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Az ösztöneire hallgatott
Illényi Katica három és fél évesen kapta kézbe
a hegedűt, de ő mindig többet akart: amint
lediplomázott, azonnal táncolni kezdett.

12.
oldal

Istenadta tehetség
Valóságos éremesővel hívta fel magára
a figyelmet Tbilisziben egy
13 és fél éves úszólány, Késely Ajna.

KŐBÁNYAI HÍREK

HAVILAP
XXV/8. szám
2015. szeptember

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Fejlesztőközponttal gazdagodott a kerület
Európai részlegének második
legnagyobb gyártó-, kutatóés fejlesztőközpontját nyitotta meg
a Gyömrői úton a Bosch.
A világcég példát mutató módon
figyel dolgozóira és környezetére.
Így nem csak a rozsdaövezet
megújításában vesz részt, miközben
munkahelyeket teremt, de egy új
óvoda megnyitását is támogatta.
Ezzel is gondoskodik ugyanis a
dolgozók nyugodt hétköznapjairól,
ami filozófiája szerint segíti a cég
jobb működését. Kőbánya vezetése
minden eszközével támogatja, hogy
minél több itt élő a kerületben
találhasson munkát. A kerület
hamarosan munkaerő-közvetítő
szolgáltatást indít, hogy a kereslet
és a kínálat minél könnyebben
egymásra találjon, de partnere
minden olyan kezdeményezésnek,
amely segítheti a kőbányaiak
elhelyezkedését. 
4. oldal

Mindenki készen áll az iskolakezdésre Emberpróbáló
Megteltek a nyáron üresen álló iskolapadok.
Visszavonhatatlanul elkezdődött a suli, a tankönyvek rendben megérkeztek, akiknek ingyenes csomag jár, már beadták a kérvényeket, a
fizetős családoknak pedig szeptember 15-ig
tart a határidő a befizetésre. Az önkormányzat
minden eszközzel megpróbálta lehetőségei
szerint megkönnyíteni a családoknak ezt az
anyagilag megterhelő időszakot. Sokan bizony
nem is igen tudták volna megoldani külső segítség nélkül a több tízezer forintos kiadással
járó szeptemberi iskolakezdést. Folytatódik az
ingyenes, illetve kedvezményes étkeztetés, kibővült az iskolakezdési támogatás, az általános
iskolás gyerekek mellett már a középiskolások
családja is kapja a jövedelmi viszonyoktól független, egységesen 5000 forint értékű Erzsébet-utalványt, amelyre minden, 2015. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező
iskoláskorú tanuló törvényes képviselője jogosult. A képviselők pedig döntöttek a Kőbánya
Számít Rád különleges ösztöndíjprogram idei
kedvezményezettjeiről is. A szociális alapú tanulmányi ösztöndíjra most nyolcvan jelentkező
pályázott, összesen kétmillió forintot osztottak
szét. Tanulónként havi 5-10 ezer forinttal járul
hozzá az önkormányzat a nyertesek kiadásához, hogy az anyagi nehézségek ne hátráltat2. oldal
hassák a tanulást.

Underworld

Több mint kétszáz kerékpáros
vette fel a harcot a pokoli hőséggel
és a dermesztő hideggel. 12. oldal

Élő helytörténeti gyűjtemény épül Kőbányán A7.
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Gőzerővel láttak neki a munkának a képviselők
A nyári szünet után sűrű lajstrommal indította a munkát Kőbánya képviselő-testülete. Napirendre került a
megújuló kormányhivatalnak megfelelő teret biztosító ingatlan bérleti jogának megvásárlása, új bölcső
devezetői pályázat kiírása, és a Tér-köz projekt forrásának kiegészítése is.
Pont került több, régóta húzódó ügy végére és újabb feladatokat is megoldott szezonnyitó
ülésén a testület. A kerület
vezetőinek határozata nyomán
végre ki lehet majd alakítani
egy második generációs, modern kormányhivatalt Kőbányán: az önkormányzat ugyanis úgy döntött, hogy a kormányhivatal épületében lévő
terület bérleti jogát végül
megvásárolja egy állami cégtől. A régóta dédelgetett terv
megvalósításának akadálya az
volt, hogy nem az egész épület
volt az önkormányzaté, így azt
nem tudta a hivatalnak teljes
egészében átadni. Az épület
egy része az állami vagyonkezelő cég, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő (MNV) tulajdonában volt, amely azonban –
több más épülettel együtt – a
Mátraholding nevű, szintén állami cégnek adta a bérleti
jogot. Emiatt azonban az önkormányzat a helyiséget nem
tudta átadni az államnak, hogy
a kormányhivatalt ki lehessen

alakítani. A megoldást az önkormányzatnak kellett „szállítania”: határozat született
arról, hogy megvásárolják a
bérleti jogot az állami cégtől,
hogy oda lehessen adni az állami hivatalnak az épületrészt.
Napirendre került a villamosenergia-beszerzés kérdése is, mintegy 105 millió
forintos közbeszerzési értékben írnak majd ki pályázatot
az önkormányzat és intézményei energiaellátásának biztosítására. Az áramot árejtéses
módszerrel vásárolja meg a
kerület, így a szolgáltatók
egymás alá licitálhatnak,
ezzel már többször sikerült
nagyon jó árat kialkudnia a
kerületnek.
Megoldódhat a Tér-köz pro
jekt ügye is, az Újhegyi lakótelep teljes megújítására kapott
ajánlatok alapján mintegy 82
millió forinttal kell kiegészíteni
az eredetileg meghirdetett forrásokat, így Kőbánya most
döntött arról, hogy ennyi többletet biztosítanak a Tér-köz

Kőbánya képviselő-testületének döntése
nyomán végre ki lehet majd alakítani egy
második generációs kormányhivatalt is.
projekt költségeinek fedezetére. Hivatalosan is megszavazták a képviselők, hogy biztosítják a vagyonkezelő számára a
viharkár-elhárítások költségeit, erre egyelőre 65 millió forintot kell majd költeni, de a jelzések alapján várhatóan ez az
összeg később emelkedhet.
Az óvodai vezetők kinevezése után most a Kőbányai Egyesített Bölcsődék igazgatói
posztjára is pályázatot írt ki a
kerület, lejár ugyanis decem-

berben Göncziné Sárvári Gabriella megbízatása, a következő
négy évre keres vezetőt a testület. A nyitó ülésen bírálták el a
Kőbánya Számít Rád pályázatokat is, hamarosan nyilvánosságra kerülhet, hogy kik azok,
akik a következő tanévben a
kerület támogatásával végezhetik tanulmányaikat.
A képviselők mindezen kívül
határoztak arról, hogy a Gesztenye óvodában még egy
gyógypedagógusi státust hoz-

Kezdődik az iskola
Becsöngettek. A szeptemberi iskolakezdésre rendben megérkeztek a tankönyvek is, volt idejük az intézményeknek mindenkinek névre szólóan összeállítani a csomagokat. Az átlagosan
12 ezer forintos „pakkokban” az alsó tagozatosok 8-10 könyvet
visznek haza, felsőben pedig akár 15-öt is. A gyerekeknek nincs
más dolguk, mint a tanulásra figyelni, a szülők terheit pedig az
önkormányzat is igyekezett-igyekszik minél könnyebbé tenni.
Regináék kisfia most kezdte a hetediket, velük élő nagylányuk kisbabát
vár, hamarosan érkezik az unoka, az
apa munkanélküli, így nagyjából 100120 ezer forintból kell, hogy havonta
kijöjjenek. Mondania sem igen kell,
mekkora segítséget jelent számukra
az önkormányzati támogatás: az iskolakezdési támogatás, az ingyenes
tanszercsomag és az étkeztetés.
„Nem is tudom, hogy oldanánk
meg enélkül az iskolakezdést. Az egy
főre jutó jövedelem nálunk 20-25
ezer forint, ebből kellene a 12 ezer
forintos csomagot megvenni. Így is
biztosan számolhatunk 10-15 ezer
forintra, amit majd az írószerekre
költünk, ezzel azonban megvárjuk az

Ruppertné Kasza Regina
számára megoldhatatlan
feladat lett volna az iskolakezdés az önkormányzati támogatás nélkül.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ időben végzett a tankönyvek kiszállításával, így volt lehetőségük az intézményeknek a
személyre szabott és névre felcímkézett csomagok összeállítására.
Dr. Kántor Gézáné, a kőbányai kirendeltség vezetője szerint a KLIK,
az önkormányzat és az önkéntesek közös munkájával sikerült rendben eljuttatni a csomagokat mindenhova. Akiknek ingyenes csomag
jár, már beadták a kérvényeket, a fizetős családoknak pedig szeptember 15-ig tart a határidő a befizetésre.

első tanítási napot, mert minden tanárnak saját igényei vannak, milyen
füzetet vigyenek a gyerekek. És akkor
még kell ünneplő, cipő, ruhák a fiunknak, egyenként 3-5 ezer forint
alatt még akciósan sem ússzuk
meg” – kezdi Ruppertné Kasza Regina, aki egyedüli kereső a családban.
Ő azt mondja: nem is igen ismer más
családokat, akiknél ne jelentene
óriási segítséget a támogatás. Vagyis
a szociális alapon járó tankönyvtámogatás, az ingyenes étkeztetés
vagy az iskolakezdéshez adott ötezer
forintos segítség.
Kivágó Gyöngyi három éve neveli
egyedül négy gyerekét. Gergely már
16 éves, Bálint 13, és az ikrek, Lilla
és Marcell 10 évesek. Az anyuka
szerint az önkormányzati hozzájárulás az iskolai igények 70 százalékát fedezi, nem is igen tudná anélkül megoldani az iskolakezdést az
52 ezer forintos fizetéséből, illetve a
4 gyerek után járó 68 ezer forintos
családi pótlékból. A volt férje nem
fizet semmit, így hatalmas segítség
volt nekik az ingyen étkezés, illetve
a nyári Erzsébet-tábor is, most meg
a valamennyivel több mint 5000 forintos hozzájárulás.
A jövedelmi viszonyoktól független,
egységesen 5000 forint értékű Erzsébet-utalványra minden iskoláskorú,
2015. augusztus 1. napján kőbányai
lakcímmel rendelkező tanuló törvényes képviselője jogosult. Az utalványokat az augusztusi ebédbefizetés
időpontjában már átadták a szülőknek, a nem Kőbányán tanulók, illetve
a középiskolások törvényes képviselői a lakcímkártya és az iskolalátogatási igazolás bemutatásával szep
tember 11-ig vehetik át a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

nak létre, hogy a speciális kezelést igénylő gyermekek ellátását magasabb színvonalon
oldhassák meg.
Kovács Róbert polgármester
pedig az ülésen beszámolt
arról, hogy rekordot döntött az
önkormányzat likviditási tartaléka: a nyáron a rendelkezésre
álló források összege elérte az
5,8 milliárd forintot, ami 1,8
milliárd forinttal, 45 százalékkal haladja meg az egy évvel
ezelőtti mértéket. Az önkormányzatnak eddig még soha
nem volt ekkora tartaléka, sőt
volt arra is példa, hogy az
egyenleg a negatív tartományban volt.

Új irány Kőbányán
a tanításban
Vekerdy Tamás útbaigazításával indul a kőbányai Waldorf-oktatás alapköveinek letétele. Az
ismert gyermekpszichológus, a módszer támogatója beszél majd az iskolakezdésről, az
előadást „Az iskoláskor küszöbén – gyermekünk valódi igényei” címmel hirdették meg a
szervezők, akik gyűjtést szerveztek a rendezvényre, hogy az mindenkinek ingyenes lehessen. A szakember beszél majd a gyermekek
életkori sajátosságairól, az iskola szerepéről,
és a Waldorf-iskoláról is. Az érdeklődők találkozhatnak a kezdeményezés alapító szülőivel,
csatlakozhatnak a kőbányai Waldorfhoz, illetve
jelezhetik érdeklődésüket.
A kőbányai Waldorf története nem egészen
egyéves: 2014 őszén az interneten kezdett el
beszélgetni két szülő a lehetőségről, hogy iskolát alapítsanak. Arra gondoltak, ha kevés a
Waldorf-suli, akkor alapítani kell egyet. Beszélgettek a „hogyanokról”, majd megkeresték
a közép-budai iskola alapítóit és a Waldorf
szövetséget, így tisztábban látták az iskolaalapítás folyamatát. Ezután alakítottak egy Facebook-csoportot, ahol az érdeklődő szülők jelentkezhettek. 2014 októberének végén találkozott először a 30-40 érdeklődő, közülük került ki a tíz alapító család.
Szándékaik szerint minden hónapban egy előadással és egy játszóházzal jelentkeznek majd.
Az első előadás szeptember 7-én, hétfőn lesz 18
órától, ahol az előadó Vekerdy Tamás. Szeptember 20-án, vasárnap 10 órától játszóházba várják
az érdeklődőket, ahol a gyerekek és a felnőttek is
kipróbálhatják a módszert, találkozhatnak tanárokkal, az alapító szülőkkel és volt waldorfos
diákokkal is. „Itt lesz alkalom és lehetőség beszélgetésre, kérdések feltevésére, illetve a mélyebb megértésre, ami a pedagógiát és a szellemi
hátteret illeti” – mondja Reisz Anita szervező, aki
bízik abban, hogy 2016. szeptember 1-jén iskolájuk megnyithatja kapuit Pest egyik déli kerüle
tében. A kezdeményezéshez csatlakozni lehet a
delpestiwaldorf@gmail.com e-mailen.
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Minket véd a kamera!
Még több mint 3 millió forint maradt társasházi kamerákra, ebből a pénzből több tucat társasház tehető biztonságosabbá. Már több mint 45 ezer lakót
védenek kamerák.
Folytatódik a társasházi térfigyelő kamera program, az erre
az évre tervezett 5 milliós keretből eddig 14 társasház ös�szesen 1,6 millió forint értékben kapott forrást a lakóhely
biztonságosabbá tételéhez.
A fennmaradó 3,4 millió forintra továbbra is várja a kerület a
jelentkezőket. A térfigyelő kamerák kitelepítése, úgy tűnik,
rendkívül hatékony, már az
első időszakban a korábbi harmadára csökkent a bűnelkövetések száma, az érintett társasházakból pedig szinte teljesen kiszorult a bűnözés. A Kőbányai Önkormányzat kiemelten figyel a lakosság biztonságára: a rendőrök jelentős támogatást kapnak, a közterületi
kamerarendszert pedig nagy
ütemben fejleszti a kerület.
„Már több mint 45 ezer kerületi lakó biztonságát védik a
közterületet figyelő kamerákkal, amelyeknek működtetése
évente negyedmilliárd forintba
kerül. Az önkormányzat köz-

vetlen anyagi támogatást is ad
azoknak a lakóközösségeknek,
amelyek a társasházi lépcsőházakba, előterekbe telepítenének biztonsági kamerákat.
A kerületi közterület-felügye-

let létszámát majdnem négyszeresére emeltük, és most
már a nap 24 órájában hívhatják az ügyeletüket” – sorolta az
eredményeket Kovács Róbert
polgármester. A kerületben országos szinten is példaértékű
az összefogás, amellyel a Kőbánya biztonságáért felelős
szervek hetente konzultálnak
és ennek nyomán rendkívül
gyorsan intézkednek is.

2015-ben
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eddig 14 társasház, összesen
millió forint értékben
kapott forrást a lakóhely biztonságosabbá tételéhez.
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millió
A fennmaradó
forintra továbbra is várja
a kerület a jelentkezőket.

Eddig összesen

86 térfigyelő kamera van

Hírek

EGYIRÁNYÚ LETT
AZ IHÁSZ UTCA

ÉLES SAROK, SÍRKERT UTCA
Augusztus 31-én befejeződtek az Éles sarok felújítási munkálatai, a teljes járdaszakasz átadása szeptember 31-re várható. Augusztus 24-én kezdődött a Sírkert utca, illetve a Maglódi út egy részének teljes burkolatcseréje, a négy hónapos
munka után lecserélik a teljes macskakő borítást, az eddiginél sokkal jobb közlekedést biztosítva így az autósoknak.
FÉNYBEN ÚSZIK
AZ ÓHEGY PARK
Lakossági kérésekre, illetve
közbiztonsági
okokból idén kibővíti a
kerület a közvilágítást
az Óhegy parki futókör
mellett (Dér utca és
Száraz utca között) és a
Serpenyő utcában (Hangár utcától az út végéig). Előbbinél a már
meglévő oszlopokhoz
illeszkedve 5 db, 4 m-es
fénypontú új betonoszlopot állítanak fel, amelyekre egyenként két 36
W-os oszlopfej lámpatestet szerelnek. A Serpenyő utcában 8 db 8,0
m-es betonoszlopon 70
W-os karos lámpatestet
szerelnek fel. Az új közvilágítás
legkésőbb
szeptember közepére
elkészül.

Régóta jelentkező probléma, hogy a Kápolna téri iskola előtt nagy a forgalom,
az autósok gyorsan hajtanak
és kevés a parkolóhely. Ezeket a problémákat próbálta
az önkormányzat megoldani
az Ihász utca egyirányúsításával (a Kápolna tértől a
Harmat utca felé) és újabb
parkolóhelyek kijelölésével.
A forgalomtechnikai eszközök, táblák, burkolati jelek
kihelyezése mellett a Harmat utcai csatlakozásnál át
kellett a járdaszigetet is építeni. A munkákat úgy időzítették, hogy tanévkezdésre
már a környékbeliek is
megszokják, ezért augusztus elejétől az új forgalmi
rend van érvényben.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Augusztus 20-án, Szent István napján az államalapítás évfordulójáról
emlékeztünk meg. Hányattatott
történelmünk során mi, magyarok
megtanulhattuk: az államalapítás
valójában nem egy egyszeri dolog,
amit kipipálhatunk ezer évre. Az
államot ugyanis nem elég létrehozni, meg is kell tudni őrizni, és ahhoz
bizony nem elegendő egy-egy erős kezű
és haladó szellemű uralkodó. Nélkülük nyilvánvalóan
nem ment volna. Azonban azt, hogy mi, magyarok idáig
eljutottunk, tulajdonképpen egy dolognak köszönhetjük: az erős hitünknek.
Mert ha a realitásoknak hittünk volna, akkor nem lett
volna nagy jövőnk a Kárpát-medencében. Tatárok, törökök, belső harcok, idegen megszállók, világháborúk,
Trianon – minden egyes itt eltöltött évszázadért vérrel
és verejtékkel kellett megküzdenünk. Nemzedékről
nemzedékre őriztük meg azt a képességünket, hogy
porba sújtottan is a lelkünket felemelve, akár a semmiből alapítsuk újra államunkat.
Amikor Szent István életműve előtt fejet hajtunk, valójában mindazok előtt is fejet hajtunk, akik az elmúlt
bő ezer esztendőben reménytelennek tűnő helyzetekben is újraalapították a hazánkat. A már több mint
ezeréves keresztény magyar állam a magyar nemzet
közösségének nagy és maradandó alkotása. Ennek a
közös munkának részese volt 35 emberöltőnyi nemzedék küzdelme, szenvedése, reménye, akarata, sikere
és kudarca.
Jelentéktelennek tűnő apróságok éppúgy hozzájárultak a magyarság és az ország fennmaradásához,
mint a hatalmas történelmi tettek. Ne feledkezzünk
meg a kis dolgokról sem, hiszen ezek nélkül nem létezne Magyarország! Apróságnak tűnhet, amikor segítjük
az elesetteket, támogatjuk a családokat, odafigyelünk
az idősekre és a gyerekekre, vagy a legjobb tudásunk
szerint végezzük a munkánkat, de ezek nélkül sincs
erős és összetartó Magyarország, amely képes hatalmas történelmi tetteket végrehajtani.
Az aprónál is kisebb fogaskerékként, de mi, kőbányaiak is hozzájárulunk a magunk munkájával, a közösség erejével és a töretlen hitünkkel ahhoz, hogy
Szent István alkotása kiteljesedjen, és még legalább
ennyi ideig működjön. A fejlődő Kőbánya is fontos alkotóeleme az évezredes államiságnak. Apró mozaikdarabka csupán, de enélkül nem teljes a kép. Minden
közös sikerünk része valami nagyobb dolognak, minden, amivel Kőbányát építjük, szépítjük, azáltal egész
Magyarország lesz gazdagabb.
Erős hitünk, ezeréves adottságaink, gazdag hagyományaink olyan fundamentumot jelentenek, amelyre
bátran alapozhatunk újabb ezer esztendőt. Az elmúlt
években megtapasztalt összefogás, a kőbányaiak ös�szetartó közösségének ereje és tenni akarása a garancia arra, hogy rajtunk ez nem fog múlni!
Örömteli szeptembert kívánok valamennyiüknek és
sikeres iskolakezdést a kőbányai tanulóknak!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
oldalon is olvashatnak! Szép és örömteli szeptembert, kellemes
nyár végi napokat kívánok!

MEGÚJUL AZ ÚJHEGYI LAKÓTELEP
Augusztus elején megkezdődött az
Újhegyi lakótelepen a burkolatfelújítási program első üteme. A lakótelepen a burkolat közel 40 éves, jelentősen elöregedett. 2015-ben a Harmat
utca páratlan oldali szervizútjától
egészen az Agyagfejtő utca végéig
újul meg a burkolat. Ez a munka több
mint 8500 m2 aszfaltfelületet érint,
mely magában foglalja a parkolók
területét is. A kivitelezést igyekeztek
úgy időzíteni, hogy az a nyári szabadságolások idején, autókkal kevésbé
zsúfolt időszakra essen. Bár a munkák okoznak kellemetlenségeket, de
a remények szerint a végeredmény
mindenkit kárpótolni fog.
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Európai részlegének második legnagyobb kutató- és fejlesztőközp

Robotautókat fejleszten
Európai részlegének második legnagyobb gyártó-, kutató- és fejlesztőközpontját nyitotta meg a Gyömrői úton a Bosch. A cég nemcsak munkahelyet teremt, de alapvető célja a szakemberek itthon tartása és az utánpótlás nevelése is. Fontos a számukra, hogy munkatársaik ne csak dolgozzanak, hanem jól is érezzék magukat.

A német precizitás a magyar kreativitással párosulva hoz létre páratlan dolgokat Kőbányán –
hangsúlyozta Oliver Schatz, a Robert Bosch Kft.
műszaki területekért felelős elnöke, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője a kibővített központ átadásán. A világcég már 1300 mérnököt
foglalkoztat a létesítményben, s az év végéig a
létszám 1500-ra bővítését tervezi. A németországi, a leonbergi után immár az 51 ezer négyzetméteres kőbányai a második legnagyobb
ilyen komplexuma a csoportnak. A létesítményre 2011 óta összesen 32 milliárd forintot költött
a vállalat, a kőbányai lett az autóipari beszállító
második legnagyobb kutatóbázisa.
A Bosch Budapesten fejleszti az autókba épített elektronikus menetstabilizáló rendszereket,
a vezetőtámogató automatikák részegységeit, motorok, kipufogórendszerek, automata sebességváltók és légzsákok szenzorait.
A magyar mérnököknek a közlekedésbiztonsági eszközök mellett jelentős szerepük van a robotautók
fejlesztésében is. Ez lesz az automatizált közlekedés harmadik legnagyobb fejlesztési központja, s szintén itt van az egyik legnagyobb alapterületű tesztközpont is. Javier
Gonzáles Pareja, a Bosch Magyarország vezetője
arról beszélt, hogy kilenc magyarországi vállalatuknál 10,5 ezer embert foglalkoztatnak, és idén
további 800 munkatársat terveznek felvenni.
„Csak ilyen önkormányzatot kívánhat magának egy vállalat, fantasztikus az együttműködésünk, ha kérésünk van, maximálisan nyitott a
kerület. Fontosnak tartottuk, hogy a nálunk
dolgozóknak a közelben létrehozhassunk egy
óvodát, hiszen ott tudnak igazodni a munkaidejükhöz. A kerület támogatta a kezdeményezésünket, ingatlant biztosított, és közösen találtunk egy alapítványt, amely működteti az intézményt, amely így augusztus 24-én meg is nyitotta a kapuit. Igyekszünk majd támogatni minden
olyan kezdeményezést, amit a munkatársaink

vagy a kerületből ide beiratkozó gyerekek szülei
szeretnének” – tette hozzá Gonzáles.
„Magyarország kiváló hátteret ad a munkánkhoz, nekünk pedig fontos, hogy az itteni szakemberek az országban maradjanak. Ezért is igyekszünk olyan munka- és életkörülményeket teremteni, hogy ne is keresgéljenek máshol” –
kapcsolódott a beszélgetéshez Dirk Hoheisel, a
Robert Bosch GmbH igazgatótanácsának tagja.
Hozzátette: a Bosch csoport különböző technológiák és szolgáltatások vezető nemzetközi szállítójaként tavaly 150 országban 360 ezer munkatárssal 49 milliárd euró árbevételt ért el, s ebben
még nincs benne a közelmúltban felvásárolt ZF
kormánymű és sebességváltógyár 20 milliárd
eurós forgalma.

A Bosch igyekszik olyan munkakörülményeket teremteni Magyarországon, hogy a dolgozóknak eszükbe
se jusson máshol állást keresgélni.
„Óriási eredmény nemcsak az ország, de
nekünk, a kerület számára is, hogy a Bosch –
lényegében már őslakosként – velünk együtt
gondolkodva hoz ilyen komoly fejlesztéseket
ide” – hangsúlyozta az új központ avatásán Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere. „A kerület vezetőjeként örömmel tölt el, hogy a Bosch
közben a családokról is gondoskodik, bennük
gondolkodik. Sosem felejtenek el a tárgyalások
során olyan kérésekkel keresni, amik a dolgozók munka- és főleg életkörülményeit érintik”
– emelte ki a polgármester. „Minden ilyen beruházás, fejlesztés segíti az ország, illetve a
kerületünk továbblépését, fejlődését is, nemcsak munkahelyeket ad, de segíti a jól képzett
szakemberek itthon tartását” – tette hozzá Kovács Róbert.
A fejlesztés most nem áll meg, a Bosch
csoport tovább is építi új központi bázisát Kő-

Munkaerő-közvetítés
– ahogy egy önkormányzat segít
„Kőbányán óriási a kontraszt: ide települt számos
nagyvállalat, miközben a kerületben az alacsony életszínvonalon élők, valamint álláskeresők száma is viszonylag magas. Az önkormányzat ezen a helyzeten
nem csak munkáltatóként, de a helyi cégek és a munkavállalók közötti hídként is változtatni tud” – mondja
dr. Pap Sándor alpolgármester. Mivel Kőbányán egyaránt megtalálható a szakképzett, illetve betanítható
munkaerő, illetve a munkaerőt alkalmazó magyar és
multinacionális termelő vállalatok, koordinációval, információcserével az önkormányzat számos kerületi
lakos elhelyezkedését segítheti.
A Kőbányai Önkormányzat is nagy foglalkoztató:
közel 300 köztisztviselő, valamint mintegy 2300 közalkalmazott munkáltatója. A jövőben a pályázatra kiírt új
vagy megüresedett álláshelyeket valamennyi olyan fórumon meghirdetné az önkormányzat, amely a kerületben élők informálását szolgálja, hogy – amennyiben
van megfelelő képzettséggel rendelkező kőbányai
lakos, tudjon jelentkezni. Ezenkívül leginkább a közmunkaprogramon keresztül lép fel munkáltatóként a
kerület: ezeket összeköti a kerületüzemeltetéssel,
amelynek részei a közutak kezelése, közparkok és a
különböző egyéb közterületek üzemeltetése.

bányán: a fejlesztés két ütemének összértéke
2015-re eléri a 30 milliárd forintot. A Gyömrői
út–Sibrik Miklós út– Vaspálya utca–Újhegyi út
által határolt nagy tömbben bérelt épületekben kapott a cég már korábban helyet, de a
kiváló megújulási és fejlődési potenciállal
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pontját nyitotta meg a Bosch Kőbányán

Vadonatúj óvodával
bővül a kerület

nek Kőbányán

Ide süss óvoda a Sütöde utcában – egy alapítványon keresztül gondoskodik a Bosch elsősorban
a nála dolgozók gyermekeinek, valamint az ös�szes környékbeli óvodásnak az ellátásáról.
A Gyermekkor Alapítvány az új intézmény működtetője, azonban lényegében a világcég kezdeményezésével és anyagi hozzájárulásával készült
el az új intézmény.
„Meggyőződésünk, hogy a sikeres munkavégzéshez el
engedhetetlen a családi harmónia és biztonság. Munka
társaink és a szülők egyik legfőbb érdeke tehát annak
biztosítása, hogy a gyermekeket sikerüljön jól felkészí
teni az életben és a társadalomban rájuk váró jövőbeni
kihívásokra. Ezért úgy gondoljuk, mindent meg kell ten
nünk annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a
gyermekek fejlődéséhez szükséges összes feltétel” –
nagyjából így foglalható össze a Bosch filozófiája, amely
hez hűen igyekszik minden gyáregysége környékén biz
tosítani a nála dolgozók gyermekeinek napközbeni fel
ügyeletét. Akárcsak most, Kőbányán is. A munka és a
magánélet összeegyeztetése érdekében a Bosch az ön
kormányzattal és a Gyermekkor Alapítvánnyal együtt
működve indítja az intézményt, nyitva tartását a cég
munkavállalóinak beosztásához igazítják. Amint átadták
a legújabb üzemegységet, befejezték a mintegy 32 milli
árdos beruházásukat, pár héten belül elkészült a csalá
dok gondtalanabb hétköznapjait segítő intézmény is.
„Végeztünk egy előzetes felmérést, így nagyjából 100
férőhellyel terveztük az óvodát, ami természetesen nem
a miénk, csupán segítjük, támogatjuk a munkáját. Bár
van lehetőség átjelentkezésekre, de miután a beiratko
zások lezárultak, nyilván az első évben nem fog teljes
létszámmal indulni az intézmény, majd idővel töltődik
fel a létszám” – mondja dr. Ficzere Ferenc, a világcég
kommunikációs vezetője. Az majd az igények függvényé
ben derül ki, hogy itt is, a hatvani óvodához hasonlóan,
lesz-e anyanyelvi németoktatás, nemzetiségi óvoda
lesz-e az Ide süss, illetve milyen kiegészítő és fejlesztő
programok várják majd a kicsiket.

A kormány foglalkoztatásbarát politikájának köszönhetően minden rekordot megdöntött, 4 millió 200 ezer fölé
emelkedett a foglalkoztatottak száma
Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, április–júniusi adatai szerint a munkanélküliségi
ráta is rekord alacsony szinten állt: az
országos átlag 6,9 százalékos volt,
ám ennél is alacsonyabb arányt regisztráltak Közép-Magyarországon.
Budapesten már a statisztikailag teljes foglalkoztatottsági szintnek tekintett 5 százalék körül lehetett a mutató
a szakértők szerint.
rendelkező helyszínen maradva már megkezdett második ütemben új, saját tulajdonú és
arculatú épületet hoznak létre.
Az idén nyáron elkészült első épületbe ös�szesen több mint háromszázötven fejlesztő,
értékesítő és adminisztrációs területen dolgozó munkatárs költözik. Az 1989 óta
Magyarországon jelen lévő német cégcsoportnak nemcsak egy új „vezérképviseleti” irodaházat, hanem mellé egy kisebb üzemcsarnokot
is építenek, és az autódiagnosztikai üzletág,
valamint a kéziszerszám üzletág számára bemutató- és oktatóterek is létesülnek. A második ütemben a gépjármű-technológiai fejlesztések innovációs bázisa készül el.
A vasúti pályával közel párhuzamosan futó
hosszú Gyömrői út által felfűzött kőbányai
rozsdaövezet egyik sajátos, „barna mezős”
ékterülete ez a helyszín is. Itt már korábban is
voltak nagyvonalú fejlesztések, így megkezdő
dött a mára súlyosan lepusztult ipari k
 örnyezet
szanálása. A fejlesztések célja a munkahely
teremtés mellett az is, hogy új, komoly környezetterhelést nem eredményező, jellemzően
irodai, szolgáltató, kutató-fejlesz
tő üzemek
költözzenek a közvetlen szomszédságba.

%
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Magyarország a következő hétéves időszakban összesen 7480 milliárd forintot
használhat fel uniós támogatásként. Az
összes forrás 60 százalékát a gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét
képezi a foglalkoztatottság elősegítése is.
Az előző időszakhoz képest másfélszer
több forrás jut majd munkahelyteremtésre,
háromszor több a kutatás-fejlesztésre és
innovációra, energiahatékonyságra, az infokommunikációs szektor fejlesztésére
pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel.
A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd.
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A MI KŐBÁNYÁNK

Operaközpont lesz Kőbánya

Az Opera másolata készül el
hamarosan a kőbányai Eiffel
Csarnokban. Két színpad ad
majd teret a próbáknak, és a
komplett kiszolgáló műhelyek
költöznek a korábban országos műemléki védettséget kapott négy épületből álló együttesbe. A kormány a napokban
döntött arról, hogy a beruházás kiemelt projekt lesz, így
azonnal neki kell kezdeni a
tervezési munkáknak. A példaértékű fejlesztés keretében
nem csak egy használaton kívüli ipari létesítmény és egy
terület újrahasznosítását oldják meg, de a beruházással
egy 21. századi, új, modern
operaházat is teremtenek.
A komplex épületegyüttes
tervezési programjának fő elemei között szerepel az Operaház és az Erkel Színház előadásainak
gyakorlásához
szükséges terek biztosítása, a
gyártóműhelyek további kapacitásbővítése és korszerűsítése, a jövő generációjának és az

MAROSI STÚDIÓ, VÁZLATTERV

Kiemelt beruházás lett
és „gyorsítósávot” kapott az Operaház kőbányai műhelyháza és próbacentruma. A kormány
döntése szerint azonnal
megkezdődnek az új
bázis tervezési munkálatai, legkésőbb 2017ben pedig a magyar
opera egyik fellegvára
lehet a kerület.

utánpótlás képzéséhez elengedhetetlenül szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése: Opera Zeneiskola,
Nemzetközi Posztgraduális
Operastúdió kialakítása és
működtetése, valamint látogatóközpont létesítése.
„Remélhetően még idén
megkapjuk az építési engedélyt
és kezdődik a munka. Díszlet,

jelmeztervezés, ma már hiányszakmának számító, itt azonban még létező szakmák költöznek ide, mint például kalapvagy cipőkészítő” – mondta el a
készülő tervekről Mozsár
Ágnes, Kőbánya főépítésze, aki
a beruházás egyik előkészítője,
irányítója. A hét hektáron készülő, 14,5 milliárdos beruházás egy egészen rendhagyó, in-

teraktív tér is lesz egyben, ahol
a közönséget is beavatják a kulisszatitkokba, belenézhetnek
majd a próbákba és betekintést
kaphatnak abba is, milyen ös�szetett szervezés és munka kell
ahhoz, hogy végül az jelenjen
meg a színpadon, amit a bemutatókon láthat a közönség.
A háttércentrum mellett az
egész kezdeményezés fő „mo-

torja” a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház vezetője,
Ókovács Szilveszter, aki a műhelyház mellett az Operaház
részleges felújítását is szorgalmazta. Szerinte az Operaház
egy építészeti remekmű,
amelynek romlása ellen tenni
kell: így most az intézmény is
mintegy 18 milliárd forintból
újul meg.

Család, gyerek nem marad lakhatás vagy étel nélkül!

Kőbánya ahol tud, segít
Aki az önkormányzathoz fordul, kér és maga is tesz sorsáért, kap
segítséget Kőbányán. Aki kicsit is együttműködő, nem marad
fedél nélkül, nem éhezhet a kerületben. Mind az önkormányzat,
mind a Bárka szolgálat az országban szinte példátlan erőfeszítéseket tesz a rászorulókért.
„Tiszta lelkiismerettel mondhatom:
aki ma Kőbányán a kilakoltatásig eljut,
az gyakorlatilag semmiben sem működik együtt a neki segíteni akarókkal” – így summázza a kerület szociális rendszerét, illetve a vezetés és az
itt dolgozók hozzáállását Weeber
Tibor alpolgármester. A városrész
messze az átlagon felül figyel a rászorulókra, Kőbányán nagyon sok kell
ahhoz, hogy valaki elinduljon a lejtőn
és ne tudjon visszakapaszkodni.
„Kénytelenek voltunk szigorítani az
óriási, éves szinten mintegy 600 milliós kinnlevőségek, illetve a 300-400 főt
érintő új igénylések miatt. Határozott
időre kötünk bérleti szerződéseket,
amelyeket háromhavi fizetéselmaradás után felmondunk, azért, hogy ne
halmozódhasson az adósság” – mondja a szociális területekért felelős alpolgármester. Szerinte a fizetni való
olyannyira a minimum, hogy például a
lakásbérleti díj a családi pótlék feléből-harmadából kifizethető. „A 280
forint négyzetméterenkénti ár igazán
kifizethető, de ha valakinek ez is problémát okoz, segítünk. Ha látjuk a

szándékot az együttműködésre, mindig találunk megoldást. A családok 95
százaléka kéri is a segítséget, míg egy
kisebb részük inkább homokba dugja
a fejét. Jelenleg körülbelül 100 ügy
van bírósági szakaszban, nekik is próbáltuk megadni a támogatást, de nem
fogadták el. Amikor már a végrehajtó
kopogtat, mi is tehetetlenek vagyunk”
– mondja Weeber Tibor.
Ugyanezt tapasztalják a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
munkatársai is. Ők is megtesznek
mindent a családokért, többet is szin-

te, mint bárhol máshol. A családoknak csak el kell fogadniuk a segítséget és közösen tenni azért, hogy nehéz
élethelyzetükből kikerüljenek. A lakhatási problémák csökkentésére működik a kerületben a hátralékrendezési támogatás, illetve a Hálózat Alapítvány támogatása. Az adósságkezelési
szolgáltatás a szociálisan rászorultak
részére nyújtott, lakhatást segítő támogatás. Ennek lényege, hogy a közüzemi díjakkal, lakhatási költségekkel
az adósokon segítsen. A tanácsadásnak pedig nagy szerepe van abban,
hogy az ügyfelek ne kerüljenek újra és
újra adósságcsapdába. Figyelnek arra
is, hogy a hozzájuk fordulók ne halmozzanak fel újból hátralékot. Ennek
köszönhetően kevesen vannak azok,
akiknek újból igényelnie kellene a támogatást.

Ennyivel segített az önkormanyzati a rászorulóknak
Szolgáltatók
Elmű
Közös költség
Díjbeszedő
DHK
Főtáv
Gázművek
Lakbér
Vagyonkezelő
Víz/csatorna

Adósságcsökkentés
2 046 192 Ft
10 923 099 Ft
5 578 958 Ft
3 101 756 Ft
0 Ft
2 967 206 Ft
1 613 808 Ft
1 410 961 Ft
0 Ft

Hálózat Alapítvány
0 Ft
5 049 309 Ft
5 778 552 Ft
6 042 892 Ft
0 Ft
0 Ft
6 141 112 Ft
0 Ft
111 935 Ft

Weeber Tibor alpolgármester

2014-ben 219 volt azok száma, akik
hátralékrendezésben kérték a Bárka
segítségét. Adósságcsökkentési támogatás címén így közel 28 millió forintot
fizetett ki az önkormányzat. Az együttműködés hiánya miatt tavaly is születtek visszavonó határozatok, összesen
két esetben.
A Hálózat Alapítvány háromféle támogatást nyújt a kerület lakosainak. A hátralékkiegyenlítő támogatás a távhővíz-elvezetési
szolgáltatási, víz-, szenny
és a hulladékkezelési díj tartozásokra
vonatkozik. Krízistámogatásban a lakhatásban közvetlenül fenyegetett hátralékot felhalmozók részesülhetnek, akiknek már kezdeményezték a szerződésük
felmondását a lakbér nem fizetése miatt.

A MI KŐBÁNYÁNK
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Helytörténeti gyűjtemény Kőbányán
Újszerű módon mutatja
be a kerület múltját, történetét a hamarosan
megújuló helytörténeti
gyűjtemény. A látogatók
birtokba vehetik a munkásszobát, használhatják
a kaszinót vagy kipróbálhatják az egykori és mai
szakmákat a kézművesek utcájában. A gyűj
temény modern, interaktív részével tovább erősödhet az itt élők kötődése a kerülethez.
„Fogd meg, próbáld ki, ülj
bele, játssz vele!” – ezt üzeni a
hamarosan elkészülő új helytörténeti múzeum a látogatóknak. A tervezők, ötletgazdák egy olyan kiállítóhelyet
álmodtak, ahol a hagyományosnál sokkal izgalmasabban élheti meg mindenki a
kerület múltját, történetét.
A szobák jó része használható
is lesz, vagyis a klasszikus
bemutatóterek mellett olyan
részeket alakítanak ki, ahol az
érdeklődők valóban megélhetik az adott kor hangulatát,
szokásait, részt vehetnek a
kerület múltjában.

„Egyszerre lesz jelen a modern kor és a történelem.
Ezzel az egész gyűjtemény
sokkal befogadhatóbb, megérthetőbb, átélhetőbb lesz,
mintha pusztán vitrin mögötti
tárgyakat mutatnánk az embereknek” – mondja Mozsár
Ágnes, a kerület főépítésze,
aki szerint Kőbányán már
most is nagyon erős az identitástudat, ezt pedig még fokozni szeretnék. „Fontosak a

gyökerek, illetve a kötődés lakóhelyünkhöz, amit csakis a
múlt ismeretével, a jelen
tényleges megélésével, megismerésével lehet segíteni.
Hogy az itt élők vagy a gyűjtemény távolabbról érkező látogatói tudják, lássák pontosan,
miről is szólt-szól a kőbányai
lét. A múzeum másik része
másik titkos kincsünk, a hatalmas, csodaszép kert, ami
szintén egészen megújul” –

Lámpavilág Az élvonalhoz tartozik a kőbányai vállalkozás

Fényes jövő előtt
a HOFEKA
Hogy hogyan tud egy klasszikus kis családi vállalkozás a
világ vezető márkáinak versenytársa lenni? A kőbányai
HOFEKA megmutatta, hogy a
kicsik is meg tudnak újulni.
A kisebb hullámvölgyekkel,
de 1888 óta működő cég ma is
a világ élvonalában van, egyedülálló lámpatestfejlesztéseivel most épp a LED-ek irányába viszi a dísz- és utcai világítás piacát.
Mondhatni úttörők. A kezdetek óta ugyan sok profilváltáson mentek át, de valahogy
jó érzékkel mindig megtalálták azt a rést, irányt, amerre
tud haladni a világ. Vagyis leginkább a lámpavilág. Az Engel
Károly alapította villamosipari
cég EKA néven szerzett hírnevet, eredetileg Engel Károly
neve alapján, majd az államosítás után, mivel személynév
nem maradhatott, egyszerűen a mozaikszót megtartva
Elektromos
Készülékek,
Anyagok Gyára lett. Az 1900as években kezdtek kül- és
beltéri lámpatesteket gyártani, de áramszedőket, vasalókat, tűzhelyalkatrészeket is
exportáltak már a háború
előtt szerte a világba. Két fő
profiljuk a távvezeték és a
közvilágítás lett.
„Már az 1910-es évekből
megvannak a vastag kataló-

gusaink, magyar és német
nyelven. Az államosítás után
felfelé ívelt a cég pályája, majd
jött a visszaesés. Édesapám,
aki benne volt a műszaki vezetésben, 1996-ban kimenekítette a céget és egy 50 fős
maggal újraépítette azt” –
meséli Hoffmann Péter, a fiatal cégvezető, aki büszke arra,
hogy ma is például a Philips
vagy a GE versenytársai lehetnek. Egészen 2006-ig újra nagyon fellendült az üzlet, majd
a válság 2010-ben elérte a
céget is. Ekkor vették át a
céget a fiatalok, és egészen új
lendületet hoztak a családi
vállalkozásba. „Elővettük a
régi, századelői katalógusokat, és azok mintáján kezdünk
a közvilágítás mellett oszlopokat, utcabútorokat tervezni.

Ez a mostani városközpontrekonstrukciókhoz nagyon
passzol. Nemcsak itthon, de
például francia partnereink is
vannak, ahol aztán igazán
hozzátartoznak az utcaképhez a kültéri lámpatestek” –
mondja büszkén a fiatal vezető. „A nagy múlt, szakmai tapasztalat, a rugalmasság és
az ehhez társuló fénytechnikai háttér olyan versenyelőnyt
jelent, amivel ma is ott tudunk
lenni Európa, de a kontinensen kívüli országok piacán is,
Magyarországon pedig a közvilágítás fele a mi nevünkhöz
kötődik. Viszont folyamatosan
kell a megújulás, most a LED
az új irány, ez hozhat újabb
lendületet cégbe, de a piacba
is” – teszi hozzá Hoffmann
Péter.

Egyszerre lesz jelen
a modern kor
és a történelem:
a megújuló kőbányai
helytörténeti
gyűjtemény
segítségével átélhető
lesz a kerület múltja.

tette hozzá a szakember, aki
abban bízik: az új, Füzér utcai
létesítmény egyben a budapestiek találkozási helyszínévé is válhat majd.
A beruházáshoz 14 millió
forint pályázati pénzt nyert a
kerület, amelyet az önkormányzat jelentős saját forrással egészít ki. Ezt igyekeznek
a leghatékonyabban felhasználni, így jöhetett létre a régen
megálmodott, most azonban
egészen új ötletekkel kialakított gazdagított gyűjteménynek helyet adó épület és kert.

Kőbánya igaz történelméről
sorsok tükrében
A Kőbányáról kitelepített 84 család személyes sorsáról szóló
visszaemlékezéseket szeretné összegyűjteni a Szent László
Király Alapítvány és a Kőbányai Önkormányzat. „Politikai
gaztettek a magyarság ellen 1945–1990 között” címmel hirdetett pályázatot a Szent László Király Alapítvány a szellemi
és erkölcsi megújulásért. Orbán Éva, az alapítvány elnöke,
tanár, elkötelezett ‘56-ot kutató személyes ügyének tekinti
az ország mellett saját kerülete történelme egyik legmeghatározóbb időszakának valós, igaz bemutatását.
„2016-ban az ’56-os forradalom és szabadságharc hatvanadik és a Budapestről történt családok kitelepítésének
hatvanötödik évfordulója lesz. Szeretnénk egy olyan visszaemlékező kötetet kiadni, amelyben annak a 84 kőbányai
családnak a sorsát mutatjuk be, akiket innen, az otthonukból hurcoltak el a Józsefvárosi pályaudvaron keresztül az
ország több megyéjébe, az 1951. május 21-én kezdődött ún.
»osztályidegenek« fővárosból történő kitelepítésekor, megfosztva őket szinte mindenüktől. Budapestről több mint
5000 családot, kb. 15 000 személyt távolítottak el. Ez alkalomból elsősorban a szűkebb hazánkban, Kőbányán történt
családi és közösségi sorsot meghatározó tragédiákat kívánjuk összegyűjteni. Kérjük, elsősorban a fiatalokat, hogy dédés nagyszüleik, valamint a kerületük emlékeit gyűjtsék
össze a kitelepítésekről, elhurcolásukról, a bántalmazásokról, a tulajdonok elkobzásáról” – beszélt a pályázatról Orbán
Éva. „A Gulágra elhurcolt kőbányaiak emlékére már készült
2014-ben emléktábla, 2016-ban a Kőbányáról 1951-ben kitelepítettek emlékére szeretnénk emléktáblát avatni.”
Az alapítvány különösen a még ma is élő érintettektől is
számít jelentkezésekre, a legigényesebb pályázatokat egy
könyvbe gyűjtik össze. A három legjobb pályamunkát díjazzák is, 25 000, 15 000, illetve 10 000 forinttal. Az értékelést
szakzsűri végzi, a terjedelem legfeljebb 15-20 A/4-es gépelt oldal lehet.
Beérkezési határidő:

2015. november 30.

Eredményhirdetés: 2016.

január 15.

A pályázatokat e-mailen orbaneva@hdsnet.hu címre, va
lamint a Szent László Király Alapítvány 1102 Budapest,
Liget u. 35/b címre kérjük CD-n és nyomtatott formátum
ban is beküldeni.
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Impozáns ünnep
A Körösi Kulturális Központba várta a kerület a
megemlékezőket augusztus 20-án. Kenyeret szenteltek, verssel és zenével
emlékeztek Szent Istvánra és vele együtt államalapításunkra Kőbányán.
„Hányattatott történelmünk
során mi, magyarok megtanulhattuk: az államalapítás
valójában nem egy egyszeri
dolog, amit kipipálhatunk ezer
évre. Az államot ugyanis nem
elég létrehozni, meg is kell
tudni őrizni, és ahhoz bizony
nem elegendő egy-egy erős
kezű és haladó szellemű uralkodó. Nélkülük nyilvánvalóan
nem ment volna” – kezdte ünnepi beszédét Kovács Róbert
polgármester, aki most is,
mint mindig, különös figyelmet szentel ennek a napnak.
Felvágták a hagyományokhoz hűen a megszentelt kenyeret, az egyház képviselőinek
köszöntője után idén a Kossuth-díjas színművésznő, Hűvösvölgyi Ildikó foglalta versbe
az ünnep hangulatát, majd a
Misztrál együttes adott a naphoz igazán méltó koncertet.
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap,
egyben az új kenyér ünnepe.
Szent István király ünnepének, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam
fennállásának emléknapja.
A magyarság és a keresztény hit világának találkozását
és összefonódását a magyar
nép egyetlen uralkodó személyéhez köti, az első magyar
királyhoz, az államalapító
Szent Istvánhoz. Ő augusztus
15-én, Nagyboldogasszony

Gratulálunk!
A nemzeti ünnep alkalmából a kormány idén is elismeréseket adott át. Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési
tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat adományozott többek között
Joós Tamásnak, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ igazgatója részére.
napján hívta össze Fehérvárra
a királyi tanácsot. Ekkor tartották az úgynevezett törvénynapokat. Később Szent László
király hozott döntést az ünnepnappal kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert
1083-ban e napon avatták
szentté I. Istvánt a fehérvári

bazilikában. A történelem
során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20.
egyházi ünnepként maradt a
köztudatban, majd 1686-ban
XI. Ince pápa elrendelte, hogy
Buda vára töröktől való vis�szafoglalásának évfordulóján
évente emlékezzék meg az

egész katolikus világ Szent
István ünnepéről – az egyház
augusztus 16-án tartotta az
ünnepséget. Egy ideig kimaradt az ünnepek sorából, majd
Mária Terézia újra elrendelte
megtartását, 1771-ben pedig
ő volt az, aki elhozatta Bécsbe, majd Budára a Szent Job-

bot, amelyet ez időtől körmenetben vittek végig a városon
augusztus 20-án. Augusztus
20. 1945-ig nemzeti ünnep
volt. Majd ezt eltörölték, de az
egyházi ünnepek sorában
még 1947-ig ünnepelhették
nyilvánosan. Szent István ősi
ünnepéből az „új kenyér ünnepe” lett, majd az új alkotmányt mint új szocialista államalapítást 1949. augusztus
20-ra időzítették. Ettől fogva
1949–1989 között augusztus
20-át az alkotmány napjaként
ünnepeltük. Az első szabad
választásokon létrejött Magyar Országgyűlés 1991. március 5-i döntése Szent István
napját a Magyar Köztársaság
hivatalos állami ünnepének
nyilvánította.

Újra woodstocki hangulatba öltözött Kőbánya

És szólt a blues...
Kőbánya zenei múltja, jelene és reménybeli jövője is arra kötelezi a kerületet, hogy fesztivállal ünnepelje meg az
itt élő és az innen elszármazó zenészeket. A korábbi fesztiválok sikere már
hagyománnyá avatta a rendezvényt, a
kőbányai Blues Fesztivált. 
Augusztus
20-án már kora délután benépesült az
Óhegy park, a magyar blues, de mondhatni, a hazai könnyűzene meghatározó
személyiségeinek sora adta át egymásnak a mikrofont, a műfaj kőbányai királya, Deák Bill fergeteges koncertje után
a Varga János Project, majd a Probojszki Mátyás Band vette át a mikrofont.
Este a Takáts Tamás Blues Band következett, és végül a Tátrai Band zárta a
zene ünnepét. Hosszú kihagyás után
karolta fel a kerület ismét ezt a zenei
műfajt, illetve ezt a zenei rendezvényt,
hogy bebizonyítsa: pótolhatatlan helye
van az Óhegy parki Woodstocknak a
hazai zenei palettán, ami valamennyi
meghívott számára tényleg a zene ünnepét jelenti.
Ahogy a polgármester, Póka Egon,
Kőbánya díszpolgára és Joós Tamás,

A magyar blues,
de mondhatni, a hazai
könnyűzene meghatározó
szereplőinek sora
adta át egymásnak
a mikrofont Kőbányán.
a Kőrösi Kulturális Központ igazgatója, az ünnep ötletadói vallják: a Kőbánya zenei múltja, jelene és reménybeli jövője nemcsak arra kötelezi a kerületet, hogy foglalkozzon a fiatal tehetségekkel és nekik lehetőségeket kínáljon, hanem arra is, hogy fesztivállal
ünnepelje meg az itt élő és az innen
elszármazó zenészeket.

Ez a blues
„A huszadik század zenéje a blueson alapszik. Blues nélkül nem létezne
sem a jazz, sem a modern zene. Minden egyes popdalban – bármilyen vacak
vagy unalmas is legyen – valahol ott van a blues; igaz, ezt a szerzők a legtöbb esetben nem tudják, sőt mindent megtesznek azért, hogy kimossák
belőle” – írja Keith Richards a Muddy Waters című könyv előszavában.
A blues egyszerre egy zenei forma és egy zenei műfaj, amely a 19. századi,
egyesült államokbeli mélydéli afroamerikai közösségektől származik, spirituális és munkadalokból, üvöltésekből, kántálásokból és ritmikus elbeszélő balladákból áll. Alapját a tipikus akkordmenet és a blue note, az ének,
a basszusmenet és a hangszerek is jellemzik. Számos alműfaja létezik, a
vidéki bluestól kezdve a városi bluesig, ahol többé-kevésbé népszerű volt a
20. század különböző időszakaiban. A második világháború után az akusztikust felváltotta az elektronikus blues, és még ismertebb lett. Az 1960-as
és az 1970-es években kifejlődött a blues-rock műfaj.
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Illényi Katica: hegedűsnek szánták,
ő az ösztöneire hallgatott
Három és fél évesen adták a kezébe a hegedűt, azóta szinte le
sem tette. Szigorú szülői felügyelet mellett naponta több órát
gyakorolt. Sosem volt kérdés: testvéreivel apjuk példáját követik,
hegedűművészek lesznek. Katica viszont többet akart, amint lediplomázott, azonnal a mindig tiltott táncolásba kezdett.
„Senki sem lehet próféta a saját hazájában – talán ez volt a legkedvesebb és
visszafogottabb megnyilvánulás a terveimmel kapcsolatban. Szinte senki
sem hitt abban, hogy a komolyzene, a
tánc és az ének megfér egy színpadon,
pláne egy személyben” – mesél a Kőbányán nevelkedett Illényi Katica a
kezdetekről. „Három és fél évesen
apukám kezembe adta a hegedűt és
követtem a pár évvel előttem járó bátyám példáját, naponta órákig csak a
hangszernek éltem.” Édesapja, Illényi
Ferenc – Katica első tanára – az Operaházban hegedült, és elhatározta,
hogy mind a négy gyermekét muzsikusnak neveli. Katica és testvérei –
Ferenc, Anikó és Csaba – számára
már 3 és fél éves koruktól kezdve természetes volt a napi többórás gyakorlás. Nem is értette, hogy az óvodástársak miért nem tudnak játszani a hangszeren. „Ez természetes volt, viszont
igazán a mozgás vonzott. Nagyon jó
tornász voltam, de a szüleim nem engedtek versenyekre, pedig térdre rogyva zokogtam érte, de ők csakis a hegedűben látták a jövőmet. Ma már tudom:
igazuk volt. A táncos lét valóban tisza-

virág-életű. Viszont mindig éreztem: a
klasszikus zene túl szűk nekem. Amint
lediplomáztam, jött a tánc és az ének.
Kezdetben titokban, ahogy jöttek az
elismerések, idővel ezekkel együtt lett
teljes a szakmai életem. Mert tudom:
vannak a végrehajtók és vannak az
újítók, a kitalálók. Én ez utóbbi vagyok,
ehhez viszont rengeteg kitartás, jó
idegrendszer és folyamatos megújulásra való képesség is kell” – folytatja
Katica, aki tudja és hiszi: hidat épít a
műfajok és kultúrák között és teljesebbé teszi így a komolyzenét is.
Illényi Katicát 14 éves korában vették föl a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem „Különleges tehetségek”
osztályába, ahol Kovács Dénes tanította. 1991-ben kapta hegedűművész
diplomáját, ám szűknek érezte a
klasszikus zenei nyelv határait, egész

lényével akart szólni. Ekkor született meg benne az elhatározás,
hogy nemcsak hegedülni, hanem
énekelni, táncolni is szeretne.
Így hangképzésre járt és a hegedű mellett az ének lett a második hangszere. Színészmesterséget, jazzt és sztepptáncot is tanult. A pályakezdés
első éveiben – hegedűművésztől szokatlan módon –
színdarabokban szerepelt,
énekes-táncos
operett és musicalek
főszerepeit játszotta,
és a klasszikus zene
mellett az igényes
„könnyebb”
műfaj
irányzataival is megismerkedett. A jazz, a
szving és a világzenékben kutatja azokat a
stílusbeli különlegességeket, amelyeket a
komolyzenén keresztül még nem
ismerhetett meg.

Nagyon jó tornász voltam, de a szüleim nem engedtek versenyekre,
pedig térdre rogyva zokogtam
érte, de ők csakis a hegedűben látták a jövőmet. Ma már tudom: igazuk volt.

Társas magány

Fény Forrás

Miért hűl ki a szerelem?

Kiállítás a Kő-Galériában

Hogyan tartsuk életben a szerelmet, hogyan
ne engedjük el egymást és hidegüljünk el a
kapcsolatban? Úgy tűnik – mint annyi minden
más –, válságban van a párkapcsolat és a
család is. Mintha a nagyszüleinknek jobban
ment volna mindez. Nekünk miért nem?
A közkedvelt Pál Feri atya ad útmutatásokat,
visz egyfajta belső utazásra minden érdeklődőt azért, hogy megtanítsa mozgósítani belső
energiáinkat a kapcsolat építése, megtartása
érdekében.
„Hajdan megannyi külső erőforrás szilárdította meg és tartotta egyben a társkapcsolatokat. Ezek kényszert is jelentettek, de
kétségkívül érdekeltté tették a házasfeleket,
hogy megpróbáljanak együtt élni akár az elégedetlenségükkel is, vagy igyekezzenek többet tenni az elégedettségükért” – így vélekedik Pál Feri atya, aki szerint a magányosság
korunk egyik jellemző és fájdalmas problémája. Magányosak természetesen nemcsak
akkor lehetünk, ha egyedül vagyunk, de társkapcsolatban élve is, amely azonban nem
úgy alakul, ahogy reméltük. „Hajdan megannyi külső erőforrás szilárdította meg és
tartotta egyben a társkapcsolatokat. Ezek
kényszert is jelentettek, de kétségkívül érdekeltté tették a házasfeleket, hogy megpróbáljanak együtt élni akár az elégedetlenségükkel együtt is, vagy igyekezzenek többet
tenni az elégedettségükért. Mára a külső
összetartó erők, főleg a külső kényszerítő
hatások szinte teljesen megszűntek, ha tehát
hosszú távon akarjuk megőrizni a kapcsolatunkat, szükségesnek látszik a belső kapaszkodók és erőforrások fölfedezése, kimunkálása” – vallja a mentálhigiénés segítő. Pál
Feri atya, római katolikus pap, mentálhigiénés tanácsadó szeptember 8-án, kedden 18
órakor tart előadást a Kőrösiben „A magánytól az összetartozásig” címmel.

„Soha nem találkoztam még en�nyire kreatív művésszel, aki rá
adásul még ennyire szerény is
lenne” – fogalmazott az egyik
szervező Prazsákné Torday Csilláról. Táncol, táncot tanít, énekel,
koreográfus, fotózik, és nem utolsósorban fest, nem is akárhogyan.
A Kő-Caféban megrendezett kiállításán mindenki ízelítőt kaphat
Torday Csilla világából.
„Hogy valaki ennyire kreatív legyen, s mindezt ilyen szerénységgel
élje meg, még soha nem láttam” –
mondja Prazsákné Torday Csilláról
kiállításának egyik szervezője.
A nagyon fiatal művész teljesen
autodidakta módon kezdett a festészetbe, nem tanulta, egyszerűen
vele született adottságok, képességek vitték erre az útra. Csilla táncol,
s táncot tanít, közben férjével, a
keresztényi körökből jól ismert Pra-

zsák Lászlóval énekel, fotózik – fotóművész édesanyja nyomdokain –,
és természetesen fest. Ahogy a
szakma kategorizálja: ihletett festészet az övé, vagyis a pillanat élménye ad szárnyakat Csillának, akinek

három gyermek nevelése mellett
marad nagyon-nagyon sok energiája arra, hogy nyomot hagyjon, élményeket és értékeket adjon a közösségnek. Ahogy ők mondják férjével:
immár 16 éve egymást inspirálják,
de talán még a hit az, ami igazán
táplálja ezt a művészeti forrást.
A művésznő kiállítása szeptember 8-án, este 18 órakor nyit Prazsák László zenéjével és október
2-ig látogatható.
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Hirdetés

Kerti sütögetés a felhőtlen nyári pr

Lefi – igazi kőbánya
Gombamód, már-már követhetetlen
tempóban szaporodnak a cukrászdák,
fagyizók, újabb és újabb egyedi ötletekkel csábítva az édességek szerelme
seit. Az ember valahogy mégis vágyik a
régi, klasszikus ízekre, így újra és újra
szeret visszatérni gyerekkora fagyizóihoz. A Lefi ilyen.
Sok kőbányainak lehet ismerős a
Lefkovics cukrászda az Állomás utca
16. alatt. Több generáció nőtt fel Lefi
bácsi citromfagyiján: a cukrászda már
az 1930-as évek óta süti, főzi a finomságokat. Pontosabban 1934-ben nyílt meg
először a Román utcában egy kis cukorkaüzletként családi segítséggel,
majd a gazdasági válság vége után javult az üzlet forgalma, sőt kifejezetten
jól ment, ezért Lefi bácsi úgy döntött,
hogy bővíti az üzletet. Ekkor kezdett el
fagylaltot árulni. Nem sokkal ezután
megszüntette a cukorkarészt és nyitott
egy kis cukrászdát, ahol krémest és fagyit árult. Ez volt a Marika eszpresszó.
A háború miatt azonban nehéz idők jöttek. Gyula bácsit deportálták, de a háború végén szerencsésen hazatért. Nagyon sovány és gyenge volt, de szinte
rögtön dolgozni kezdett. Hamarosan
megnősült. Felesége, Manci néni mindenben támogatta őt. Kukoricalisztből
prószát készítettek és azt kapualjakban
árusították. Visszaszerezték a régi üzletet és rendbe hozták, amennyire lehetett. Egyszerű süteményeket és kávét
árusítottak, hiszen nagyon szűkösen

Most
nyisson
nálunk
számlát!

A Lefi a klasszikus idők
ízeit és a hagyományokat
őrzi ma is. A név kötelez.
voltak kaphatóak az élelmiszerek. 1948ban államosították az eszpresszót, de ő
lett az üzletvezető. Önálló üzletét csak
hosszú évek után tudta megnyitni, a
vasúti híd alatt egy kis helyiségben.
Végre ismét saját cukrászdája volt, ahol
süteményeket és a Lefi-fagylaltot árulta. Árulják ma is gyermekei, Lefi bácsi
emlékét őrizve.

Programajánló
09.
05.

SPORTNAPRA VÁR A BÁRKA!

Új ügyfeleinket a kedvezményes OTP Bizalom ajánlattal
várjuk, amennyiben nálunk nyitott bankszámlájukra
rendszeres jövedelem* érkezik:
• számlavezetési díj 6 hónapig*
• elektronikus tranzakciós díj 6 hónapig*
• jutalékmentes értékpapír vételi lehetőség
2 hónapon keresztül**

Érdeklődjön a Kőbányai Fiókunkban!
(Körősi Csoma stny. 6.)

09.
18–19.

Akciós időszak: 2015. június 22. – 2015. december 31.

BUDAPESTI NAGY
SPORTÁGVÁLASZTÓ 2015

Részletes feltételek: www.otpbank.hu
06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666
A tájékoztatás nem teljes körű.
*Amennyiben legalább 100 000 Ft összegű jövedelem átutalása érkezik
az OTP Bankhoz, 6 hónapig elengedjük a számlavezetési díjat, valamint
100 000 Ft-ig az elektronikus tranzakciók díját.
Az akció kizárólag olyan új ügyfelekre vonatkozik, akiknek a megelőző 3 hónapban
nem volt OTP Banknál vezetett számlájuk, és felnőtt számlacsomagot nyitnak
(Jump, Tempo, Net). Prémium Plusz számla nyitása esetén az elvárt jövedelem
OTP Bankhoz történő átutalása életkortól függően 200 000 Ft vagy 350 000 Ft.
**Új ügyfelek számára akciós jelleggel a számla megnyitását követően 2 hónapon
keresztül elengedésre kerül az értékpapírszámlához kapcsolódó tranzakciós vételi
jutalék. Az akció minden értékpapírszámlán és csatornán végrehajtott vételi tranzakcióra vonatkozik, azon ügyfelek esetében, akiknek 2015. június 22. és december
31. között Bizalom ajánlatot értékesít a bank, és az értékpapírszámla is
megnyitásra kerül.
A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal
ügyintézőinkhez vagy foglaljon időpontot a 06 1 3 666 388-as számon.
A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban
és a honlapon megtalálható vonatkozó üzletszabályzatok, azok mellékletei,
és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.

OTP_133x431_Bizalom_Kobanya_0731.indd 1

Fantasztikus sportnap vár mindenkit a Kocsis Sándor Sportközpontban.
Szeptember 5-én, 10–14 óra között látvány és aktív részvétel részese lehet
minden érdeklődő. A Bárka Humánszolgáltató Központ felejthetetlennek
ígérkező napra hív minden mozogni vágyót! Megismerkedhetünk a távol-keleti harcművészetekkel, lesz cross fitt, Nordic walking-bemutató, Fradi Öregfiúk és Kőbánya focirangadó. Bemutatót tart a Magyarok Madara Íjászegyesület, de lesz kerékpáros ügyességi sportprogram (hozd magaddal a kerékpárod, de ha nincs, az sem akadály), labdajátékok, csapatversenyek, ugrálóvár
és még sok-sok minden, ami megmozgatja a testet és energiával tölti fel a
lelket is. Mert nincs jobb feltöltődés, mint a sport és az együttlét. Helyszín:
Kocsis Sándor Sportközpont (volt Törekvés Pálya) Budapest X., Bihari út 23.,
bejárat a Szállás utca felől. Rossz idő esetén sem kell félni, a kosárlabdacsarnok nyitva áll. Ez esetben kérünk téged, hozd magaddal a tornacipőd!
OTP Color Server | 2015-07-31T12:45:15 | FOGRA_39 | User: ratzpeter | OTP_133x431_Bizalom_Kobanya_0731.pdf

OTP Bizalom ajánlat

31/07/15 12:41

Szeptember 18–19-én rendezik meg Kőbányán a
Merkapt Maraton Sportközpontban (Maglódi út
12/A) az idei Budapesti
Nagy Sportágválasztót.
Több mint 100 kipróbálható sportág egy helyszínen,
edzőkkel, élsportolókkal,
szakmai tanácsadással.
A rendezvény díjmentesen
és korhatár nélkül látogatható, reggel 9 és 17 óra
között. Pénteken elsősorban az előre bejelentkezett
óvodákat, iskolákat várják,
de 14 órától és szombaton
egész nap a családoké, a
nagyközönségé a terep.

09.
18.

A NAGY JAM!
Szeptember 18-án, pénteken 20 órakor a
Kösziben jönnek a Gitárvirtuózok. Három jó
barát és kiváló zenész: Szappanos György
(Tátrai Band, Boom-Boom), Nagy Ádám
(Roy és Ádám), valamint Rózsa György (Kőbánya) elhatározta, hogy létrehoz egy felejthetetlen, forró hangulatú gitárestet! Erre
invitálnak minden zeneszerető embert!
A műsorban elhangzanak saját szerzemények és feldolgozások, nagy íveket leírva a
különböző stílusok között.

09.
20.

JÖN AZ ALMA EGYÜTTES
Szeptember 20-án, vasárnap 16 órakor a
Kőrösiben lép fel a gyermekek kedvelt zenekara, az Alma együttes.
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Kert-Ésszel

yai cukrásztörténelem
Tavaszi hagymások ültetése
Talán furcsa gondolat, hogy az ősz beköszöntével máris a tavaszra gondoljunk,
ám van olyan kerti teendő, amely ilyen
előrelátást igényel. Ez nem más, mint a
tavasszal virágzó hagymások, például a
nárcisz, a krókusz, a jácint, a tulipán és
társaik őszi elültetése.

És íme az egyik kedvenc:

Pralinés tekercs
HOZZÁVALÓK 10-12 darabhoz:
 6 db tojás
 12 dkg cukor
 15 dkg liszt  1/2 l tej
 1 csomag vaníliás pudingpor (főzős)
 1 csomag vaníliás cukor
 10 dkg étcsokoládé
 10 dkg grillázs
 10 dkg fehér csokoládé

ELKÉSZÍTÉS:
Piskótát készítünk, a tojássárgát a cukor 1/3 részével kikeverjük, majd a fehérjét a cukor 2/3-val kemény habbá verjük. Az átszitált lisztet óvatos mozdulatokkal belekeverjük az előzöleg összeforgatott tojásokba. Egy 35 x 35 cm-es tepsit
kibélelünk sütőpapírral és elkenjük rajta a masszát. Előmelegített sütőben 180
fokon 10-12 percig sütjük. A vaníliás pudingot megfőzzük az ismertek alapján.
Lehűtjük. A langyos piskótára a felolvasztott étcsokoládét ráöntjük, majd azonnal rákenjük a kikevert és kihűlt vaníliapudingot, roládnak feltekerjük, hűtőben
dermesztjük. Közben elkészítjük a krokantot. Először grillázst készítünk 5 dkg
cukorból és 5 dkg tört mogyoróból. Ha kihűlt, ledaráljuk, majd olvasztott fehér
csokoládéba keverjük. Megkenjük vele a megdermedt roládot, majd ha újra
kemény, szeleteljük és fogyasztjuk. Jó étvágyat!

10.
23–25.

HÁROMNAPOS TÚRÁT SZERVEZ A KESZE
Autóbuszra fel és már indulhatunk is a kőbányai „örökifjakkal” a Zemplén hegységbe.
A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport
Egyesülete, vagyis ahogy mindenki ismeri, a
KESZE várja a jelentkezőket a nyári kiránduláshoz hasonló élményeket ígérő újabb
kiruccanásához. Október 23–25. között
három napra és két éjszakára vár mindenkit
szeretettel a szervező, Majorszky Klári, aki
igazán izgalmas programokkal készül: Szerencsen a Rákóczi-vár, Monokon Kossuth
Lajos szülőháza, Golopon a Vay-kastély és a
Címertár szerepel a programban, Tállyán
sétát hirdetnek „Európa földrajzi közepén”.
Ellátogatnak Vizsolyra, a Károli Biblia „őrhelyére”, Hollóházára a Porcelán Múzeumba, várja az érdeklődőket Telkibánya, Gönc,
Sárospatak és Mád. A szállás Forrón, a
Holdfény Hotelben. A költség 40 fő esetén
25 000 Ft, KESZE-tagoknak 23 000 Ft, amely
tartalmazza a szállás és félpanzió, az utazás, az autópályadíjak, a szervezés és a mú
zeumi belépők költségeit. Jelentkezni lehet
e-mailben a majorszky@gmail.com címen.

Alakulnak a kutyafuttatók
Átalakulnak, megszépülnek a kutyafuttatók Kőbányán, a lakók kérésének megfelelően kerül sor a
korszerűsítésekre, felújításokra.
Folyamatosan keresi a kerület
vezetése, hogyan tudja a házi
kedvencek mozgását úgy segíteni, hogy az a gazdáknak és a
környék lakóinak is a legkényelmesebb legyen. A tervezett,
részben már megvalósult változtatások: Kőér és Cserkesz
utca sarkán lévő kutyafuttató.
A másfél milliós beruházásból
teljesen új padokat, ürüléktárolókat helyeznek ki, illetve szép
kerítéssel kerítik körbe a kutyabirodalmat, ahol külön részen
szaladgálhatnak majd a kisebb
és nagyobb testű kedvencek.
A Pongrác útnál, a Csilla utca
végében felújítják az elhanyagolt kutyafuttatót, lakossági kérésre megszüntették a Tavasi
és Mádi utca közötti területet,
illetve kiépítik az innen 80
méterre lévő Zsombék
és Korall utca közötti részen az újat. Táblák és
kutyaürülék-tárolók jelzik,
hogy itt szabadon futtathatók a kedvencek.
A szalkasszorutacsko.blog.
hu tanácsai szerint a kutyafuttatót az alapvető engedelmességi szabályokra (ültetés, behívás, fektetés, állítás, helyben maradás, előreküldés
stb.) kiképzett ebbel illik
használni. A blog
szerint engedetlen
kutyával ezen a
helyen megmarad-

ni több mint vétek. Fontos, hogy
tüzelő szukával ne menjünk kutyák közé.
Jó tanács, hogy az őszi, téli
hónapokban különösen vigyázzunk a kutyánk egészségére.
A kedvencek egy-két órai futtatás után csapzottá, sárossá válnak, így a hideg és meleg váltakozásait nehezebben viselik el.
Végül pedig a blog azt is hangsúlyozza, hogy ha a kutya ös�szemarakszik egy másikkal,
egyrészt azonnal igyekezzünk
határozott parancskiadással
szétválasztani őket, másrészt
sohasem a másik kutyát vagy
gazdáját vádoljuk, hanem magunkét és magunkat.

Az első teendő az ágyás helyének kijelölése legyen. Ez azért fontos, mert tavasszal
ezek a virágok a napos, meleg környezetet
igénylik, tehát erre ügyeljünk, amikor kijelöljük a helyet. Előkészületként egy alapos
átforgató ásás és gyommentesítés szükséges, és nem haszontalan egy kevés komposzt bekeverése sem. Ha mindez készen
van, érkezhetnek a hagymák, melyeket a
nyár végétől nagy választékban tudunk
megvásárolni szinte bárhol, én azonban
azt ajánlom, hogy az akciós kínálat helyett
a szaküzletek néha kicsit drágább, de minőségibb vetőanyagait válasszuk, ezekből
rendszerint egészségesebb, szebb növények fejlődnek majd. A kiválasztott darabokat (akár a csomagoláson keresztül)
tapintsuk meg, a puha, összenyomható
hagymákat ne vigyük el! A következő lépés
a kiültetés, melyet szeptember első napjai
tól novemberig elvégezhetünk, egészen az
első fagyok megérkeztéig. A kihelyezés
egyik legfontosabb eleme a megfelelő ültetési mélység megtalálása, ami típusonként változó, de nagyban függ a hagyma
méretétől, a régi tanács szerint jellemzően
a hagyma magasságának 2-3-szorosa az
ideális mélység. Banális dolog, de figyelni
kell arra is, hogy fejjel (csúccsal) felfelé
kerüljenek a hagymák a földbe, ha nem így
történik, a hagyma akkor is kihajt, de a
virág gyengébb, satnyább lesz. A tél miatt
nem kell aggódni, a hagymák többsége az
erős fagyokat is kibírja, de az igazán jeges
téli napokon jó, ha betakarjuk a hagymák
földjét, például lehullott levelekkel vagy
egy vékony plusz földréteggel. Még egy
tipp: hasznos ötlet a hagymákat megtervezett formában, valamilyen rendszer szerint kihelyezni, így a tavaszi virágbomlás
során nemcsak úgy ad hoc fognak kinőni,
hanem rendezett, esztétikus látványt nyújtanak majd!
Kertbaráti üdvözlettel:
Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

Impresszum
Kiadja a Kőbányai Önkormányzat  Cím: 1102 Budapest, Szent
László tér 29. Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 35  Felelős
szerkesztő: WAG Kft.  E-mail: kobanyaihirek2015@gmail.com 
Nyomda: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ
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Istenadta tehetség és varázslatos
személyiség: Késely Ajna
Valóságos éremesővel hívta fel magára a figyelmet
Tbilisziben egy 13 és fél éves úszólány, Késely Ajna.
A Kőbánya SC úszója négy aranyat és egy ezüstöt szerzett a Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, edzője,
Turi György szerint ehhez a káprázatos tehetsége mellett Ajna lenyűgöző személyisége is kellett.
A 14. születésnapját csak
most ünneplő Késely Ajna
egymaga begyűjtött négy aranyat és egy ezüstöt, az egész
Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál legeredményesebb
sportolója lett. Megnyerte a
200, a 400 és a 800 gyorsúszást, valamint a 200 pillangót, 100 gyorson pedig másodikként csapott célba. A Kőbánya SC ifjú klasszisa köszönetet mondott mesterének,
Turi Györgynek, valamint
Güttler Károlynak, most pedig
szeretne eljutni a jövő évi
olimpiára: „A felnőttmezőnyhöz talán 400 gyorson állok
legközelebb, bízom benne,
hogy ezt Rióban is megmutathatom” – nyilatkozott az olimpiai fesztivál után a fiatal versenyző.
Turi György, Ajna mestere a
kezdetektől követi a lány pályáját, másfél éve pedig ő irányítja a munkáját is. Valóság-

gal áradozik a kislányról, de
nem elsősorban vagy kizárólag fizikai adottságairól, leginkább személyisége az, ami a
világklasszis edzőt lenyűgözi.
„Ajna annak idején a kőbányai Stílusban, a fiókegyesületünkben kezdett, de pillanatok alatt kinőtte a kereteket.
Akkor jött át hozzánk. Már a
kezdetekkor láttam, hogy
mennyire rendben van ő minden téren, de egy amerikai
edzőtáborban egészen elkápráztatott: a junior és felnőtt
edzőtársak között ez a kislány
úgy dolgozott, olyan alázattal,
szorgalommal és kitartással,
hogy senki sem tudta tartani
vele a lépést” – mesél Turi
György, aki szerint legalább
15-20 faktor kell ahhoz, hogy
valaki igazán kiemelkedő versenyző lehessen. Ajna pedig
ennek tökéletes példája. „Az a
kitartás, szorgalom elképesztő, ami benne van, bámulatos

egyéniség, mindig pontosan,
tudatosan csinálja, amit kérek
tőle, fejben és lélekben is nagyon rendben van, ehhez
pedig társul egy nagyon jó
családi háttér. Őt mindenki
szereti, egyszerűen jó a társaságában lenni, együtt dolgozni vele. Pontosan ezt látta
meg Egér is (Egerszegi Krisztina) benne, aki teljesen vis�-

szavonult amúgy az úszástól,
most mégis egyfajta mentora
lett, ami óriási húzóerő Ajnának” – teszi hozzá a mesteredző, aki viszont semmiképp
nem akarja a kislányt bárkihez is hasonlítani, fölösleges
terheket pakolni rá. A cél természetesen az olimpiai kijutás, de szerinte ez a mai mezőnyben egy kisebbfajta csoda

lenne. „Világklasszisaink vannak a felnőttmezőnyben is,
nehéz lesz mellettük kvótát
szerezni, de ezt a pici esélyt is
megragadjuk” – fűzi még hoz
zá Turi György. Ajna nyáron a
szüleivel pihent, készült az
újabb megmérettetésre, és
persze a szeptembertől következő elképesztő munkára,
a napi 5-6 órás edzésekre.

Emberpróbáló Underworld

Sakkozz bajnokokkal
Kőbányán!

Kint pokoli hőség, lent dermesztő hideg, vakító fény és éjszakai sötétség, szárazság és fullasztó pára – ezekkel kellett a több mint kétszáz kerékpárosnak felvennie a harcot az idén
hatodik alkalommal megrendezett Underworld Kupán. Az országban egyedülálló mountainbike-versenyt rendeztek meg Kőbányán, a felszíni pályákon és pincejáratokban.

Az Aquaréna-Kőbánya SC az ország egyik legnagyobb utánpótlás-nevelő egyesülete. Az elmúlt évadban a felnőttcsapataik az NB I/B és
a Budapest I. osztályokban is bajnokok lettek,
a fiatalok pedig megnyerték az országos rapid
és a nemzeti csapatbajnokságot. A felnőttversenyzők mellett igen népes az ifjúsági csapat
is a klubban.
„Foglalkozásainkon a gyerekek több tudás�szinten, eredményes oktatók segítségével, interaktívan ismerkedhetnek a sakkal, és a tanultakat egymás elleni partikban tehetik próbára. Ügyes gyerekek fordulnak meg nálunk,
közülük sokan tagjai ifjúsági, sőt felnőttcsapatainknak is” – mondta Korpics Zsolt szakosztályvezető. „Sakkozóinknak továbbá a tanulással sincsenek gondjaik: a sakk remekül fejleszti a logikai, matematikai, de a kommunikációhoz, szövegértéshez szükséges készségeket is. Ezért is lett, Polgár Judit munkája révén,
része a Nemzeti Alaptantervnek” – tette még
hozzá a szakember, aki fontosnak tartotta felhívni a figyelmet, hogy várják az érdeklődő
6–12 éves gyerekeket a 2015. szeptember 14től hétfőnként és szerdánként 17.30–19.30-ig a
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális központban, folyamatos csatlakozási lehetőséggel, felnőtteknek szerdánként sakk-klubbal. [Oktatók: Nógrády Vilmos és Korpics Zsolt FIDEmesterek. Ára: 6500 Ft/hó (heti két alkalom),
4500 Ft/hó (heti 1 alkalom) „napijegy”: 1000 Ft.
Nagycsaládos és testvérkedvezmény igénybe
vehető. Kapcsolat: Korpics Zsolt: +36-30/9510063, clearlogicltd@gmail.com]

Augusztus 8-án hatodik alkalommal vágtak neki az extrém
körülményeknek a versenyzők:
a körülbelül két kilométeres
kört hol csaknem 40 fokban,
tikkasztó hőségben és vakító
napfényben, hol 15 fokban,
lámpákkal kivilágított pincejáratokban tették meg, ahol a
nyirkos, párás levegő nemcsak
fullasztó, de csúszóssá is tette
az utat. Hogy a feladat emberpróbáló, az látszik abból is,
hogy a több mint kétszáz rajthoz álló, többnyire versenyző
bringás közül messze nem
mindenkinek sikerült megtennie a 70 perces versenyidőre
tervezett 15 kört.
„Nagyon örülünk, hogy a
szombati munkanap ellenére
200 fölött volt az indulók
száma, reméljük, hogy mind-

kat nem tudunk eszközölni,
viszont a rendezvény körítése
és szolgáltatásai terén sikerült újat mutatni. Elég csak a
pálya mellett, a versenyzők
számára felállított, 5 x 15 méteres, vízforgatós mobil uszodát említeni, hiszen ez önmagában is kuriózum, de emellett egy szurkolói zónát is kialakítottunk” – adott rövid ös�szefoglalót Fülöp Miklós, a
MOFÉM Underworld Kupa főszervezője.
2010 óta minden évben megrendezik hazánk legkülönlegesebb kerékpáros versenyét. A
MOFÉM Underworld Kupa a
több száz éves kőbányai tárnarendszer mélyére vezeti le a
bringásokat. Az idén az U19esek között a Cube-Csömör fiataljai taroltak, a fiúk között
Fördős Gergő, a lányok között Fördős
Fel és le, hidegből
Kata nyert meggyőa melegbe, kánikulából
ző fölénnyel. Föra pincékbe vezetett
dős Kata az abszoa verseny az Underworld Kupán. lút női dobogóra is
felállhatott másoannyian kellemes élményeket dikként, őt csak dr. Cseh Verogyűjtöttek. Sokat gondolko- nika (Alpinbike) tudta megelőzzunk évről évre azon, hogy ni. A felnőtt férfiak között Gérmivel színesítsük a versenyün- nyi Balázs (Újbuda Superior
ket. Mivel mind a sportköz- MTB SE), a master1-esek köpont, mind a föld alatti járat- zött Blazsó Márton (VKE-Nelrendszer adottságai állandók, son), míg a master2-es futamígy a pálya nyomvonalának ki- ban Medgyes Gábor (KTM Test
alakításában nagy változáso- Team) diadalmaskodott.

