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oktatás, kultúra

2013. július

Fejlesztéssel

tiszteletét fejezte ki az edzők, a testnevelők és az egész kőbányai sport
ügyének szeretői iránt, valamint
megköszönte a szülőknek az áldozatkész támogatást.

Felzárkóztatás
Rendkívül összetett az a program,
melyet a Fecskefészek Bölcsőde valósíthatott meg egy uniós pályázat
segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséért. A
gyógypedagógusok szakmai továbbképzésétől az új szolgáltatások bevezetésén át számtalan fejlesztő eszköz megvásárlást lehetővé tette a
nyertes pályázat.

Zsíros Tibor-emléksarkot is berendeznek
majd az új kosárlabdacsarnokban

I

mmár 5 éve fogadnak úgynevezett sajátos nevelési igényű gyermekeket a
Gépmadár utcai bölcsődében, ahol ma
már az egészen pici, mindössze néhány
hónapos babák korai fejlesztésére is lehetőség van az úgynevezett ambuláns
ellátás keretében. A napközbeni kisgyerekellátás mellett tehát mindössze
néhány órás foglalkozásra is be lehet jelentkezni a kerületi szülőknek. Göncziné
Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített
Bölcsődék vezetője szerint éppen az a
program egyik legnagyobb jelentősége,
hogy nem kell a kerület határain kívülre
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kőbányai hírek

Zsíros Tibor szellemiségét követik

Akadémiát kaptak
a Darazsak
Hosszú évek munkáját koronázza meg a kerületben működő sportklub sikere,
amelynek eredménye a Zsíros Tibor 1955-ös Európa-bajnok kosárlabdaklasszis
nevével fémjelzett akadémia megalakulása.

Z

úgott a taps a Zrínyi Miklós
Gimnázium tornatermében,
ahol a Kőbányai Darazsak
a szezon legjobb teljesítményt elérő játékosait és csapatait díjazták,
miután a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségének (MKOSZ)
főtitkára, Bodnár Péter átadta az
akadémiai minősítésről szóló oklevelet a Kőbányai Diákok Sportegyesülete elnökének. A minősítéshez
dr. György István, Kőbánya országgyűlési képviselője is gratulált, aki

Az országban mindössze 13 olyan
kosarasklub van, amely meg tud felelni
a magas szintű szakmai elvárásoknak
– mondta az MKOSZ főtitkára, aki
szerint a társasági adóból (tao) történő
támogatás lehetősége nagymértékben
hozzájárul a sportág utánpótlás-nevelésének minőségi fejlődéséhez. A Kada
Mihály Általános Iskola területén épülő kosárlabdacsarnok költségeit is 70
százalékban fedezi a taós támogatás,
amit a Kőbányai Önkormányzat 170
millió forinttal megtold – tudtuk meg
Kovács Róbert polgármestertől, aki
rendkívül büszke arra, hogy polgármestersége idején sportcsarnok épülhet
Kőbányán. Hajdu Péter, a Kőbányai
Diákok Sportegyesületének elnöke elmondta: azért is van nagy szükség az
új kosarasbázisra, mert már minden
létező kerületi intézmény kereteit kinőtte a több mint 300 „darázs”. „Az
akkreditáció anyagi biztonságot jelent,
mert így több forrásból több edzőt
fogunk tudni alkalmazni, így több
csapatunk lehet, és várhatóan az eddigieknél is jobb eredményeket érhetünk
majd el” – jelentette ki Hajdu Péter.

akik maguk döntenek a jövőjükről

Kőbánya kiválóságai
Diáknak, szülőnek, pedagógusnak és a kerület vezetőinek egyaránt felemelő pillanatban lehetett részük a Kösziben, a kerület legjobb diákjainak szóló ünnepségen. Oklevéllel és könyvjutalommal köszönte meg az
önkormányzat, hogy szorgalmukkal és kitartásukkal hozzájárulnak
Kőbánya jövőjének építéséhez.

Elmerülve a labdamedencében
vinni a gyerekeket, a fejlesztést ráadásul
teljesen térítésmentesen végzik az uniós
támogatásnak köszönhetően szakmai
továbbképzésen is részt vevő, rendkívül
felkészült gyógypedagógusok. A program másik vívmánya, hogy az értelmi
fejlődést, a kreativitást és a mozgás fejlesztését lehetővé tevő eszközök szintén
térítésmentesen kölcsönözhetők a kerületi szülők számára.

K

ülöndíj az országos Alba Regia Kamarazenei Versenyen, ezüstérem az
Azerbajdzsánban megrendezett INEP
Eurázsiai Ökológiai Társaság megmérettetésén, győztes olasz nyelvből az
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen...
De vajon mekkora áldozatot hoznak
ezek a diákok a nívós eredményekért? Van-e szabadidejük, vagy éjjel-nappal csak tanulnak? Mit tehet a
kíváncsi újságíró: az ünnepség után

elbeszélget egy kicsit a szembejövő
diákokkal, így aztán rögtön kiderül,
hogy mindannyian ugyanolyan húsvér emberek, mint „átlagos” diáktársaik. Ugyanis, ahogyan mondani
szokták, a nem reprezentatív felmérés szerint annyi a titok, hogy ezek a
diákok aktívan részt vesznek az órán,
és nem hagyják elkalandozni figyelmüket. Illetve ehhez jönnek még az
óra utáni szakkörök, pluszfoglalkozások.

„Csak azt bánom, hogy kimaradok az órai levelezésből”
Weeber Tibor alpolgármester köszöntőbeszédében mondta: ez
a világ látszólag szereti a középszerűt, tolerálja a közepes erő-

feszítést, a lébecolást. De az így
gondolkodó emberektől az élet
elveszi a saját sorsukról való döntés lehetőségét...

Környezet-egészségügy

Csupa unikum
Tíz magyar település környezet-egészségügyi problémáiba adtak betekintést a XIII.
Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny gimnazistákat is
zavarba hozó felkészültségű versenyzői.
A megmérettetést immár 13. éve szervezi a
kőbányai Bem József Általános Iskola pedagógusa, Nagyné Horváth Emília, akit még
tanított a verseny névadója.

Az életmódunk és a környezeti hatások 60-70
százalékát adják az egészségi állapotunknak,
az egészségügyi ellátás csak 12, a genetika 15
százalékát

E

z az egyetlen környezet-egészségvédelmi
verseny az országban, ráadásul a határon túlról is érkezett csapatoknak csak az útiköltségüket kellett állniuk, a vendéglátás és a szállás díját
a Fővárosi és a Kőbányai Önkormányzat mellett
a Kutató Tanárok Országos Szövetsége és cégek
is támogatták, amiért hálás köszönetét fejezte ki
a verseny szervezője. A természettudományos
tárgyakban jeleskedő ifjúságot Kőbánya országgyűlési képviselője, dr. György István köszöntötte a Parlamentben. A megmérettetésen egyébként nem vehettek részt a szervező iskola diákjai,
teljességgel kizárva ezzel az előnyhöz jutás lehetőségét. A nebulóknak nemcsak a névadó munkásságára és a környezet-egészségvédelem elméleti kérdéseire vonatkozó tudásukról kellett
számot adniuk, hanem Balogh János munkásságát bemutató képzőművészeti alkotásokat is
kellett készíteniük. A legkülönbözőbb technikákkal elkészült alkotásokkal a kreativitásuk mellett
szemmel láthatóan a tudós munkássága iránti
tiszteletüket is kifejezték a csapatok. A verseny
délutánján olyan kérdéseket boncolgattak, mint
például a bükkábrányi bánya környezetszennyező hatása, vagy a budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium környezettudatos újjáépítése az V. kerületben.

