itteni szolgálati lakásokat a
bérlőknek, használóiknak eladhassa. A közlekedési vállalat éppen aktuális vezetése
mindig mást akart: hol a lakóknak eladni az ingatlanokat,
hol 300 millióért a helyhatóságnak, hol a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül
ingyenesen átadni a kerületnek – most ez utóbbi van napirenden. Az ügy megoldása érdekében dr. György István és

Révész Máriusz közbenjárására még törvénymódosítást is
sikerült elérni, mert eredetileg az ingyen kapott tulajdon
15 évig nem volt elidegeníthető. Azonban kiderült: az ingatlanok jelentős része nincs is
földhivatali nyilvántartásba
véve, vagyis illegális, így pedig
nem lehet se átadni, se megvenni, se eladni a lakásokat.

Az itt élők alig
pár ezer forintos
bérleti díjat
fizetnek
A részletes beszámoló ellenére az önkormányzat munkatársai kerültek az indulatok
kereszttüzébe: a hallgatóságot nem érdekelték a jogi bonyodalmak, azonnali megoldást várnak Kőbányától –
annak ellenére is, hogy ez a
telep csupán óriási többletterhet és költséget jelent a kerületnek. Csak az itt élő 250

család sorsa miatt érezte úgy
Kőbánya vezetése, hogy részt
kell vállalnia egy olyan ügyben,
amelyben nem lett volna
kötelező.A lakók többsége 3040-50 éve él itt, a szolgálati
lakásként kapott, sokszor
kicsi, komfort nélküli ingatlant
saját pénzén korszerűsítette,
bővítette, most pedig tehetetlenül nézi a pusztulást és az
ellehetetlenült állapotokat.
Mint Szombatiné Sági Ildikó,
akinek a szülei dolgoztak a
MÁV-nál, két vidéki házukat is
eladták, értékét pedig a lakásba fektették. Szülei halála után
a vasúttársasággal pereskedik, nem tudja elfogadni a
helyzetet, hogy a vízben álló,
lepusztult lakásból mennie
kellene. Ugyanakkor az itt
lakók példátlanul alacsony
bérleti díjat fizetnek: van, aki
havi 600 (!) forintot, de a többségnek sem kerül pár ezer
forintnál többe a bérlemény.
Ennél többet akkor sem szeretnének fizetni, ha az önkormányzat tulajdonába kerülnek
a házak, pedig a kerületi szociális bérlakások díja 14-20
ezer forint.
Szabó István, az Összefogás
a Jancsi Telepért Egyesület elnöke a lakóközösség nevében
minden segítséget és támogatást felajánlott az önkormányzat vezetőinek.
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Közösséget
teremtett
Pannonhalmi Béla emléktábláját
avatták Kőbánya a nevét viselő Baptista Általános Iskolában, a Kőér utcában. A katolikusként nevelkedett,
végül felnőttfejjel megtért baptista
lelki pásztor annyit tett az egyházi
közösség építéséért, mint kevesen.
Az önkormányzat képviseletében
Weeber Tibor alpolgármester avatta
fel Pannonhalmi Béla baptista lelkész névtábláját a Kőér utcában. Felidézte a közösségteremtő egyházi
ember életét és szerepét a hitélet, a
közösség építésében. 34 évesen tért
át a baptista hitre, ő alapította meg
a VIII. kerületi József utcai baptista
közösséget, de rendívül tehetséges
emberként még az épület fűtése is
az ő tervei alapján készült. Missziós
tevékenységének köszönhetően sok
új gyülekezet jött létre, és mert Hock
János, a kőbányai katolikus lelkész
az egyik legjobb barátja volt, hatására Kőbányán is segítette a baptista
közösség megalapítását. „Ahová ő
betette a lábát, ott minden közösség, gyülekezet megerősödött, életre kelt” – emlékezett Pannonhalmi
Bélára az alpolgármester.
Pannonhalmi Béla 1924 és 1935
között a Magyar Baptista Ifjúsági
Szövetség országos elnöke volt,
1934 és 1936 között pedig a Magyarországi Baptista Gyülekezetek
Szövetségének országos alelnöke.
Családi örökségéből vette meg és
adományozta a baptista egyháznak
azt a tábort, mely Tahi tábor néven
a mai napig az egyház egyik kedvelt
lelki központja.

Kovács Katit
a közönség kárpótolja
„Szeretek kapcsolatot teremteni az emberekkel, koncert után mindig fontos, hogy
kicsit beszélgessünk” – mondja Kovács Kati, aki interjút viszont nemigen ad már
senkinek. Most is csak egy kőbányai barátja, Póka Egon miatt vállalta a beszélgetést, mert nem érzi úgy, hogy érdekeset tudna mondani. Nem így lett.
„Kőbányán próbáltunk az első zenekarom
mal, s ma is barátaim vannak itt, mint Póka
Egon. Különös, de a mi szakmánkban olyan
ez, mintha a kollégánk a családunk lenne,
és bármennyi idő telt is el két találkozásunk
között, mindig azt érzem, mintha tegnap
váltunk volna el” – mesélte lapunknak az
énekesnő, aki óriási sikert aratott a Halma
jális fellépőjeként az Óhegy parkban. Ugyan
már nem ad interjút, most kizárólag Kőbá
nya és az itteni barátai kedvéért mégis
meggondolta magát. Na, nem nagyképű
ségből, egyszerűen úgy gondolja: az ő sze
mélye nem annyira érdekes, amit lehetett,
már elmondott, a zenéje a lényeges. „Min
dig is a munkám volt nagyon fontos, hogy
abban a maximumot adjam, addig nem
engedtem ki egyetlen számot sem a ke
zemből, amíg nem lett tökéletes. Borzasz
tóan büszke vagyok egyrészt azok elisme
résére, akiknek a dalait feldolgoztam, mint
például Vangelisé, a közönség szeretetére,
akik a mai napig életben tartják a dalaimat.
Ennek köszönhető, hogy ma is benne va
gyok a körforgásban. Manhattantől Düssel
dorfig játsszák, használják föl a számaimat,
de a hazai produkciókban, tehetségkuta
tókban is rendre előkerülnek. Igaz, az uno
kaöcsém kíméletlen őszinteséggel el
mondta: »tudom, hogy bármit el tudsz
énekelni, de ha egy 16 éves adja elő, én in
kább azt hallgatom«. Ezért is fantasztikus
érzés, amikor rendre veszik elő és dolgoz

A meccsek szünetében
a gyerekek is kipróbálhatják,
mennyire ügyesen fociznak

Szurkoljunk együtt!
A foci Eb idején óriás kivetítővel várja Kőbánya a focirajongókat a Kőrösiben és az Újhegyi uszoda kertjében.
„Mozdulj az EURO2016 labdarúgó
Eb-re!” címmel több erőpróbából álló
versenysorozatot hirdetett a kőbányai Ko
csis Sándor Sportközpont. A versenyt a
KSC csapata nyerte, négyen utaznak Mar
seille-be, az Izland-Magyarország meccs
re, hogy június 18-án a helyszínen szur
koljanak válogatottunknak. A kőbányai
erőpróbára egyébként 14 csapat nevezett.
A második helyezett fejenként egyéves, a
harmadik féléves, míg a 4., 5., 6. helyen
végzett egy-egy hónapos uszodabérletet
kapott ajándékba. Az Európa bajnokság
ideje alatt az Újhegyi uszodában a 18 és a
21 órakor kezdődő meccseket lehet nézni
a szabadban, ha esik, akkor az aulában. A
mérkőzések szünetében sem unatkozhat
senki, hiszen a szervezők különböző ver
senyeket hirdetnek, így a szellemi vetél

kedőn kívül büntetőrúgásban, il
letve rúgás erősségben mérhe
tik össze tudásukat a gyerekek
és a vállalkozó szelleműek.
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központban, a Szent Lász
ló téren mindegyik mérkőzésnél lesz
közös szurkolás: a 15 és a 18 órásat az
aulában, a 21 órás meccset pedig a tera
szon élvezhetik a focirajongók.
Az F-csoport mérkőzései
Június 14. 18.00 Ausztria–Magyaror
szág (Bordeaux, Matmut Atlantique)
Június 14. 21.00 Portugália–Izland
(Saint-Étienne, Stade Geoffroy-Guichard)
Június 18. 18.00 Izland–Magyarország
(Marseille, Stade Vélodrome)
Június 18. 21.00 Portugália–Ausztria
(Párizs, Parc des Princes)
Június 22. 18.00 Izland–Ausztria (SaintDenis, Stade de France)
Június 22. 18.00 Magyarország –Portu
gália (Lyon, Stade des Lumières)

zák föl a slágereimet” – mondta az énekes
nő, aki nagyon is figyeli a mai fiatalokat.
„Nagyon nehéz helyzetben vannak a fia
talok, annyi tehetséget fedezünk föl nap
mint nap, tízszer ekkora ország kellene,
hogy kibontakozhassanak. Sokan vannak,
hirtelen felkapják, aztán felszippantják a
színházak őket, vagy többnyire el is tűnnek.
Ma már persze nem elég valamit jól eléne
kelni, kell valami olyan, ami nyomot hagy.
Bruno Mars mozgása, Adéle szikrázó te
hetsége, Pál Dénes, Baricz Gergő vagy
Freddie nagyon érdekes, fantasztikus
hangja, de nagy kedvencem a Virtuózok,
ott Boros Misi teljesen elvarázsolt vi
selkedésével, intelligenciájával, bá
mulatos kis tehetség. Nagyra érté
kelem azt a hihetetlen szorgalmat,
fegyelmet, ahogy ezek a fiatalok
készülnek, és tényleg bámulatos
produkciók születnek. Az Euroví
ziónak például nagy rajongója va
gyok, azt a látványképet ki nem
hagynám, lenyűgöz a mai kor
technikája” – tette még hozzá Ko
vács Kati, aki olyan alázattal állt
mindig is a munkájához, hogy
nyaralni például sohasem volt.
A pályája, a rengeteg szemé
lyes találkozás a közönségével,
ami számára mindig fontos
volt, kárpótolta, kárpótolja
mindenért.
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Már csak az olimpiai
arany hiányzik

Muszaka, ahogy a görögök szeretik

Imre Géza egyike azoknak, akiknél a legutolsó pillanatban dőlt el, indulnak
a riói olimpián. A veterán sportolónak már csak egy érme hiányzik a „reper
toárból”, de esélyekről nem szívesen beszél. Arról annál inkább, mennyire jó
hátteret biztosít a sporthoz a kőbányai otthon és rendkívüli párja, Kökény Bea.

Szépülve ünnepelt a kerület
Az Újhegyi sétányon rendezett május végi
Balkán Est apropóján Bajkai Vasziliszki,
a Kőbányai Görög Önkormányzat elnökhelyettese avatta be az olvasókat kedvenc étele, a muszaka készítésébe. Ez
ugyanis az az étel, amit amúgy mind a
bolgárok, mind a szerbek és természetesen a görögök is szívesen fogyasztanak.
 5 db közepes nagyságú padlizsán
 4 db burgonya
 500 g darált hús
 2 evőkanál vaj
 3-4 db érett paradicsom
 oregánó
 olaj a sütéshez
 só, bors (fehér és fekete)
A besamelmártáshoz:
 250 ml tej
 250 ml tejszín
 5-6 evőkanál finomliszt
 3 evőkanál olvasztott vaj
 egy kistányérnyi reszelt kemény sajt
(pl. cheddar, gouda)
 2-3 tojás
A padlizsánokat mossuk meg és hos�szában szeleteljük fel kb. 1 centi vastag
szeletekre, mindkét oldalát sózzuk meg,

majd 20 percre tegyük félre. A hagymát
vágjuk apróra, majd egy kevés olajon
pirítsuk meg. Ízesítsük a fűszerekkel,
adjuk hozzá az átpasszírozott paradicsomokat és a darált húst, majd pároljuk tovább. Öntsünk hozzá egy pohár
vizet, fedjük le, és lassú tűzön pároljuk
addig, amíg a víz el nem fő.
A padlizsánszeleteket papírtörlővel
szárítgassuk meg, majd mindkét oldalukat kicsit süssük meg. A karikára vágott burgonyákat szintén pirítsuk meg
egy kicsit, majd egy mély tepsibe rétegesen rakjunk padlizsánt, burgonyakarikákat, illetve darált húst. Ismételjük,
amíg az alapanyagok el nem fogynak, de
a felső réteg mindig padlizsán legyen.
Készítsük el a besamelmártást: a vajat
olvasszuk fel, és keverjük hozzá a lisztet. Ha a liszt aranyszínűvé pirul, adjuk
hozzá a forró tejet, majd a tojássárgákat. Tovább már ne főzzük a mártást!
Jól keverjük össze, és öntsük a tepsibe,
a rakott padlizsánra. Előmelegített sütőben közepes lángon 30-40 percig süssük, félidőben tegyük rá a reszelt sajtot
és süssük meg.

Faültetéssel és kerülettakarítással ünnepel
te az önkormányzat a Föld napját. Összesen
22 csemetével lett gazdagabb és többkonté
nernyi szeméttel „szegényebb” Kőbánya.
Közös kerülettakarítási, hulladékgyűjtési akcióra várta a
kerület lakóit és a kerületi iskolák tanár- és diákközösségeit a Kőbányai Önkormányzat és a Kőkert Kft. Öt iskola
csatlakozott az akcióhoz, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakképző Iskola tanulói másfél óra leforgása alatt 9
zsáknyi szemetet gyűjtöttek, a Zrínyi Miklós Gimnázium
diákjai pedig 20 zsák hulladékot szedtek össze, megnyes-

ték a fákat és rendbe tették a környéket. A kerület több
pontján húztak kesztyűt a Baptista Szeretetszolgálat
munkatársai, a kerületi büntetés-végrehajtási intézetben
fogvatartottak közül többen, valamint a lakosság egy
része, hogy megtisztítsa Kőbányát az illegális hulladék,
illetve az eldobált szemét legalább egy részétől. Az önkormányzati mozgósításban a Dömsödi utcai erdő, a
Heves utca, Dömsödi utca közötti rész, az Álmos utcai és
a Hangár utcai erdő tisztult meg. A Föld napja alkalmából
az önkormányzat nevében Radványi Gábor alpolgármester ragadott ásót és ültetett két csemetét a Sibrik Miklós
és a Mádi utca sarkán, hogy azután a többi 20, a Főtáv Zrt.
által felajánlott facsemete is a helyére kerüljön.

Kőbánya Számít Rád! Június végéig lehet újra pályázni a Kőbánya Számít

Rád ösztöndíjra, ami 2016 szeptemberétől 2017 januárjáig, öt hónapra szól. Az
ösztöndíjra olyan családok gyermekei pályázhatnak, amelyekben az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem éri el az 57 ezer forintot. A diákoknak legalább 3-as
átlagot és javuló, illetve magasabb átlag esetén nem romló tanulmányi eredményt kell produkálniuk. A felső tagozatos általános iskolások havonta maximum 5 ezer, a középiskolások 10 ezer forintot kapnak. A pályázat benyújtásának
feltétele, hogy a gyerek legalább egy éve a kerületben lakjon vagy itt tanuljon egy
közoktatási intézmény nappali tagozatának 5–13. évfolyamán. A pályázót és a
közoktatási intézményt a pályázat elbírálásáról a polgármesteri hivatal 2016.
szeptember 15-ig értesíti. A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető a 433-8144 telefonszámon, illetve a CsesznokErzsebet@kobanya.hu e-mail
címen. A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról.

Férfi párbajtőrben Boczkó Gábor, Imre Géza és
Rédli András, valamint tartalékként Somfai Péter
utazhat a riói olimpiára a Magyar Vívó Szövetség
elnökségének döntése értelmében. Egyedül férfi
párbajtőrben nyílt lehetőség arra, hogy a szövetség kijelölje az egyéni és csapatindulókat. Így
tehát újabb kőbányai kerülhetett az utazók listájára, Imre Géza ugyanis lassan két éve él itt a családjával.
„A család háromnegyede a Fradiban sportol,
így nagy könnyebbség, hogy ide költöztünk a Népliget szomszédságába. Nagyon megszerettük ezt
a környéket, jó itt élni. Mostanában többnyire a
feleségem tud a gyerekekkel lenni, én általában
este 8, fél 9 után végzek az edzésekkel, de reggel
én viszem, délután én hozom őket, ahogy a két
edzésem engedi” – mesélte az olimpiára készülő
sportoló lapunknak. „Óriási szerencse, hogy Beával mindketten sportolók vagyunk, így megértjük,

elfogadjuk a másik időbeosztását. De ez csak egy
apróság, Bea fantasztikus személyiség, olyan a
kisugárzása, ami mindenkit magával ragad. Nem
is tudom, minek köszönhetem őt” – mondta a feleségéről, Kökény Beatrix Európa-bajnok kézilabdázóról, az FTC szakosztályvezetőjéről.
„Szeretem ezt a kerületet, fantasztikus látni,
ahogy fejlődik. Sógornőmék révén régen gyakran
jártunk ide, így még szembetűnőbb a különbség”
– tette hozzá. És hogy mennyire ismerik és kedvelik őt a kerületiek? „Szerencsére én nem vagyok
annyira közismert, mindig jót nevetek, amikor
négyesben sétálunk. Ha kicsit lemaradok, hallom,
ahogy összesúgnak Bea háta mögött, hogy ő az a
híres kézilabdás” – mesélte Imre Géza, aki az
aktív sport mellett edzősködik is, 10-20 év közötti
fiatalokkal foglalkozik. Többen köztük nagyon
ügyesek, de még nem tudni, meglesz-e bennük a
kellő alázat és kitartás ahhoz, hogy az élre jussa-

Kert-Ésszel

Kőbányára figyelt a világ
Néhány napig az egész gasztronómiai
szakma Kőbányára figyelt: a Hungexpo
Budapesti Vásárközpontban rendezték
meg május közepén a Bocuse d’Or szakácsverseny európai döntőjét, amelyet ráadásul a magyar Széll Tamás séf nyert
meg. A világ legrangosabb megmérettetésén nemcsak erre a győzelemre lehet
büszke Magyarország, hanem a rendezvény profi lebonyolítására is.
Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója lapunknak hangsúlyozta: óriási
megtiszteltetés, egyben szakmai elismerés, hogy a közép-európai országok közül
elsőként Magyarország, ezen belül is Budapest rendezhette meg ezt a rangos eseményt. „Kőbányai székhelyű cég vezetőjeként azt mondhatom: ismét bebizonyosodott, hogy megéri itt fejleszteni, építeni.
A verseny névadójának fia, Jerome Bocuse

minden idők legjobb európai döntőjének
nevezte az eseményt záróbeszédében, ez
rendezvényszervezőként is elismerést jelent” – fogalmazott Ganczer Gábor. Emlékeztetett: a Magyar Bocuse d’Or Akadémia 2013-ban nyújtotta be pályázatát az
európai döntő megrendezésére. „A pályázat jelentős összefogás eredménye: a
Hungexpo és francia anyavállalata, a GL
events elkötelezett a gasztronómia, a
gasztroturizmus fejlesztése iránt. Emellett a szakma és a kormány is egységesen
kiállt a rendezés mellett, így olyan városokat győzött le a budapesti pályázat, mint
London, Bécs vagy a lengyelországi Lodz.
A Bocuse d’Or Europe ráadásul a selejtezősorozat legnézettebb eseménye, ahonnan a legtöbb versenyző léphet fel a világdöntő pódiumára” – tette hozzá a Hungexpo vezérigazgatója, aki szerint Széll Tamás

VAKÁCIÓS PROGRAMDÖMPING
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI
KULTURÁLIS KÖZPONT

nak. Saját esélyeiről szerényen csak ennyit mondott: „Na, az esélyekről nem beszél senki szívesen. Tény, hogy már csak egy arany hiányzik a
repertoáromból, de én boldog vagyok, ha érmet
nyerünk. Ehhez már elég, ha négy meccset nyerek, ami nem könnyű, csapatban pedig egy is
elég” – jegyezte meg Imre Géza.

győzelmével Magyarország ismét felkerül
a gasztronómia világtérképére, hogy ma
már nem csak a gulyás országa. Az ide
látogatók, séfek gasztronómiai szakemberek, újságírók megismerik a magyar
borokat, alapanyagokat, és egyre több
gasztroturista érkezik hazánkba.

KIÁLLÍTÁS
Június 14-én, kedden 18 órakor a Kő-Café Galériában Mud
rák Gabriella fotóművész „Barátaim az állatok” című ki
állításának megnyitója, a tárlat július 10-ig tekinthető
meg.

Vasárnapi táncparti június 12-én és 26-án 15 órától a Kőrösi
ben. Folytatódik a kellemes hangulatú táncparti rendez
vénysorozat, ahol a vendéglátók pogácsával, aprósüte PROGRAMOK A TÖREKVÉSBEN
ménnyel, üdítővel várják a csatlakozni vágyókat. Persze,
aki jobban szeret adni, mint kapni, nyugodtan vihet maga A TÖREKVÉS Művelődési Központ (1101 Budapest, Könyves
is házi készítésű süteményéből, szörpjéből. Csak, hogy
Kálmán krt. 25.) június 11-én Kőbánya Rapid Sakkverseny
legyen mit letáncolni kéthetente vasárnap az 1-es terem
re, illetve „Ötórai” Teára vár mindenkit, a zenét a Sétahajó
táncparkettjén!
Bulizenekar biztosítja. Ugyanezen a napon Családi Nap!
Háromgenerációs programok lesznek: utazás vonattal
A Kóborzengő Klub június 15-én 18 órakor a Kő-Caféban vár
Esztergomba, vissza hajóval, közben vetélkedő a nagyszü
mindenkit. Az együttes hagyományőrzésre szövetkezett,
lők és az unokák részére.
így népzenénket hiteles, hangulatos és igényes módon
közvetíti.
Június 15-én Törekvés Nyugdíjas Klub kirándulása – Kőbá
nyai ismeretek bővítése idegenvezetéssel
Ősszel folytatódik a népszerű Nosztalgia bérletes előadássorozat. Az új bérletek június 1-jétől 30-ig vásárolhatóak Június 18-án „Ötórai” Tea
6500 forintért, az alkalmi belépőjegyek árusítása július
1-jével indul, 2200 forintos egységáron, online a jegy.hu-n Június 19-én TÖRI-Goldance Nyári Társastánc Bemutató
keresztül és a pénztárban. (A nyári nyitvatartási időről
tájékozódjanak az intézményben, illetve a www.korosi.org Június 24-én Péntek Esti Rock ’n’ Roll Party – az élő zenét a
oldalon!)
Classic Beat Band szolgáltatja
Évadzáró Musical Plusz június 26-án, vasárnap 15.30-kor a Június 29-én Vasutas Szakszervezeti Nyugdíjas Klub, 30-án a
Kőrösiben.
MÁV Vezérigazgatósági Nyugdíjas Klub klubnapja

Pitypang a kertben
A kerti gyomok között akadnak olyanok is,
melyek megítélése visszás, mert kártéko
nyak ugyan, de például mutatósak vagy
éppen sok kedves gyermekkori emlék kötő
dik hozzájuk. Ilyen a pitypang, vagy más
nevén a gyermekláncfű is, ami bájos sárga
virágaival és szerteszét fújható bóbitasző
reivel sokak kedvence, kertészeti szem
pontból azonban ádáz gyom, ráadásul aller
gizáló hatású is. A pitypang gyökere úgyne
vezett karógyökér, mely arasznyi mélyen
nyúlik a földbe, így sem a fűnyíró, sem a
felszíni kapálás, ásás nem hatásosak elle
ne. A növény a földben maradt gyökérdara
bokból is képes kihajtani, sőt a kerti föld
munkálatok során mi is terjeszthetjük.
Rendszeresen gondozott veteményesekben
a gyakori ásós, kapás földmozgatással a
pitypang visszaszorítható, a zavaróan gyer
mekláncfüves gyep esetében pedig a talaj
fertőtlenítéssel kombinált újrafüvesítés
jöhet szóba. Kisebb arányú fertőzéskor a
pitypang rendszeres, gyökerestül való kézi
felszedése válhat be, erős terjedés esetén
pedig gazdaboltokban kapható vegyszerek
kel irthatjuk ezt a gyomot.
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