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Évet értékeltünk

Milyennek látják a 2021-es évet Kőbánya alpolgármesterei, és
mit terveznek 2022-re? Négy vezető, négy interjú Mustó Géza
Zoltán, Radványi Gábor, Somlyódy Csaba és Weeber Tibor alpolgármesterekkel. 
4–5. oldal

Számba vettük a folyamatban
lévő és induló beruházásokat

Zöld jelzés a
Gyömrői úton

Két új jelzőlámpás csomópont is
kiépült Kőbányán. A Gyömrői út
és a Vasgyár utca kereszteződé
sében lévő már üzemel, arra,
hogy az Újhegyi út és Maglódi út
találkozásánál kiépített lámpák is
működésbe lépjenek, várhatóan
még 2-3 hetet kell várni.  6. oldal

Bővülő flotta

Új év, új
fejlesztések

Már a belső munkák folynak az új Mocorgó Óvodában, a szomszédos Szervátiusz
Általános Iskolában pedig elkezdődött a régi épület felújítása. A Kőbányai Önkormányzat idén az újhegyi strandot és a Harmat utcai játszóteret is felújítja, de gőzerővel folyik az Újhegyi Rendelő felújításának előkészítéseként a fogászat és a védőnők végleges elhelyezésének kialakítása is. 
2. oldal
Új autóval egészült ki a közterület-felügyelők flottája. A vezetőjükkel értékeltük az évet
és vettük számba a hétköznapokban felmerülő
kérdéseket. 
7. oldal

Édes
múlt
Mitől vált fogalommá a Lefi? Ez
az a hely, ahol az
adott szónak még
súlya van. Vevők
voltak-e a sütiforradalomra a kőbányai vevők, vagy
inkább a megszokott kínálatot keresték? Egy történet, amelynek
nemcsak múltja,
de jelene és jövője
is van. 
9. oldal

Egyeztetés útfelújítás után
Kockakövek helyett sima úton haladhatnak az autósok
a Gém utcában, de akadálymentessé vált az iskola
megközelítése is. Az útfelújítás után tavas�szal lakossági egyeztetés indul a forgalomszabályozásról Gyárdűlőn, de
a Kőbányai Önkormányzat az
Albert Camus utca környékén is kikéri a lakók véleményét az autósforgalom
jövőbeni szabályozá
sáról.
3. oldal

Oltás, tesztelés

Jégre vittek – Becsúsztunk a fehér cápák terepére

Kinek, mikor érdemes kérni a koronavírus elleni
negyedik oltást,
mi a tapasztalat a
járvány jelenlegi
hullámában? Ezúttal a Kertvárosba, a Hárslevelű Háziorvosi Rendelőbe látogattunk el.

2. oldal
16. oldal
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Oltás, tesztelés,
gyógyítás
A háziorvosnál nagyjából
harmincan jelentkeztek be a
januári oltási napokra, de kö
zülük többen végül lemond
ták, mivel náthásak vagy Co
vid-gyanúsak lettek, így érde
mes várniuk a vakcinával. Jel
lemzően a harmadik oltásra ér
keznek a körzetben élők.
– Az első két oltást tavaly a
praxishoz tartozók több mint
80 százaléka megkapta – mond
ja a doktornő. Persze olyan is
akadt, aki most kérte az első
oltást. – Egy idősebb házas
párról van szó. Ők nem oltás
ellenesek, csak korábban úgy
gondolták, hogy úgysem men
nek sehova, így nem fogják el
kapni a fertőzést. Aztán saj
nos nem így történt, a férfi lé
legeztetőre is került tavaly ős�
szel. Ez győzte meg őket arról,

hogy amint lehet,
kérjék az oltást –
meséli dr. Emri
Éva. Van viszont
olyan is, aki már
a negyediket kéri.
A háziorvos azt
mondja, ezt jel
lemzően olyanok
nak ajánlja, akik
nél többféle kockázati tényező
áll fenn, például cukorbetegség
vagy extrém túlsúly. Általános
ságban pedig az a tanácsa, hogy
a negyedik oltás előtt, aki meg
teheti, nézessen ellenanyag
szintet, mert ha van, akkor fel
merülhet, hogy érdemes várnia
a vakcinával.
A kertvárosi rendelőben nem
csak oltanak, kialakították a
rendszert az ingyenes gyors
tesztelésre is. Ezt a rendelő kis

mérete és elkülönültsége te
szi lehetővé, hasonlóra példá
ul a közös várótermes jóval na
gyobb Zsivajban vagy az Új
hegyi Rendelőben nincs mód.
A kertvárosi rendelőben egy
külön időpontra hívják a Co
vid-gyanús betegeket, akiknek
be sem kell lépniük a rendelő
be, hiszen a mintát az udva
ron veszik le. Gyorstesztről van
szó, így az eredmény is gyorsan
megvan.

A tokiói paralimpia női kere
kesszékes vívóválogatottját vá
lasztotta a Magyar Sportújság
írók Szövetsége az Év fogyaté
kos csapatának 2021-ben. A vá
logatottnak Hajmási Éva és

– Ezzel lerövidítjük az időt,
tudom, hogy covidos-e vagy
sem, lejelenthetjük, azonnal
elláthatom gyógyszerrel, tu
dom, hogy a családtagok közül
ki kaphatja el. Tehát két-há
rom nappal előrébb vagyunk –
mondja a doktornő. Ha nem vé
geznének gyorstesztet a rende
lőben, a mentőktől kellene kér
ni a tesztelést, ami többnapos
várakozást is jelenthet.
A doktornő tapasztalata is
az, hogy a járvány legújabb hul
lámában több a fertőzött, mint
korábban. Ugyanakkor úgy lát
ja, akik oltottak, jellemzően
könnyebben és gyorsabban ki
lábalnak a betegségből, mint
azok, akik nem tartottak igényt
a vakcinára.

Év eleji fejlesztési soroló
Milyen kőbányai beruházások vannak folyamatban és melyek indulnak el hamarosan – ezeket vesszük most sorra.

Óvodától
iskoláig

Ki ne ismerné azt a gyerekjáté
kot, amellyel a kicsik már baba
korukban megismerkednek a
különböző geometriai formák
kal?! Arra gondolunk, amikor
egy dobozba különböző – kör,
négyzet, háromszög, rombusz –
alakú lyukakon át lehet berak
ni a játék egyes darabjait... Ha
elképzeljük ezt többszázszoros
nagyításban, akkor már meg is
kapjuk az új kőbányai Mocorgó
Óvoda alakját. A gyerekjátékot
idéző épület munkálatai tavaly
kezdődtek el. A régi épületet el
bontották, és ma már nemcsak
az új épület falai állnak, de elké
szült a födém, beépítették a kü
lönleges formájú ablakokat is, és
már a belső munkáknál tarta
nak. A Kőbányai Önkormány
zat tervei szerint az intézmény
idén nyárra készül el.

Költözésre készülve

Az óvoda közvetlen szom
szédságában gőzerővel folyik
a Szervátiusz Általános Isko
la felújításának második üte
me, szintén a Kőbányai Önkor
mányzat beruházásában. A bő
vítés, az új emeleti rész már ta
valy elkészült, a régi épület fel
újításához viszont új közbe
szerzés kiírására volt szük
ség. Ez tavaly lezajlott, a mun

Napból
nyert
energia

Javában tart a Harmat utcai
rendőrkapitányság felújítása.
Itt napelemes energiarend
szert is kialakítanak, emellett
cserélik a homlokzati nyílás
zárókat, hőszigetelik a tetőt és
a homlokzatot, valamint kor
szerűsítik a fűtésrendszert.
Az energetikai korszerűsítés,
amely a kőbányai mellett to
vábbi hét budapesti rendőr
ségi épület felújítását is ma
gában foglalja, uniós pályá
zati és állami forrásból való
sul meg.

katerület átadásával pedig
megkezdődhettek a mun
kák. A többi között korszerű
sítik az elektromos hálózatot
és a fűtési rendszert, felújítják
a mellékhelyiségeket és új bur
kolattal látják el a közös tere
ket. A munkálatokat úgy üte
mezték, hogy azokkal nyárra
végezzenek, így a Szervátiusz
diákjai és tanárai a következő
tanévet a bővített, megújult és
teljes egészében akadálymen
tesített intézményben kezd
hetik el.

A már említett két beruhá
zás mellett az egyik legna
gyobb fejlesztés idén az Új
hegyi Rendelő felújítása lesz.
Ez azért sem egyszerű, mert
a háziorvosi rendelők mellett
fogászat, védőnői ellátás és
gyógyszertár is működik az
épületben, vagyis a munká
latok megkezdése előtt mind
egyiknek új, alkalmas helyet
kell biztosítani. A háziorvo
si rendelők átmeneti „ottho
na” már elkészült, az ellátás
a Sibrik Miklós úti régi isko
laépületben lesz biztosított

3

A POLGÁRMESTER LEVELE
Kőbányai sportolók
az Év fogyatékos csapatában Kedves Kőbányaiak!

A kertvárosi háziorvosi rendelőben jártunk

Külön fakkokban sorakoznak
a különböző oltóanyagokat
tartalmazó kis fiolák a kert
városi orvosi rendelő aszta
lán. Az oltási akciónapra be
térő a Szputnyik V kivételé
vel bármely vakcinát választ
hatja itt. Dr. Emri Éva a janu
árra meghirdetett oltási napok
előtt felmérte az igényt a praxi
sában, hisz nem mindegy, me
lyik oltásból hányat kell ren
delnie, ráadásul az is különbö
ző, hogy egy bizonyos fajta ol
tás egyetlen fiolájából hány be
teget tud beoltani. A kínai vak
cinánál egyszerű a helyzet, egy
üvegcse egy oltás, ám a többi
nél már minden fiola több ol
tásra elegendő, így nem árt úgy
tervezni, hogy egy felbontott
üvegcse tartalma el is fogyjon
a nap végére.
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a felújítás ideje alatt. A fogá
szat és a védőnők az Újhegyi
sétány 16., illetve 12. szám alá
kerülnek. Ők végleges elhelye
zést kapnak az új helyen, ezért
azokat is felújítja, korszerűsí
ti a Kőbányai Önkormány
zat. A munkálatok már elkez
dődtek, így ha végeznek vele,
indulhat a költözés, és meg
kezdődhet az Újhegyi Rende
lő modernizálása. A milliár
dos összegre rugó beruházást
részben kormányzati, részben
saját forrásból finanszírozza a
Kőbányai Önkormányzat.

Megújul a strand és a játszótér is

Az Újhegyi Uszoda teljes
felújítása után idén korsze
rűsíti a Kőbányai Önkor
mányzat az udvart, illetve
a strandrészt is. A beruhá
zás a munkaterület átadá
sánál tart, a kivitelezőt
már kiválasztották a nyílt
közbeszerzési eljáráson.
A tervek szerint a strand
nyárra készülhet el.
Megújul idén a strand
hoz közeli, a Sportligetben
lévő Harmat utcai játszó
tér is. A beruházás itt még
az elején tart, lapzártánk
idején írta ki a nyílt közbe
szerzési eljárást a kivitele
zésre a Kőbányai Vagyon
kezelő.

Madarászné dr. Mező Boglár
ka, a Törekvés SE Vívó és Kere
kesszékes Vívó Szakosztályá
nak versenyzői is tagjai voltak.
Dani Gyöngyivel és Krajnyák
Zsuzsannával csapatban sze

reztek bronzérmet tőrvívásban
a tokiói játékokon. A váloga
tott ötödik tagja Veres Amaril
la volt, aki egyéniben paralim
piai bajnoki címet szerzett pár
bajtőrben.

Az útépítések után a
forgalomszabályozásról
indul párbeszéd

Csökkentenék
az átmenő
forgalmat
Gyárdűlőn
Az autósok már hetek óta
sima úton közlekedhetnek
a Gém utcában a korábban
megszokott kockakövek he
lyett. A gyalogosoknak azon
ban a Komplex Általános Is
kola oldalán várni kellett,
amíg az időjárás lehetővé te
szi a tervezett aszfaltozást.
A Kőbányai Önkormányzat a
Zágrábi utcától a Hizlaló térig
tartó útszakaszt újította fel.
Az úttest mellett átépítették
a szegélyeket és a kapukihaj
tók burkolata is egységes lett.
Az iskola előtti szakaszon kis

buszos várakozóöblöt alakí
tottak ki, illetve öt olyan sze
gélysüllyesztéses járdacsatla
kozás készült, amelyek az in
tézménybe érkező mozgáskor
látozott gyerekek hétköznap
jait könnyítik meg. Emellett
az érintett útkereszteződések
járdáit taktilis elemek beépí
tésével akadálymentesítették.
Ahogy azt a beruházás indí
tása előtt a kerület vezetői je
lezték, a Gém utca felújítása
után változhat az útszakasz
forgalomszabályozása. Utób
bi azonban nemcsak a Gém

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
utcát érinti majd, hanem a
térség teljes forgalomszerve
zését, a cél ugyanis az, hogy
Gyárdűlőn csökkenjen az át
menő autósforgalom. A lakos
sági egyeztetés várhatóan ta
vasszal indul a forgalomsza
bályozási tervekről, a rész
letekről a Kőbányai Hírek is
beszámol, de érdemes figyel
ni a Kőbányai Önkormányzat
oldalát, a www.kobanya.hu
oldalt is.

Folytatódott a párbeszéd
az Ihász közi lakókkal
A forgalomszabályozásról indul
hamarosan lakossági egyez
tetés az Albert Camus utca, il
letve az Ihász köz és Maláta
köz környékén is – hangzott el
a Ihász köz lakóinak képvise
lőinek és a kerület vezetőinek
újabb, januári egyeztetésén.
A lakókkal az Albert Camus
utca rendezése kapcsán indult
a párbeszéd, így született tavaly
arról is megállapodás, hogy az
új utcán a lakók kérésének ele
get téve megtiltották a parko
lást, és sebességkorlátozást is
előírtak. Ám ezt a megoldást a
szakhatóságok csak átmeneti
leg fogadják el, a végleges forga
lomszabályozási tervet a Buda
pest Közút Zrt.-nek engedélyez
nie kell.
A januári fórumon a szakmai
megoldási javaslatokat és a ta
valy év végén végzett forgalom
számlálás adatait ismerhették
meg az Ihász közi lakók. Utób
bi azt mutatta, hogy az Ihász
közben nem jelentős az átme
nő forgalom, a személyautók és
a teherautók is céllal érkeznek.

Ugyanakkor a vizsgálat több
problémát is feltárt: így a többi
közt arra is rámutatott, hogy az
Ihász közben sok esetben sza
bálytalanul parkolnak az autó
sok. Erre jelenthetne megoldást
például a várakozási tilalom fel
oldása az Albert Camus utcá
ban a megerősített útpadkán.
A fórumon az Ihász park fej
lesztése is téma volt, a kerü
let vezetői több tervet is is
mertettek, amelyek megvaló
sítása ugyanakkor függ a ke
rületi költségvetési források

Az új év rendszerint a fogadalmak ideje,
városvezetőként azonban én ilyenkor
több időt szakítok a számvetésre. Át
gondolom, milyen volt az előző év, mi
lyen terveinket és hogyan sikerült meg
valósítanunk, illetve mibe tudunk be
levágni az új esztendőben, hová szeret
nénk eljutni év végére.
2021 járvány szabdalta, felemás év volt.
A korlátozásokat az oltás adta szabadság oldotta. Ám idén ja
nuárra sem szabadultunk még meg a fertőzések kockázatától,
sőt egyre több a megbetegedés. Igaz, a vírus gyengülni látszik,
2022-re pedig ez már a kilábalás, a régi életünkhöz való vissza
térés reményével biztat. Az óvatosság ugyanakkor indokolt, úgy
a hétköznapokban, ahogy egy városvezető számára az év terve
zésénél is.
Tavaly számos beruházást, iskolabővítést, intézményfelújí
tást sikerült megvalósítanunk, és 2022-t is átgondolt tervekkel
kezdjük. Idén befejezzük a Szervátiusz Általános Iskola teljes
felújítását, átköltözhetnek az új, épületként is izgalmas, korsze
rű Mocorgó Óvodába a gyerekek és a pedagógusok a régi Kőbá
nyai úti épületből. Az Újhegyi Orvosi Rendelő felújításának elő
készítésével jól haladunk, az orvosi ellátás átmeneti helye már
kész, a fogászatnak és a védőnői tanácsadásnak pedig végleges
új elhelyezést alakítunk ki az Újhegyi sétányon. És ha mindez
zel megvagyunk, megkezdhetjük a rendelő felújítását. Korszerű
sítjük az Újhegyi Uszoda strandját is, amely reményeink szerint
idén nyáron már fogadhatja a kikapcsolódni vágyókat, és felújít
juk a strandhoz közeli játszóteret is.
Mindezek persze a nagyobb beruházások, de folytatjuk mind
azokat a kisebb lépéseket is, amelyekkel még otthonosabbá, zöl
debbé, rendezettebbé tehetjük közös otthonunkat.
Polgármesterként 2021 legemlékezetesebb pillanata az volt
számomra, amikor a kerület képviseletében átvehettem a Hilddíjat. Ez az elismerés ugyanakkor számomra mércét is jelent, el
várást, hogy továbbra is átgondoltan, következetesen fejlesszük
tovább kerületünket!

tól. Tervezik például a parki
járdák felülvizsgálatát, ugyan
is több szakasznak nincs funk
ciója, azt vissza lehetne adni a
zöldnek, a többit pedig felújít
hatnák. Kialakítanának itt bio
diverz ágyásokat is, valamint
egy sportparkot és egy gyere
kes-kutyás játszóteret. Utóbbi
nemcsak kerületi, de budapesti
szinten is kuriózum lehet majd!
Ahogy a forgalomszabályo
zásról, úgy a parki fejlesztések
ről is lakossági egyeztetés indul
majd tavasszal.

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

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

A Törekvés

Kőbánya első kultúrintézménye 1888. ok
tóber 3-án alakult meg, még a Kőbányai
Kaszinó létrejötte előtt. Kezdetben 183
tagja volt, a MÁV Északi Főműhely lel
kes melósai és vezetői voltak a kezde
ményezők. Az akkori jogszabályoknak
megfelelően megszövegezték az alapsza
bályt és felterjesztették a Belügyminisz
tériumba, ahol rövidesen jóvá is hagyták. Így
jött létre a Törekvés Dal-, Zene- és Önképző Egylet. A dalárda
mellett sorban alakultak meg a művelődés különböző csoport
jai, lett könyvtár, fúvószenekar, zenekar, tánctanfolyam, kár
tyaklub, színjátszó kör többek között. A vasutasok művelődé
sén túl az intézmény hamarosan nyitott művelődési házzá ala
kult. Ehhez persze nagyobb épület kellett. Bővítések, átalakítá
sok után épült fel a múlt század elején a mai formájában a Törek
vés Művelődési Központ. Nem állami beruházásként, hanem a
kor szakszervezeti önerős finanszírozási modelljének megfele
lően téglajegyekből.
A munkásművelődés, az egylet, valamint az otthont adó épü
let története magán viseli a 20. század viharait. Falai között
megfordult József királyi főherceg, Moldova György, Kolozsvá
ri Grandpierre Emil, Rátonyi Róbert, hogy csak néhány ismert
nevet idézzek. A sokszínű névsor a sokszínű programoknak kö
szönhető, protokolláris ünnepségek, irodalmi estek, színdara
bok, operett-előadások váltották egymást. Persze ez az épület
sem kerülhette el az államosítást, és az 1940-es évek végén a
Vasutasok Szakszervezete kapta meg az épület üzemeltetését.
A rendszerváltás után létrejött a Kőbányai és Vasutas Törek
vés M. K. Kulturális Szabadidő Egyesület mint közhasznú ci
vil szervezet.
Most pedig az Orbán-kormány azt üzeni: nincs tovább. A Köz
lekedési Múzeum terjeszkedni akar, ezért útjában áll a Törek
vés. Nem akar az ingatlanban látni ilyen egyesületet, így a több
mint 130 éves múltra visszatekintő intézményt ki akarják rak
ni az épületből. Levélben fordultam a kormányhoz, hogy van-e
egyáltalán szándékuk, tervük az elhelyezésre. Ahogy megérke
zik a válasz, megírom.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Négy vezető, négy vélemény – milyen volt 2021, és hogyan készülnek 2022-re

Évértékelő az alpolgármesterekkel

Radványi Gábor: A Facebook-poszt Somlyódy Csaba: A fejlesztéseknél a közszolgáltatások
nem helyettesítheti az elvégzett minőségének javítása a fő szempont
munkát

– Milyen jelzővel jellemezné
2021-et?
– Nyomasztó évet hagytunk magunk mögött. Tavasszal még azt
hittük, hogy végleg kiszabadulunk a vírus fogságából, aztán
jöttek az újabb és újabb hullámok.
Félve nyitom meg a híreket, hiszen naponta olvasunk újabb áldozatokról vagy az életükért küzdőkről; zenészt, színészt, olim
piai bajnokot, de barátokat, rokonokat sem kímélt a járvány.

– 2022 az országos politikában választási év. Számít ez a
helyi közéletben?
– Számít. 20 év óta minden választási kampányban részt vettem Kőbányán. Sokan ezt nyűgnek, szükséges rossznak tartják, én viszont lehetőséget látok
benne egymás megismerésére.
A kormánypártiak és az ellenzékiek is itt élnek, hasonló problémákkal küzdenek, és egy képviselőnek, alpolgármesternek mi

lehet más a küldetése, mint az,
hogy megértse, segítse őket. Egy
választás megnyerése sokak számára végcél, és mindent ennek
rendelnek alá. Nekem inkább
csak egy lehetőség arra, hogy
többet tehessek az itt élőkért.
Az utóbbi időszakban a nagypolitikában, de időnként a helyiben
is azt tapasztalom, hogy a kommunikáció maga mögé szorítja
az elvégzett munkát. Életünk része lett a közösségi média, de tőlem idegen az, hogy a Facebookposzt legyen az első. Én továbbra is a hitelességben, a valós teljesítményben, a csendben elvégzett munkában hiszek.
– Mi az a fejlesztés, amely elsőként eszébe jut 2021-ből?
– Több is van: Tengerszem Rendelő, Szervátiusz Iskola, Mocorgó
Óvoda. Az egészségügyre, a sportra és az oktatásra szánt pénz olyan
befektetés, amely a jövőben térül
meg. Örülök annak is, hogy aktív közreműködésemmel a Mádi
utcában nem kellett megszűnnie
egy óvodának. Önkormányzati
óvodánkat a katolikus egyház vásárolta meg. Az intézményt úgy
tartottuk meg az óvodai nevelés
számára, hogy közben bevételt hozott az önkormányzatnak.
– Karácsony előtt nem sokkal adták át a Sportliget legújabb attrakcióját, a kerékpáros pumpapályát. Várhatók további sportberuházások?
– Sikerrel pályáztunk szabadtéri fitneszparkok, valamint egy

200, illetve egy 400 méteres futókör kialakítására. Bízunk benne, hogy a megvalósításuk hamarosan elkezdődhet. A kormánytól még tavaly szeptemberben több mint egymilliárd
forintot kaptunk különböző fejlesztésekre. Ebből szeretnénk a
nyári szezonra felújítani az Újhegyi Uszoda strandját, illetve
rendbe tesszük az Újhegyi orvosi rendelőt is.
– A képviselő-testületben ön
is az egyik aktív tervezője az
éves költségvetésnek. Milyen
szempontok határozzák meg a
2022-es büdzsét?
– A Covid-helyzet miatt első
az óvatosság marad. Ha az ember konzervatív szemlélettel
tervezi a bevételeit és a kiadásait, akkor csak pozitív meglepetés érheti. Így volt tavaly is,
ezért történhetett meg, hogy a
helyi adóknál a bevételeink már
novemberben meghaladták az
egész évre tervezett összeget.
Válsághelyzetben a munkahelyek, a szerzett jogok megtartására, valamint az önkormányzati szolgáltatások színvonalának
megőrzésére különösen ügyelni kell. A minimálbér és a kötelező bérminimum nagymértékű
emelése jó hír sokaknak. Az ezzel járó egyenlőtlenségek kiigazítása az egyik legfontosabb idei
feladatunk. A bérek emelkedésének nem lehetnek kárvallottjai az önkormányzatnál és intézményeinknél.

– Milyen év volt 2021?
– Felemás. Az év elején bizakodtunk, azt reméltük, hogy
túl vagyunk a Covid-járvány
nehezén. Majd jött a harmadik hullám. Az önkormányzati
munkában az online ügyintézés rutinszerűvé vált, bár a hatékonysága egyes területeken
vitatható.

– A városüzemeltetésben általában nincs home office, íróasztal mögül nem lehet utcát
söpörni vagy bérleményeket
kezelni. Milyen intézkedéseket hoztak az érintett dolgozók
egészségének védelmében?
– Fokozottan figyeltünk a megelőzésre, a járványügyi óvintézkedések betartására. Gyakrab-

kezdődött, a tűzoltóságé egyelőre nem, a konyha viszont elkészült.
– Büszke vagyok arra, hogy a
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvánnyal közösen javíthattuk a tűzoltók munkakörülményeit. Köszönet illeti a közalapítvány kuratóriumi elnökét, Marksteinné Molnár Juliannát. Bár
teakonyhának hívják, a helyiség közel akkora, mint egy üzemi konyha. Az épület klimatizálását fővárosi segítséggel, a BKK
pénzügyi hozzájárulásából folytathattuk. Remélem, hogy idén
elkezdődik a tűzoltóság épületének felújítása állami beruházásban. A rendőrkapitányság épületének korszerűsítése már elkezdődött, és a vártnál több mindenre kiterjed. A külső nyílás
zárók mellett a liftet és a garázsajtót is kicserélik.
– A Hős utcai nyomortelep fokozatos felszámolása a környéken visszaszorította a kábító-

szeres volt a drágulás 2020-ról
2021-re. De említhetem a közétkeztetést is, ahol a szolgáltatók az élelmiszerek drágulása
miatt emelnének árat. Eközben
mi idén sem emelhetünk se lakbért, se bérleti díjat, se ebédtérítési díjat.
– Mivel jár a minimálbér, illetve a szakképzett munkavállalóknak járó garantált bérminimum közel 20%-os emelése?
– A hatás kettős. Egyrészt ki
kell gazdálkodnunk az érintett
önkormányzati dolgozók magasabb fizetését. Másrészt kezelnünk kell a minimálbér-emelés
okozta bérfeszültséget. Ez a nagyobb kihívás. Munkáltatóként
nem hagyhatjuk, hogy egy 15-20
éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárs alig keressen
többet egy minimálbérrel felvett

pályakezdőnél. Ha a szakképzett
kollégák jövedelmét nem emeljük, könnyen elveszíthetjük őket,
megtartásuk versenyképességi kérdés is a Kőbányai Önkormányzat számára.
– Ilyen külső körülmények közepette miként lehet költségvetést tervezni, beruházásokat menedzselni, illetve mi az
elsődleges szempont a fejlesztéseknél?
– Folyamatos egyeztetések
eredményeként elért konszenzussal. A fő szempont pedig a
közszolgáltatások minőségének
folyamatos javítása. A Tengerszem Rendelő felújítását az Újhegyi Rendelőé követi, elkezdtük a Mocorgó Óvoda újjáépítését, a strandfürdő korszerűsítését pedig előkészítettük. Szinte
mindegyik bölcsődénkben, óvo-

dánkban történt valamilyen
fejlesztés 2021-ben. Bár az iskolák fenntartója már az állam,
az épületek tulajdonosa az önkormányzat maradt. A Szervátiusz Iskolában ezért végeztetjük el a bővítés után a belső
felújítást. Csak a Mocorgóra, a
Szervátiusz belső munkáira és
a strandra több mint 3,3 milliárd forintot fordítunk saját
erőből. De a járdák felújítására
is tízmilliókat költöttünk. Fővárosi, valamint pályázati forrásból is finanszírozott beruházások is jutottak Kőbányára 2021-ben. A Mádi utca burkolatának cseréje budapesti beruházás volt, az Albert Camus
utcában és a Gém utcában pedig pályázati pénzből és ehhez
hozzátett saját erőből álltuk a
költségeket.

Weeber Tibor: A fenntarthatóság
lemondásokkal is jár

Mustó Géza Zoltán: A kerületben szolgáló rendőrök
és tűzoltók minden támogatást megérdemelnek
– Milyen évet zárt 2021-ben Kőbánya?
– Sűrűt és egyúttal termékenyt.
A járványügyi szabályok meghatározók maradtak a hétköznapokban, de a nyár azért szabadabb volt.
– Közrendért felelős alpolgármesterként miként értékeli Kőbánya közbiztonságát?
– Nagyon jók a bűnügyi mutatók, 2021-ben nem volt autólopás Kőbányán, ami a rendőrök,
a közterület-felügyelők és a polgárőrök közös sikere. A kapitányságon zökkenőmentes volt a
vezetőváltás, Baricska Norbert
alezredes beilleszkedett nálunk.
A Kőbányai Polgárőr Egyesület
életébe Kálmán László elnök új
lendületet vitt, egyre több a fiatal
az önkéntes rendfenntartók között. Nem véletlenül nyerte el az
egyesület az Év Polgárőr Egyesülete címet.
– A rendőrkapitányság épületének korszerűsítése már el-

ban takarítottunk, és ha kellett,
a vírust nagyban hatástalanító
ózongenerátorral fertőtlenítettünk.
– Az önkormányzatokat érintő kormányzati intézkedések –
elvonások, a kkv szektor iparűzési adójának csökkentése, a
helyi adók és díjak befagyasztása – 2022-ben is fennmaradnak. Mi a hatásuk a városüzemeltetésben?
– Az ingatlangazdálkodásban
várhatóan tovább nőnek az önkormányzat ráfordításai. A fenntartást, az állagmegóvást egyre költségesebbé teszi az építőanyagok, az energia, illetve a
munkaerő drágulása. Áramhoz
és gázhoz valószínűleg 40%-kal
magasabb áron jutunk, mint korábban, a járdaépítésekhez szükséges aszfaltnál pedig négy-

szer-terjesztést. Kerületi szinten hogy áll a helyzet?
– Mint minden településen,
Kőbányán is vannak olyan külső
körülmények, amelyek függetlenek az önkormányzattól. Ilyen a
két börtön. Mindkét intézmény
vezetésétől sok segítséget kap
a kerület. Nem ők tehetnek arról a jelenségről, amelyről keveset szoktunk beszélni: az újrakezdés egyetlen elítélt számára
sem egyszerű, azoknak pedig kifejezetten nehéz, akik priusszal
szabadulnak. Nekik nem szívesen adnak munkát, viszont valamiből nekik is meg kell élniük.
Sokan lesznek közülük drogdílerek. Többségük nem kőbányai,
viszont előfordul, hogy itt tartja őket a pénz a szabadulás után.
– Egy nyári táborban függőségekről beszélgetett 7–14 éves
gyerekekkel. Hogy fogadták?
– Megrázó volt, amikor elkezdtünk beszélgetni. Ez a korosztály még belső kontroll nél-

kül, élményszerűen mesél az átéltekről. Előzetesen arra számítottam, hogy az elbeszélések „főszereplője” az alkohol lesz, de a
drog lett. Azzal kellett szembesülnöm, hogy a gyerekek megtanultak alkalmazkodni ahhoz,
hogy a szülő módosult tudatállapotban van. Tudják, hogy olyankor mit szabad és mit nem.
– Az önkormányzat az ön kezdeményezésre kezdte el a rossz
állapotú bérlakásállomány pályázati úton történő felújítását.
A munkát a nyertesnek saját
költségen kell elvégeznie. Működik ez a modell?
– Igen, mégpedig sikerrel. Három-négyszeres szokott lenni a túljelentkezés. Eddig 30 lakás talált gazdára. Fontos hangsúlyozni, hogy a mérlegeléskor
nem a pénz dönt, hanem a pályázók szociális helyzete, például hogy hány gyermekük van, és
őket mekkora jövedelemből tartják el.

– Hogy látja 2021-et?
– Mostanra sokan belefáradtak
a járvánnyal vívott kétéves küzdelembe. Az egyedülállók talán jobban, mint azok, akik mögött támaszként ott áll a család. Nem tartom szerencsésnek, hogy a politika által amúgy
is megosztott magyar társadalomban az oltásról szóló vitával újabb törésvonal alakult ki.
Szerintem a hétköznapi embernek nem dolga, hogy virológussá képezze magát az interneten,
jobban teszi, ha hallgat a szakemberekre.
– Miért nem tette kötelezővé az oltást az önkormányzat
a saját dolgozóinak?
– Az intézményeinkben 90%hoz közelített az oltottak aránya, amit kellő védelemnek tartottunk. Ha fizetés nélküli szabadságra küldjük azokat, akik
nem hajlandók beadatni a vakcinát, újabb feszültségeket teremtünk. S bár nem értünk velük egyet, de tiszteletben tartjuk a döntésüket, és nem szerettünk volna senkit sem egzisztenciális szorongásnak kitenni. Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy az oltatlanok egyéni
felelőssége megnő.
– Jobban megtelt a szociális háló 2021-ben, mint 2020ban?
– Ugrásszerű növekedést nem
tapasztaltunk. Az önkormányzati juttatásokat egyszerre igazítjuk az állami ellátások változásaihoz és a hétköznapok teremtette kihívásokhoz. Tavaly
próbaképp polgármesteri keretből indítottunk el egy egészségügyi vészhelyzetben (élethelyzetben) segítséget jelentő támo-

gatást, amellyel egy -egy költségesebb beruházást végezhetünk
el a Baptista Szeretetszolgálattal kötött megállapodás keretében, egy-egy rászoruló család
otthonában. A tapasztalatok
birtokában döntenénk költségvetési keretről, amire pályázni lehetne. De szerződést kötöttünk egy pszichológussal, aki a
pandémia időszakában lelki segítséget nyújt a kerületben élőknek.
– Nehezítette-e munkaerőhiány a járványhelyzet kezelését a kerületi szociális ellátórendszerben?
– Nem, válság idején az emberek megbecsülik a biztos állást,
ilyenkor kétszer is meggondolják a munkahelyváltást. Inkább
a covidos kollégák helyettesítése jelentett kihívást.
– A decemberi ülésen a képviselő-testület megszavazta,
hogy az önkormányzat a Halom utcába tervezett bölcsőde megépítéséhez kormányzati pályázati forrásra pályázzon. Nincs elég férőhely?
– Van, de a kerület központjában szükség lenne az új bölcsődére, ahol új korai fejlesztő központot alakíthatunk ki, hogy a
legkisebb kortól megkezdhessük a kerület sérült, pl. autista gyermekeinek felzárkóztatását. Noha közel másfél milliárd forint az elnyerhető támogatás, a döntést alaposan mérlegelnünk kell, mert az építőipari beruházások költségei nagyon megnőttek.
– Többször is hangsúlyozta a
fenntarthatóságot, amit nem
szűkít pusztán a klímavédelemre. Miért?

– A fenntarthatóság szót jobban szeretem. A nagyapám még
az esernyőjét is megjavíttatta,
ma mindent kidobunk, és újat
veszünk. Fogyasztóból felelősségteljes gazdálkodóvá kell válnunk. El kell fogadnunk, hogy a
fenntarthatóság lemondásokkal jár, fel kell adnunk megszokott kényelmünket, takaréko-

san kell gazdálkodunk a bolygónk fogyó erő- és nyersanyagforrásaival. Akinek gyermekei és unokái vannak, azoknak
ez szülői kötelessége is. A zöld
gondolatból mára egyesek fundamentalista vallást kreáltak,
pedig szerintem az előrelátó és
józan belátás fontosabb, mint a
megszállottság.
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Új jelzőlámpás kereszteződések
Már üzemelnek a Gyömrői út
és Vasgyár utca kereszteződé
sében az autós és gyalogosfor
galmat segítő új jelzőlámpák.
A Kőbányai Önkormányzattal
kötött megállapodás alapján a
jelzőlámpás csomópont kiépí
tését és a Vasgyár utca aszfal
tozását is a Bosch cég finan
szírozta.

A Maglódi út – Újhegyi út ke
reszteződésében tavaly nyár
ra kiépített jelzőlámpás rend
szert 2-3 hét múlva, azaz feb
ruár közepére üzemelhetik be
- tudta meg a Kőbányai Hírek a
beruházó Budapest Közút Zrttől. Mint ismert, a jelzőlámpás
csomópont itt már tavaly nyár
végére elkészült, beüzemelé

se azonban azóta is húzódott.
Ezért utánajártunk a beruházó
Budapest Közútnál és a villa
mosenergia-hálózat fenntartó
jánál és üzemeltetőjénél, hogy
mikorra várható a bekapcso
lás. A válaszok alapján a lám
pák áramellátásának biztosí
tása okozta a késlekedést. A Bu
dapest Közút megrendelésé

re tavaly elkészült a vezetékek
lefektetéséhez szükséges első
terv, ám ez alapján az egyik ve
zérlőszekrény műemléki épület
elé került volna, így a nyomvo
nalat módosítani kellett. A Bu
dapest Közút szerint az ELMŰ
hosszadalmas átfutási idővel
végezte a tervezést, azt csak
idén január 20-án jelentették

készre, így a lámpák bekötését
csak ezután lehetett elkezdeni.

Atombunkertől
a repülőtéri útig
– Az új vasútállo
más már megkap
ta az építési enge
délyt, kiviteli terve
zés alatt áll, a cél az,
hogy az agglomerá
cióból ingázók át
szállhassanak a Ke
lenföldet és Óbudát
összekötő 1-es vil
lamosra a Hungá
ria körútnál. Hason
ló megfontolásból
a 3-as, illetve a 28as villamosok kön�
nyebb elérése érde
kében helyezzük át
ugyanezen a vasút
vonalon Kőbánya felső meg
állót az Élessarok közelébe.
A Kőbánya felső és a Kele
ti pályaudvar között idén el
készülő harmadik vágány ér
demben g yorsítja majd az
elővárosi vonatközlekedést.
A munkát azonban akkor te
kinthetjük befejezettnek, ha
Kőbánya felső és Rákos állo
más között felszámoljuk és
megújítjuk a mai rozsdás vá
gányerdőt. Ez ugyanis a leg
nagyobb akadálya az agglo
merációs járatok sűrítésének.
– December közepén Aka
démiaújtelep néven új meg
állót avattak Rákosmente és
Kőbánya határán. Miért volt
erre szükség?
– Az ott élők régóta kérték,
hogy a hatvani vasútvonalat
kapcsoljuk be a környék kö
zösségi közlekedésébe, hisz

Rákosmentén nincs
BKK-s kötöttpályás
szolgáltatás, sem vil
lamos, sem metró, és
még HÉV sem. Ők is
jól tudják, hogy a vá
ros felé számukra is
a vonat a leggyorsabb közleke
dési eszköz.
– Déli Körvasút?
– Az Üllői út fölötti néplige
ti állomás tervei elkészültek,
engedélyezése zajlik, a Nem
zeti Infrastruktúra Fejlesz
tő Zrt. (NIF) az első negyed
évben szeretné kiírni a köz
beszerzési eljárást a kivitele
ző kiválasztására. Ha minden
terv szerint alakul, 2023-ban
elindulhat az építkezés. Az ide
érkezők a 3-as metróra száll
hatnak majd át az Ecseri úti
megállónál. A Déli Körvasút
az elmúlt ötven év legjelentő

sebb budapesti vasútfejlesz
tése. A cél az, hogy a Miskolc–
Hatvan, illetve Szolnok–Új
szász felől érkező vonatok egy
részének ne kelljen bemennie
a Keleti pályaudvarra, hanem
a Dunán áthaladva Kelenföld
érintésével folytathassák út
jukat Érd, illetve Székesfe
hérvár felé. A budai szakaszra
– benne az új nádorkerti állo
mással – és az új Közvágóhíd
állomásra 2021 végén megkö
tötte a kivitelezői szerződést
a NIF.
– A repülőtérre vezető út
átépítéséről az elvi döntés
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Közbiztonsági ellenőrzés az év végi ünnepek előtt

Interjú Vitézy Dáviddal,
a Közlekedési Múzeum
és a Budapesti Fejlesztési
Központ vezetőjével

– Megkapták az első jog
erős építési engedélye
ket a Kőbányai úton léte
sülő új Közlekedési Mú
zeum kialakításához. Me
lyik épületekkel kezdődik a
munka?
– Négy kisebb épülettel, ame
lyeknek kiszolgáló, kisegítő
funkciót szánunk. Közülük a
legizgalmasabb talán a hideg
háborús korszak egykori nuk
leáris bunkere, amely műemlé
ki védettséget élvez. Az 1950es években épült azért, hogy az
Északi Járműjavító dolgozói
nak legyen hova menekülniük
egy esetleges amerikai atom
támadás elől. Szeretnénk láto
gathatóvá tenni. Jó állapotban
maradt fenn, bár egyelőre mé
ter magasan áll benne az eső
víz. Mellette található a 80-as
években létesített mozdony
mérlegház. Ezt restaurátor
műhellyé alakítjuk át, ahol a
múzeum munkatársai önkén
tesek segítségével dolgozhat
nak egy-egy jármű felújításán.
Egy volt raktárhelyiséget ét
teremmé építünk át. A szom
szédságában áll egy több mint
százéves épület, amely a korá
ból adódóan túlélte a második
világháborús bombázásokat,
ebből rendezvény- és kiállító
tér lesz. Január 1-jével a terü
let a múzeum vagyonkezelé
sébe került, így a munkát ille
tékességi viták sem hátráltat
hatják.
– Hogy állnak a Dízelcsar
nok átépítésével megvaló
suló központi épület tervei?
– Szerződés szerint az en
gedélyezési tervek az első ne
gyedévben elkészülnek, már
folyik a múzeum építési enge
délyezése. A munkát egy neves
amerikai építésziroda, a Dil
ler Scofidio + Renfro irányít
ja magyarországi partnere, az
M-Teampannon közreműkö
désével.
– A Közlekedési Múzeum
saját vasúti megállót kap a
közelmúltban felújított hat
vani vasútvonal mentén. Mi
kortól?
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megvan már, a ter
vezés elkezdődött, a
Budapesti Fejleszté
si Központ kikérte az
érintett lakók és ön
kormányzatok véle
ményét. Sok a vita?
– Meglehetősen sok
a nehéz kérdés. Az el
képzelés az, hogy a kö
zépső, jelenleg korlát
tal elválasztott, két
szer eg ysávos utat
felszámoljuk, hiszen
ha azon baleset törté
nik, megbénul a köz
lekedés. A hidakat,
aluljárókat kétszer
kétsávossá alakíta
nánk, és a repülőtéri
utat összenyitnánk a
Gyömrői úttal, de eh
hez sok helyen széle
sebb keresztmetszet
kell, és ez kisajátítás
sal jár, ebből ered a legtöbb ér
zékenység. A tanulmányterv
hez kapcsolódóan januárig
várjuk az érintett kerületek és
a Fővárosi Önkormányzat vé
leményét, több már be is érke
zett. Az előzetes egyeztetések
alapján számos részletkér
désben várható vita, hiszen
sok az eltérő érdek. A terve
zési folyamat ezért 2023-ban
zárulhat csak, és utána kez
dődhet meg a kivitelező kivá
lasztása, majd – ha következő
ciklusban is megmarad a kor
mányzati támogatás – maga
az építkezés.

Egyenruhások
akcióban

Fél nyolc tájba n
indultunk a kapi
tányság épületétől.
Csípős volt a reg
gel. Advent utolsó
szombatján rend
őrök, közterületfelügyelők és pol
gá rőrök közösen
járőröztek a város
forgalmasabb tere
in, utcáin; a foko
zott ellenőrzés az
ünnep biztonságát szolgálta.
Mi egy rendőrből és köz
terület-felügyelőből álló pá
rost kísértünk el. Kezdésként
tettünk egy „helyzetfelmé
rő” kört. Először a Liget tér
felé vettük az irányt, ahol ak
kor még nyugodt volt a busz
végállomás. Az újhegyi Fa
mily Centernél sem volt külö
nösebb mozgás, és a börtönök
környéke is ébredezett még.
A későbbiekben aztán akadt
„találat”. A Liget téren egy bi
ciklis futott bele a járőrkocsi
ba. A 30-35 év közötti férfi épp
a buszfordulóban kerekezett,
ami elvileg nem tilos, kinéze
te azonban gyanúsnak tűnt.
Az egyenruhások félreállítot
ták, majd igazoltatták, és a ru
házatát is átvizsgálták. Csak
pénzt találtak nála, veszé
lyes tárgyat nem. Iratok nem

voltak nála, de az ál
tala bediktált adatok
stimmeltek, és a bicik
li származását is hihe
tően igazolta.
Időközben a hely
színre érkezett eg y
másik, rendőrökből,
közterület-felügyelők
ből és polgá rőrök
ből álló nagyobb egy
ség, hogy a „mieink
kel” együtt járják végig a Kő
rösi Csoma sétányt. Itt a neu
ralgikus pontot a Szent Lász
ló térhez közeli dohánybolt
szokta jelenteni, de most nem
ott kellett intézkedni, hanem
egy sarokkal feljebb, ahol az
egyik üzlet előtt egy férfi ordi
bált. Bár mi is messziről hal
lottuk, a rendőröket megpró
bálta meggyőzni arról, hogy
ő még a szavát sem emelte

fel, nemhogy ordibált. Hiá
ba a délelőtti óra, dőlt belőle
az alkohol. Hogy frissiben it
ta-e meg, vagy az előző esté
ről maradt benne, nem derült
ki. A papírjai rendben voltak,
így az egyenruhások őt is út
jára bocsátották egy szóbe
li figyelmeztetés kíséretében.
A központból Újhegyre men
tünk, ahol a sétány csende
sebb volt, mint egy szokvá

Bővülő flotta,
korszerűbb
felszerelés
Egy új fehér Suzuki Vitara par
kolt le december végén a Kőbá
nyai Polgármesteri Hivatal előtt.
A közterület-felügyelet flottájá
nak legújabb tagját adta át Rad
ványi Gábor alpolgármester.
A két civil autóval együtt így öt
személygépkocsival járőrözünk
– mondja Horváth Attila, a Kő
bányai Közterület-felügyelet
főosztályvezetője. A három fel
matricázott, azaz rendészeti jel
leggel ellátott kocsiban már de
fibrillátor is helyet kapott, ami a
vezető szerint azért fontos, mert
minden évben akad arra pél
da, hogy a felügyelők veszik ész
re, ha az utcán lesz rosszul vala
ki, és ilyenkor életmentő lehet a
gyors beavatkozás.
Az elmúlt év újdonsága az is,
hogy mobiltelefon mellett már
CB rádiókat is használnak a köz
terület-felügyeletnél. Ez a gya
korlatban hatékonyabbá teszi a
munkát, hiszen nincs foglalt vo
nal, ráadásul a diszpécsert és a
másik járőrt egyaránt hallják
az éppen szolgálatban lévők, ha
például további segítségre van
szükség egy intézkedés során.
Nemcsak eszközökkel állnak jól,
a létszám is megfelelő. Jelenleg
a járőrök 36-an vannak, így egyegy nappali műszakban 10-12
felügyelő van az utcán gyalo
gos, illetve autós szolgálatban.

„Egyértelműen jobban látszik a
jelenlétünk, ennek is köszönhe
tő, hogy kevesebb a panasz. Ha
vonta két-három közös szolgá
latot szervezünk a rendőrség
gel, félévente egy-egy nagyobb
területet ellenőrzünk együtt.”
– mondja a főosztályvezető. De
olyan kollégájuk is akad, aki napi
szinten követi a körözött szemé
lyekről közzétett rendőrségi lis
tát, így akadt kézre tavaly az Új
hegyi sétányon egy garázdasá
gért körözött személy.
Amiben nincs változás: nem a
bírságok kiszabására, hanem el
sősorban szolgáltató jelleggel a
polgárok életét zavaró és veszé
lyeztető jelenségekre összpon
tosítanak a felügyelők. A szeme
telőkkel, illegális hulladékot le
rakókkal szemben például to
vábbra is zéró tolerancia van ér
vényben, hangsúlyozza Horváth
Attila. A notórius visszaélőkkel
szemben hatékony például a ci
vil autó bevetése. „Ha valaho
va rendszeresen visszajárnak az
illegális hulladékot lerakó sze
mélyek, ott lehet elsősorban fi
gyelőszolgálatot létesíteni. Pél

nyos hét végén .
A padokon nem
éjszakázott senki,
és az ivócimborák
sem verődtek még
össze. Visszain
dultunk a kapi
tányságra. A két
szer kétsávos Vas
pálya utcában jár
tunk, ahol a for
galmat köztes sáv
választja el egymástól. Ilyen
úton a sofőrök nem számíta
nak szembejövő autóra. Min
ket is váratlanul ért, amikor
megindult felénk egy kocsi,
miután kifordult az egyik mel
lékutcából. Vezetője a sziréna
hangjára azonnal lehúzódott,
de vélhetően annyira meg
ijedt, hogy kis híján összetör
te a rendőrautót. Az igazolta
tás során kiderült, hogy nem

ismerős a környéken, a kanya
rodást egyszerűen elnézte. Ki
róhattak volna rá bírságot, hi
szen megsértette a KRESZ-t,
de a járőr úgy ítélte meg, hogy
bőven elég büntetés volt az
ijedtség.
A későbbiekben azonban
akadtak olyanok, akiknek
pénzük bánta a szabálysze
gést. Az egész napos ellenőr
zés során a rendőrök közterü
leti szeszfogyasztásért, köz
tisztasági szabálysértésért
és elsőbbség meg nem adásá
ért is szabtak ki helyszíni bír
ságot, sőt a kapitányság tájé
koztatása szerint elfogások is
történtek. Volt, akit lopásért
kaptak el, míg más az igazol
tatás során bukott le, a bűn
ügyi nyilvántartásból ugyan
is azonnal kiderült, hogy az il
letőt körözték.

KERT ÉS BALKON

Kedvenc
téli virágunk,
a hunyor

dául a tavalyi évben a Fagyizó
na előtt civil autós megfigyelést
végeztünk éjjel-nappal, szépenlassan észrevették az emberek,
hogy mi a helyzet és megszűnt
a vissza-visszatérő szemétlera
kás.” – mondja. Napi feladat az
odafigyelés a hajléktalan embe
rekre is, akik közül sokan követ
nek el köztisztasági, közterüle
ti alkoholfogyasztás vagy más
szabálysértést. A bírság ebben
az esetben nem mindig megol
dás, ráadásul az is gondot okoz,
hogy sokan az adományukkal
támogatják a szabályszegő ma
gatartást, így a segítségre szoru
ló inkább a megszokott helyekre
megy és nem a hajléktalanellátó
intézményhez fordul. Előbbiek
felszámolására is tesz lépéseket
a közterület-felügyelet. A Gya
korló utcában a Kőkert munka
társaival közösen mérték fel, mi
lyen utcabútorokra van valóban
szükség és melyek azok, amelyek
felszámolásával megelőzhető,
hogy egy-egy hajléktalan ember
állandó helyévé váljon, és zavar
ja a közterületet rendeltetéssze
rűen használókat.

A boltokban mos
tanában többször
találkozhatunk
egy kedve s kis
növénnyel, a hu
nyorral (Hellebo
rus spp.). Sokan
félve nézegetik
ezt a decembertől
a tél végéig virág
zó növényt, pedig
a törékeny megje
lenés egy rendkívül edzett
évelőt takar. A hunyor a bog
lárkafélék családjába tarto
zik. A tizenhét ismert fajból
hazánkban három őshonos.
A kereskedelmi forgalom
ban az örökzöld fekete hu
nyorral (Helleborus niger)
találkozhatunk leginkább.
A megnevezése kissé meg
tévesztő lehet, mert a virága
fehér, a nevét a fekete gyök
törzséről kapta. Karácso
nyi rózsának is hívják. A le
genda szerint egy fiatal lány
hóra hullt könnycseppéből
nőtt ki, Jézus születésére ez
volt az ő ajándéka.
A fekete hunyor az Alpok
ban őshonos, közel kétezer
méter magasságig lelhető
fel. Hegyi erdőkben, cserjé
sekben, bükkösökben egy
aránt megtalálható. Az alj
növényzethez tartozik, leg

feljebb 30-40 cm
magasra nő. Hú
sos, zöld levelei
közül kukucskál
ki az először fe
hér, majd később
enyhén rózsaszín
virága. Szaporítása egysze
rű, magvetéssel vagy tő
osztással történik. A feke
te hunyor minden részében
mérgező. A gyógyászatban
hánytató, illetve hashajtó
hatása miatt használatos,
de soha ne próbáljuk meg
otthon a saját növényünket
erre a célra használni!
Varázslatos látványt nyújt
gyönyörű virágaival, ami
kor a meleg szobából kite
kintünk a téli kertbe vagy
a balkonra. A hazai kertek
ben mostanában kezd elter
jedni, de a nyugati és balká
ni országokban kimondot
tan kedvelt, sőt az elmúlt
10-15 évben a távolkeleti (ja
pán) kertekben is megjelent.
Hajnal Sándor, a
Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és
Szakközépiskola igazgatója
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A szakképzett munkaerő hiányával a helyi vállalkozások is küzdenek

Aki akar, az
Kőbányán is
találhat
magának
munkát
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Pongráctelep, az első kőbányai lakópark

Ki szeretne korszerű, megfizethető bérű lakásban élni úgy,
hogy karnyújtásnyira találhatók az óvoda, az iskola és a közösségi terek, úgy, hogy a parkosított telep épületei körbe vannak kerítve, és a be- és kilépést
kapuőr figyeli? A kérdés akár
egy mai lakópark hirdetésében
is szerepelhetne, de a csaknem
80 éves Pongráctelep tervezői
is ugyanígy feltehették.
A jobbára ipartelepek és vasútvonalak közé ékelődött területen felhúzott 20 épület,
zömében 37 négyzetméteresre szabott lakásait a sokgyerekes munkás-, iparos-, kistisztviselő családoknak építette a
főváros 1939–40-ben. Az alapterület egy nagy konyhát, két
hálófülkét és WC-t engedett
meg, így a gyerekek többedmagukkal aludtak, a pincében közös rézüstben mostak az asszonyok. De volt közös fürdőépület,
mint ahogy iskola, bolt, rendelő
és mozi is: ez így összességében
akkoriban joggal kiérdemelte a
korszerű jelzőt. A parkok, játszóterek, szobrok és faldíszek

sora pedig csak a ráadás. Később az ország első szakközépiskoláját, inkubátoros szülőotthonát is itt avatták.
Ezek csak a kezdő fejezetek
a Pongrác út és a Salgótarjáni
utca sarkán épült lakótelep gazdag históriájából, amelyet javarészt Bánó Soma helytörténész
dokumentál, és időről időre meg
is osztja az érdeklődőkkel: legutóbb a Helytörténeti Gyűjtemény rendezvényén. Kutatásai
alapját korabeli cikkek, levéltári források, illetve az itt élők elbeszélései jelentik.

Pongráctelep, akár egy falu,
szinte máig egyedülálló városi lakóegység. Moldova György
első novel lája innen ered
(Mandarin, a híres vagány),
de itt élt Pap Vera színművész,
Gergely Gábor asztaliteniszező, Kovács „Kokó” István ökölvívó és kiváló sportolók, muzsikusok sora. Az pedig, hogy
miként tűntek el a boltok, mikor lett a közfürdőből szenvedélybetegek otthona, a moziból irodaház vagy a szülőotthonból nyugdíjasklub: ez maga
a kis magyar történelem.

A telep lakossága a „munkáshatalom” évtizedei alatt sokat
cserélődött, nem mindig volt jó
hírű környék. A lakások zöme
aztán magánkézbe került, ami
jó irányba mutatott. Az igazi
robbanást az 2012–14 közötti, az önkormányzat által indított, uniós finanszírozású KisPongrác projekt hozta. Megújult épületek, homlokzatok,
utak, parkok és a térfigyelő ka-

merák eredménye, hogy jó erre
sétálni és jó itt lakni is. És egyre erősebb a közösség. Egyesület alakult, saját honlap és netes oldal ontja a híreket a jelenről, és adja közre a helytörténet
újabb és újabb dokumentumait.
Bánó Soma pedig tovább kutat, és reméli, hogy Pongráctelep története hamarosan
könyv formájában is kézbe vehető lesz.

Közel ötven éve ugyanott és ugyanolyan minőségben

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 472/2021. (X. 21.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41988/1/B/1,
illetve 41838/1/A/2 helyrajzi számon
felvett, természetben
– a Budapest X. kerület, Óhegy
utca 41. fszt. 3. szám alatti (7 m2-es
1 félszobás szükséglakás, felújítandó, kikiáltási ár 417 000 Ft),
– illetve a Budapest X. kerület, Kelemen utca 34/A fszt. 1. szám alatti
(35 m2-es, 1 szobás komfortos, felújítandó, kikiáltási ár 6 300 000 Ft)
lakásokat.
A pályázatra jelentkezés helye,
módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I.
emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2022. február 4. (péntek)
11:30 óráig beérkezően lehet jelentkezni.
A pályázati eljárással kapcsolatban
további felvilágosítás személyesen a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107
Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 102-as számú irodában félfogadási időben, illetve telefonon a (061) 666-2725-es számon
kérhető.
HIRDETÉS

Kábelszereldei operátor, gyártásközi minőségellenőr, asztalos, és a
sort folytathatnánk varrónővel vagy
gyorséttermi dolgozóval – Budapest X. kerületében közel 200 munkahelyet ajánlott cikkünk írásakor
az egyik legnagyobb állásközvetítő
portál. Ez a szám nagyjából akkora,
mint ahányan álláskeresési járadékban részesültek Kőbányán 2021 utolsó hónapjaiban.
– Tavaly októberben Kőbányán 224en kaptak álláskeresési járadékot, a
számuk decemberben 178-ra csökkent, ami köszönhető annak, hogy a
gazdaság gyors újraindításával a munkaerőpiaci helyzet is folyamatosan javult – tájékoztatott Sánta Áron, a helyi kormányhivatal vezetője. Munkaerőpiaci szakértők mondják, hogy aki
ma Magyarországon dolgozni akar, az
talál magának munkát – Kőbányán is.
Kőbányán, akárcsak az álláskeresési járadékban részesülők, úgy az ös�-

Lefi: Fogalom
a cukrászatban
szes regisztrált álláskereső száma is
csökkenő tendenciát mutatott, és a
kerület munkaerőpiaci helyzete az országos átlaghoz képest is kedvezőbbnek mondható. Tavaly decemberben
a nyilvántartott álláskeresők száma
3,7 százalék volt országosan a munkavállalási korú (15–64 éves) népesség körében, míg Kőbányán 1,76 százalék. A részletes adatokból az is kiderül, hogy főleg a kerületben az idősebbek között több az álláskereső.
A 41–60 évesek között arányaiban negyedével többen keresnek állást, mint
a 31–40-es korosztályban, a 60 év felettiek körében viszont ez az arány
már 75 százalék.
A Covid-járvány előtt még jobb volt
a helyzet a kerületben. A kezdeti bizonytalanság, illetve az első hullám
zárásai miatt azonban Kőbányán
is több lett az álláskereső. Számuk

ugyanakkor 2021 tavasza óta elkezdett csökkenni. Ezt már a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara X. kerületi Tagcsoportjának elnöke mondja.
Bellovics Péter a Witeg-Kőporc Kft.
ügyvezetőjeként első kézből ismeri a
helyi munkaerőpiacot. Kőbányán szerinte nem a munkanélküliség, sokkal
inkább a szakképzett munkaerő hiánya okoz gondot. A feldolgozóipar különböző szektoraiban érdekelt vállalkozók mind arra panaszkodnak,
hogy nem találnak megfelelő embert
egy-egy nyitott pozícióra. Ez pedig a
kis- és középvállalkozások esetében
rontja a termelékenységet és a multikkal szembeni versenyképességet.
Mert a kevésbé tőkeerős kkv szektor
nem fog bele úgy egy fejlesztésbe vagy
egy projektbe, ha a munka elvégzéséhez nincs meg a megfelelően képzett
munkaerő.

Felhívás szavazatszámláló bizottságok
választott tagjai sorába történő jelentkezésre
2022. április 3-án kerül sor az országgyűlési képviselők választására
és az azzal egy időben több kérdésben megtartandó országos népszavazásra.
A választás lebonyolításában kiemelkedő szerepet töltenek be a
szavazatszámláló bizottságok, amelyek elsődleges feladata a választás
tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése. A szavazatszámláló bizottságok tagjait az önkormányzat képviselő-testülete választja meg, megbízatásuk a következő általános országgyűlésiképviselő-választásra
megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig szól.

A szavazatszámláló bizottsági tagok
a megválasztásukat követően esküt
tesznek.
A szavazatszámláló bizottságnak
az a Budapest X. kerületben lakóhel�lyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel
a központi névjegyzékben, és kizáró
ok vele szemben nem áll fenn.
A szavazatszámláló bizottságok
tagjai oktatáson vesznek részt, a
munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon
a munkavégzési kötelezettség alól
mentesülnek.
Szavazatszámláló bizottsági tagnak egy adatlap és nyilatkozat kitöltésével és 2022. február 14-éig (hét-

főig) történő benyújtásával lehet jelentkezni. Az adatlap és a nyilatkozat beszerezhető és személyesen
leadható a Kőbányai Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán (1102 Budapest, Állomás utca 26.) is, továbbá postai úton eljuttatható a Helyi
Választási Iroda részére (Postacím:
1475 Budapest, Pf. 35), vagy elektronikusan beküldhető a szszb2022@
kobanya.hu e-mail-címre. A postán
benyújtott jelentkezésnek a fenti határidőben be kell érkeznie a Helyi Választási Irodához.
A jelentkezéssel kapcsolatban telefonon is érdeklődhet a +36 1 4338
172-es vagy a +36 1 4338 225-ös telefonszámon.

A sor az Állomás utcán állt.
Covid-korszak van, a zsúfoltságot mindenki igyekszik megelőzni, az üzlet sem
túl nagy, és mindennek a tetejébe a karácsonyi forgatag idején érkeztünk a Lefi
cukrászdába. A tulajdonossal, Fülöpné Benjamin Gabriellával nem jutunk messzire
a beszélgetésben. A mobilja
folyamatosan csörög, aminél
egyébként jobb vevői visszajelzés nemigen van. Egyszer
bejglit rendelnek tőle, más
szor pogácsát, zserbót vagy
hókiflit. Az ő vásárlóik a hagyományos édességeket keresik. Ha nincs karácsony, akkor csokitortáért vagy Niki
szeletért jönnek. A hétvégék
mindig erősek, 60-70-féle
süti kapható, szombatonként
pedig elmegy 40-50 torta.
A helyi iskolák és a hivatalok törzsvendégnek számítanak, amire Gabriella nagyon
büszke. Ahogy a rugalmasságra is. Ha épp nincs készleten a vendég által vágyott
torta, 10-15 perc alatt elkészítik. A sütőüzem helyben
van, a főcukrász pedig érti
a dolgát. Ha nem így lenne,
nem lenne a posztján immár
27 éve. A „süteményforradalom” idején a Lefi is próbálkozott divatos francia des�szertekkel, de azokra a kőbá
nyaiak nem voltak vevők. Ők
a megszokott ízekért és az
évtizedek óta állandó minőségért mennek az Állomás
utcába, ahol ugyanott találják meg az üzletet 40 éve.
Az alapító, Lefkovics Gyula
nem itt kezdte közel 90 éve,
de itt fejezte be. Cukorkákkal indult, nevet viszont a fagyival szerzett, amelynek te-

jes változatát – a csokit, a vaníliát vagy a puncsot – ma is
az ő receptúrája szerint főzik. Nem porból, hanem szigorúan tejből, tojásból és cukorból. A gyártók ügynökei
tudják is, hogy a Lefiben felesleges promózniuk a legújabb fejlesztésű porokat.
Gyuszi bácsi – a 20. század
embertelenségeit túlélve –
1987-ben halt meg. Más világ
volt még, az üzlet átvételéhez nem tőke kellett, hanem
cukrászmesteri vizsga vagy
szakirányú diploma. Ilyen pedig a családban egyedül Gabriellának volt, aki egykor az
MTK-ban kosarazott. A klubot akkoriban a vendéglátósok szakszervezete szponzorálta. Gabriellát beiskolázták,

így szerzett szakirányú diplomát.
De csak 1987 júniusában, Gyuszi bácsi viszont májusban halt meg. Arra az
egyetlen hónapra Gabriellának ideiglenes engedélyt kellett kiváltania
ahhoz, hogy vezethesse a
boltot. Amikor átvette az üzletet, a fagyi volt a fő termék,
mellette somlóit, gesztenyepürét, gyümölcsrizst árultak.
Fagyiból azonban egy idő
után nem lehetett megélni, a
kínálatot muszáj volt süteményekkel bővíteni.
Gabriellától rendre megkérdezik, hogy miért nem
nyit egy másik üzletet. Például Óbudán, ahol lakik, és

ahol amúgy respektálják is.
Amíg a koronavírus-járvány
be nem ütött, a készleteiket
egy szállodában raktározták. A hotel vendégek híján
bezárt, a kőbányai Lefinek
viszont egy óbudai cukrászipari nagykereskedés mentőövet dobott. Volt idő, amikor Gabriella vitt egy kávézót is az egyik plázában. De

az soha nem nézett
ki úgy, mint a Lefi.
Mert neki a családi
cukrászda a szíve
csücske. Ha nem
az lenne, az első
Covid-zárás bejelentése után ő
is elbocsáthatta
volna alkalmazottait. De csak
a rolót húzta le,
azt is azért, hogy
óvja kollégái egészségét, hiszen 2020ban nem volt még oltás.
A kényszerpihenő időszakában megtakarításaiból fizette munkatársait. Később
aztán ők is kaptak bértámogatást, és az elvitt vagy házhoz szállított termékek áfájának csökkentése is jól jött nekik. Ugyanolyan hirtelen nyitottak újra, amilyen hirtelen
bezártak. A megszokott forgalmuk pedig azonnal helyreállt. Mert a Lefi nem egy
cukrászda Kőbányán, hanem
egy fogalom.
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A kőbányai lengyel kolónia története

Hittel és szorgalommal
A lengyelek első hullámban főként Galíciából jöttek a 19. század közepétől, amikor a kőfejtőkben és téglagyárakban sok
munkáskézre volt szükség errefelé. A
második világháború idején már nem
csak a szegénység elől kellett menekülniük. Az utolsó nagyobb tömeg az 1970es évektől érkezett, amikor is annyian
voltak, hogy hangszórókon kellett az utcára közvetíteni a szentmisét.
A helyi lengyelek zárt társadalma
mindig is a katolikus hitélet bázisán
szerveződött, így nem csoda, hogy a kolónia sorsa összefonódott a „lengyel”
plébánia és az ott szolgálók történetével.

A Mindenkor Segítő Szűz Mária
templom közösségének és pásztorainak
tetteiről és törekvéseiről Mátyás Jozefowicz történész és katolikus pap tartott előadást a Helytörténeti Gyűjteményben. Az előadó, akinek felmenői
között lengyelek, magyarok és örmények
is vannak, 1988-ban érkezett, és a templom felújítása során megtalált tárgyi emlékek is ösztönözték a múlt kutatására.
Az előadás szemléltette, hogy már a
kezdetek is rendkívüli erőfeszítést kívántak a hívektől. A templomépítő
Danek Vince atya, aki 1908-tól szolgált
egészen a II. világháború végéig, még

Amerikába is elment pénzt gyűjteni. De
miután végre felépült a templom, az épület és a közösség folyamatosan otthont
adott a lengyelség kulturális és közösségi életének. Dacoltak a Gestapóval, az
ostrommal, később a kedvezőtlen ideo-

lógiai örvénnyel. A rombolást és hullámvölgyeket mindig újjáépítés és újjászületés követte. II. János Pál magyarországi látogatásakor a lengyel templom önálló személyi plébánia rangra emelkedett,
misszióját a mai napig betölti.

Adományból bővül
az óhegyi
játékpark
Mit keresett a piros bicikli, a
pöttyös kosaras kétkerekű, a
rózsaszín roller és a Forma–1-es
autókra hajazó gokart a Kőbányai Polgármesteri Hivatal karácsonyfája alatt? Kőbányán
élő és dolgozó vietnámiak adománya volt a csomag, amelyet
az ünnepi időszakban Radványi
Gábor alpolgármester vett át. A Trinh
Van Hoe és Nguyen Thi Dung házaspár
félmillió forint értékben ajándékozott
gyermekkerékpárokat, rollereket és
egyéb játékokat, mint mondják, azért,

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Klasszikusok, filmzenék, operettrészletek – a zene, tánc,
pezsgő mellé pezsgő hangulat és telt ház jellemezte a Tutta Forza zenekar gálaműsorát,
amely immár hagyományosan
köszönti az új évet Kőbányán.
A darabokat Gál Tamás Lisztdíjas érdemes művész és Bakó
Rolland, a Tutta Forza zenekar vezetője vezényelte. Régi
ismerősök Kőbányán a táncosok is, a Budapesti Táncművészeti Stúdió tánckara Bogdán
Péter koreográfiájával készült
a gálaműsorra. Kovalik Erika,
Viszló István és Szűcs Attila
énekesek pedig jól ismert ope-

rettrészletekkel szórakoztatták a közönséget, akik a dalokat sokszor nemcsak vastapssal köszönték meg, de azzal is
kísérték végig.
A pezsgős koccintás előtt
D. Kovács Róbert Antal polgármester mondott újévi köszöntőt. A kerület vezetője különleges utazásra invitálta a
hallgatóságot, azt sorolva végig, hogy egy-egy városrészre,
épületre gondolva milyen hangokat társíthatunk a kerülethez. Az Északi Járműjavítóba befutó gőzmozdony hangja, mellette az Eiffel Műhelyházban az esti előadásra ké-

Vidáman,
egészségesen
és tudatosan

Zenével és tánccal a
közösség megtartásáért

KŐBÁNYA SZÁMÍT RÁD
SZOCIÁLIS ALAPÚ
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

A Kőbányai Önkormányzat többéves hagyományát
folytatva ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád”
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot.
Pályázható maximális összeg:

5 000 forint/hó az általános iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére,
10 000 forint/hó a középfokú oktatási intézmények tanulói részére.
Az ösztöndíj 2022 februárjától 2022 júniusáig, öt hónap időtartamra szól.

Elnyerésének feltétele:

a) kőbányai lakcím,
b) 100 000 forint alatti egy főre jutó jövedelem a családban,
c) a kiírásban részletesen meghatározott tanulmányi eredmények elérése.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 4.
A pályázat feltételei, benyújtásának módja és helye megtalálható a www.kobanya.hu
honlapon, ahonnan a pályázati adatlap is letölthető.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a KaszaDiana@kobanya.hu
e-mail címen, valamint a +36 1 4338 250-es telefonszámon.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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mert szeretnének valamit visszaadni
abból, amit a kerülettől kaptak, amely
befogadta őket és otthont nyújtott számukra. A játékok az Óhegy parkba kerülnek, tavasztól a Kőkert által előre
meghirdetett időpontokban bárki kikölcsönözheti majd őket egy-egy körre.
A kerületben élő vietnámiak egyébként a járvány kezdete óta hozzájárulnak a védekezéshez is. Az adventi
időszakban például a Do Van Thuy és
Phung Thi Tuyen házaspár is adományozott több százezer forintnyi szájmaszkot a kerületnek.

Óévből
az új évbe

2021. 12. 13. 12:41

Egyszer egy évben a hazai horvát kultúra őrzői buszra szállnak, hogy vetésforgószerűen, mindig más régióban ünnepeljék közösen a Magyarországi Horvátok Napját. Legutóbb a fővárosi diaszpóra volt a házigazda, a színes műsor, kiállítás, illetve díjátadó ünnepség helyszíne pedig a Kőrösi Csoma Kulturális Központ. A nemzetiségi vezetők, valamint a
horvát nagykövet köszöntötték a résztvevőket, Kőbánya képviseletében pedig
Radványi Gábor alpolgármester üdvözölte a megjelenteket. Ezután a hagyományőrzőké volt a színpad, akik a nemzetiségi kultúra legészakibb szigetének
életéből, azaz pesti és budai jelenlétük
kulturális kincseiből szemezgettek.
Kovács Brankó Krisztián a Kőbányai
Horvát Önkormányzat elnöke azt reméli, az ehhez hasonló rendezvények is felkeltik a horvát, sokác, bunyevác fiatalok
érdeklődését őseik nyelve és népművészete iránt. Most az a tapasztalat, hogy
inkább a negyven feletti korosztály aktívabb, de ez eddig is így volt: jellemzően eltelik 10-15 év, mire olyan életszakaszba érkezik az ember, hogy újra felébred a nemzetiségi identitás. Szerencsére az alapok megvannak: a nemzetiségi oktatásban nagy hangsúllyal szerepel a zene, a tánc és a népismeret az óvo-

dától az érettségiig. A nyelv megőrzése már keményebb dió, hiszen nem napi
szinten használják, ezért kopik a tudás.
Kőbányán mintegy kétszázan vallják magukat horvátnak, jó részük szívesen részt vesz a többi nemzetiséggel közösen szervezett programokban. Főzés,
focimeccs, táncház az éves kínálat. Van
külön Balkán-parti is a görögökkel és a
szerbekkel. Ezek mellett külön fejezet a
horvátországi testvérvárossal, Vinkovcival szőtt kapcsolat: évről évre szerveződnek szakmai utak, a gyerekek pedig
táborozni mennek egymáshoz.

56 rajz érkezett be a Tengerszem
Orvosi Rendelő átadása alkalmából meghirdetett rajzpályázatra a Gézengúz és a Kékvirág Óvodából, illetve az Üllői
Úti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából. Az egészségtudatosság jegyében született alkotásokat a Kőbányai Képző- és
Iparművészek Egyesületének

két festőművésze, Krausz Margit és Gál Magdolna zsűrizte.
Négyen lettek első helyezettek:
Kirschner Márk és Antal Tamara az Üllői úti iskolából, Marton Csenge és Franku Zsófia pedig a Kékvirág, illetve a Gézengúz Óvodából. A díjakat és a vele
járó ajándékokat Weeber Tibor
alpolgármester adta át.

Zenefelismerő verseny, képeslaptervezés, környezetbarát karácsonyfa, mézeskalács – számos alkalma nyílt a
kőbányaiaknak a játékra advent idején a Kőbányai Önkormányzat által meghirdetett felhívásokon. Sokan is jelentkeztek ötletesebbnél ötletesebb, szebbnél szebb alkotásokkal. Míg az ovisok és kisiskolások saját képeslapot ter-

veztek, a nagyobbak különleges környezetbarát karácsonyfákat díszítettek, a mézeskalács-pályázatra érkezett sütik
is igazi remekműveknek bizonyultak. Sok vállalkozó kedvű
jelentkező akadt a mesefigurakeresésre is, igaz, itt néhány
nap után a „nyomozók” dolgát
megnehezítette az, hogy az Újhegyi-tónál kihelyezett mesefigurának pár nap után nyoma

szülő művészek hangszereinek hangolása, a Pongráctelepen a rock és a blues hangjai,
a Szent László-templom harangszava, az Újhegyi-tóban
úszó vadkacsák szárnycsapása – mint mondta, mindezek
egymásba fonódva egy város

szimfóniájaként állnak össze
egy egységes egésszé, éppen
úgy, ahogyan a maguk sokszínűségével és különbözőségeivel Kőbánya egyes városrészei
is összekapcsolódnak egy izgalmas, élő várossá. Egy olyan
településsé, amely a követke-

zetes városfejlesztési munka révén 2021-ben kiérdemelte a Hild-díjat.
Köszöntője végén Kőbánya
polgármestere az egész kerületnek és a kőbányaiaknak
azt kívánta, hogy a felemás
2021-es év után idén már egy
olyan szabadabb, könnyebb év
várjon mindannyiunkra, amilyenre vágyunk, amilyenben a
járvány előtt volt részünk.

Újabb kötettel jelentkezett Kőbánya aljegyzője

A lélek refrénje

„Anyám keze fogta a sorsom, s apám szava volt a
hitem.” Lélekrondó címmel jelent meg Kőbánya
aljegyzőjének legújabb
kötete, amelynek bemutatóestjét a Helytörténeti Gyűjtemény épüle
tében tartották. A felolvasott versekben, rövid
prózákban a szülők és a
szeretett kedves emléke, a hit és az istenfélelem úgy térnek újra
és újra vissza, mint
a rondóban a refrén. Szerzőjük, Hegedűs Károly vállalja is, hogy ő egy megkésett trubadúr, vagyis olyan
költő, aki ugyanúgy kedvtelésből versel a 21. században, ahogyan tették azt a valódi trubadúrok a középkorban.
Évtizedek óta ír, de a nyilvánosság elé 2016 óta tárja csak
a gondolatait. Akkor az írás a
kiutat, a kapaszkodót jelentette számára. Valahogy így alakult az Istennel való kapcsolata is. Mélyen hívő édesapjától
vallásos nevelést kapott, a későbbiekben azonban egy időre

elfordult Istentől.
De mint mondta, az
ember életében vannak olyan
események, amelyek hatására
kénytelen visszatérni valamilyen formában a gyökereihez.
Ő 25 éve élte át ezt a fordulatot.
Először a versek jöttek, a rövid novellák amolyan „járulékos elemek”. Ha egy-egy téma
megfogja, nem forgatja magában, hanem azonnal leírja, és
csak utólag javítgatja.
Verbai Lajos, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, akivel

jó ideig kollégák voltak,
megnyitó beszédében
felidézett egy kevesek
által ismert történetet.
Hegedűs Károly, ahogy
fiatal költőknél szokás,
elküldte verseit egy
befutott pályatársnak.
Választ ugyan nem kapott, viszont később az
ismert költő több Hegedűs-verset jelentetett meg a saját neve
alatt. „Ezt nevezzük
megkésett minőségi
kritikának” – jegyezte
meg Verbai Lajos, aki
nem árulta el, hogy ki
követte el anno a plágiumot.
A könyvbemutatón Hegedűs Károly írásaiból az ismert
szinkronszínész, a Kőbányán
felnőtt, görög származású
Galbenisz Tomasz, valamint
az aljegyző közvetlen hivatali
munkatársai, köztük Kőbánya
jegyzője, dr. Szabó Krisztián
olvastak fel. A hallgatóság soraiban pedig ott ült D. Kovács
Róbert Antal, Kőbánya polgármestere és két alpolgármestere, Somlyódy Csaba és Mustó
Géza Zoltán.

Népszerűek voltak az adventi játékok
veszett. Így a kiíró az eredetileg tervezett 10 helyett 9 megfejtést is elfogadott.
A nyertesek okleveleit és díjait januárban adta át D. Kovács Róbert Antal polgármester és Radványi Gábor alpolgármester, a járvány miatt
egyes díjazottaknak a Polgármesteri Hivatal átriumában,
az ovis és iskolás gyerekeknek
pedig a saját intézményükben.
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CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

1

Újév
Fruzsina

3

4

Genovéva
Benjámin

Titusz
Leona

10

11

Melánia

17

5

Simon

12

Ágota

Ernő
Tatjána

18

19

Antal
Antónia

Piroska

24

25

Timót
Xénia

SZEPTEMBER

MÁJUS

JANUÁR

Pál

Sára
Márió

26

Vanda
Paula

6

Boldizsár

13

Veronika

20

Fábián
Sebestyén

27

Angelika

7

Attila
Ramóna

14

Bódog

21

8

Gyöngyvér
Keve

15

Lóránt
Loránd

22

Ágnes
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Artúr

28
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Károly
Karola

Adél
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1

A munka
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Ábel

Egyed
Egon

Fülöp

9

2

3

4

5

6

7

8

5

Marcell

Zsigmond
Atanáz

Tímea
Irma

Mónika
Flórián

György
Gotthárd

Ivett
Frida

Gizella
Gusztáv

Mihály
Győző

Viktor
Lőrinc
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9
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12
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14
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Mária

Gusztáv

Gergely
Alberta

Ármin
Pálma

Ferenc
Fábiusz

Pongrác

Szervác
Imola

Bonifác
Gyöngyi

Zsófia
Szonja

23

16

17

18

19

20

21

22
29

Zelma
Rajmund

Botond
Mózes

Paszkál
Ditmár

Erik
Alexandra

Ivó
Milán

Bernát
Felícia

Konstantin

30
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24
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26

27

28

Martina
Gerda

31

Marcella

Dezső
Renáta

Eszter
Eliza

30

31

Janka
Zsanett

Orbán

Fülöp
Evelin

Hella
Pelbárt

Emil
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Júlia
Rita

Magdolna
Ervin
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19

Vilhelmina
Vilma

26

Jusztina

6

Zakariás

13

Kornél
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27

Adalbert

7

Regina

14
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Máté
Mirella

28

8
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Rebeka
Dorina

9

Mária
Adrienn

Ádám

15
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Melitta
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29

Edit
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6
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1

2

3

4

3

Tünde
Paulina

Kármen
Anita

Klotild

Bulcsú
Kerény

5

Helga

Pünkösd
Fatime

8

9

10

11

10

Pünkösd

Róbert

Medárd
Helga

Félix
Annamária

Margit
Gréta

Barnabás

12

Villő
Orfeusz

13

14

15

16

17

18

19

17

Antal
Anett

Vazul

Jolán
Vid

Jusztin

Laura
Alida

Arnold
Levente

Gyárfás

Hedvig
Rudolf

20

21

22

23

24

25

26

Salamon
Herold

Rafael

Alajos
Leila

Paulina

Zoltán

27

28

29
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Levente
Irén

Péter
Pál

Iván

Vilmos

János
Pál
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Mihály
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2
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5
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Ignác
Brigitta

Karolina
Aida

Balázs
Oszkár

Csenge
Ráhel

Ágota
Ingrid

Dorottya
Dóra

8

9

10

11

12

13

7

Rezső
Csenger

Lívia
Lídia

Ella
Linda

14

15

16

17

18

19

20

Alíz
Szidónia
Olivér

Bálint
Valentin

Kolos
Georgina

Julianna
Lilla

Donát

Bernadett
Konrád

Zsuzsanna
Eliza

Aladár
Álmos

21

22

23

24

25

26

27

Alfréd
Mirtill

Mátyás

Géza
Cézár

Edina

14
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Ákos
Bátor

28

28

Stefánia

Elemér
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7

8

Tamás

Zoltán

14

15

SZERDA

2

Lujza
Henriett

9

Franciska
Fanni

16

CSÜTÖRTÖK

3

Kornélia
Frigyes

10

Ildikó
Emil

17

PÉNTEK

4

Kázmér
Lúciusz

11

Szilárd
Konstantin

18

SZOMBAT

5

Adorján
Adrián

12

Gergely
Maximilián

19

VASÁRNAP

6

Leonóra
Inez

13

Krisztián
Ajtony

20

Matild
Paulina

1848-as
forradalom

Kristóf

Henrietta
Herbert

Gertrúd
Patrik

Sándor
Ede

József
Bánk

Klaudia
Hubert

21

22

23

24

25

26

27

Benedek
Bence

28

Gedeon
Johanna

Beáta
Izolda

Emőke

29

30

Auguszta

Zalán

Gábor
Karina

Irén
Írisz

Emánuel

Hajnalka
Lídia

31

Árpád
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CSÜTÖRTÖK
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1

Hugó
Agád

4

Izidor
Kerény

11

Leó
Szaniszló

18

5

6

Vince

Vilmos
Bíborka

12

13

Gyula

19

Ida

20

Húsvét
Andrea

Emma

Tivadar

25

26

27

Márk
Ányos
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Tihamér
Annamária

4

Ulrik

11

Nóra
Lili

18

5

Emese
Sarolta

12

6

Apollónia
Cirill

13

14

Izabella
Dalma

Jenő

19

20

Frigyes

Emília

Illés
Margaréta

25

26

27

Anna
Anikó

7

Csaba

Olga
Liliána

Örs
Stella

21

Dániel
Daniella

28

Szabolcs
Ince

8

Ellák

15

Henrik
Roland

22

SZOMBAT

Ervin
Aida

25

Blanka
Bianka

5

Aurél

12

Miksa
Rezső

19

Nándor
Ferdinánd

26

6

Brúnó
Renáta

13

Kálmán
Ede

20

Vendel

27

7

Amália

14

8

Dénes
Lora

15

16

Teréz

21

22

28

9

Koppány
Etelka

Helén
Lívia
Orsolya
Klementina

2

Petra

Előd
Korinna

29

Gál
Hedvig

23

1956-os
forradalom

Gyöngyi

30

Dömötör
Albin

Szabina
Antonietta

Simon
Szimonetta

Nárcisz

Alfonz
Stefánia

Zita
Mariann

7

Herman

14

8

Dénes

15

Tibor

Nagypéntek

21
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Anasztázia

Konrád

Csilla
Noémi
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Valéria

Péter
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3

Áron
Tünde

Buda
Richárd

9
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Erhard
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Csongor

23
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Katalin
Kitti

Zsolt
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Húsvét
Rudolf
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György
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8

Zsombor
Gotfrid

15

Albert
Lipót

22

Cecília
Filemon

29

Taksony
Ilma

2

3

Achilles
Tóbiás

Győző
Bálint

9

10

Tivadar

16

Ödön
Edmond

23

Kelemen
Klementina

Réka
Virginia

17

Hortenzia
Gergő

24

4

Károly

11

Márton
Nimród

18

5

Imre

12

6

Lénárd

13

Jónás
Renátó

Szilvia
Szaniszló

19

20

Jenő

Erzsébet
Zsóka, Liza

25

26

Jolán
Bódog

27

Emma
Virág

Katalin
Liza

Virág
Lénárd

Virgil
Virgínia
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30

András
Andor

2

Ottó

9

Lukrécia

16

Valter

23

Magdolna

Lenke
Brigitta

29

30

Márta
Flóra

Judit
Xénia

VASÁRNAP

3

Kornél
Soma

10

Amália

17

Endre
Elek, Lotti

24

Kinga
Kincső

31

Oszkár
Ignác
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JÚLIUS

Kristóf
Jakab

ÁPRILIS
V

18

Lukács
Ambrus

Marianna

Bertold
Marietta

1

11

Brigitta
Gitta

1

Elvira

Albin
Lea

4

Ferenc

Mindenszentek

Abigél
Alex

KEDD

SZOMBAT

31

Aranka
Jeromos
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25

Eufrozina
Kende

NOVEMBER

KEDD

Gerzson

18

Diána

Farkas
Cseke

Tódor
Rómeó

Eleonóra

24

11

Teodóra
Igor

Gellért
Mercédesz

1

FEBRUÁR

7

17

Zsófia

Malvin

Norbert, Cintia

HÉTFŐ

10

Nikolett
Hunor

4

Rozália
Ida

OKTÓBER

Gedeon
Bendegúz

László

3

Hilda

VASÁRNAP

30

Vencel

JÚNIUS
HÉTFŐ

SZOMBAT

HÉTFŐ

1

Boglárka
Alfonz

8

László
Eszmeralda

15

Mária

22

Menyhért
Mirjam

29

Beatrix
Erna

KEDD

2

Lehel
Özséb

9

Emőd

16

Ábrahám
Rókus

23

Bence
Fülöp

30

Rózsa
Félix

SZERDA

3

Hermina
Lídia

10

Lőrinc
Csilla

17

Jácint
Réka

24

Bertalan
Alíz

31

Erika
Benjámin

CSÜTÖRTÖK

4

Domonkos
Dominik

11

Zuzsanna
Tiborc

18

PÉNTEK

5

Krisztina
Dominika

12

Klára
Diána

19

Ilona

Huba
Emília

25

26

Lajos
Patrícia

Izsó
Natália

SZOMBAT

6

Berta
Bettina

13

Ipoly
Vitália

20

Államalapítás
ünnepe

István, Vajk

27

Gáspár
Cézár

VASÁRNAP

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

1

7

Elza
Natália

Ibolya

14

Marcell
Özséb

21

Sámuel
Hajna

28

Ágoston
Mózes

5

Vilma
Sebő

12

6

Miklós
Csinszka

13

Gabriella
Franciska

Luca
Otília

19

20

Viola
Anasztáz

26

Karácsony
István

Teofil

27

János
Teodor

7

Ambrus
Ambrózia

14

8

Mária
Emőke

15

Szilárda

Valér
Detre

21

22

Tamás

28

Kamilla

Zénó
Flórián

29

Tamás
Tamara

2

3

Melinda
Vivien

Ferenc
Olívia

9

10

Natália
Valéria

16

Etelka
Aletta

23

Viktória

30

Dávid
Hunor

Judit
Lívia

17

Lázár
Olimpia

24

Ádám
Éva

31

Szilveszter
Donáta

4

Borbála
Barbara

11

Árpád

18

Auguszta
Töhötöm

25

Karácsony
Eugénia

14
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Akik a Pickkel és a Herzcel állták a versenyt

Kőbányai
„olasz”
szalámi

A 2022-es év első rejtvényének fősorai egy, a népszerű erdélyi mesemondótól, Benedek Elektől származó idézetet rejtenek.
HIRDETÉS

VÉDŐOLTÁSSAL
A FERTŐZŐ
AGYHÁRTYAGYULLADÁS
ÉS SZEPSZIS
ELLEN

A Kőbányai Önkormányzat a 2022. évben is ingyenesen biztosítja
a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni négykomponensű védőoltást.
Az ingyenes védőoltásra 2022. évben az a kőbányai lakóhellyel rendelkező és
lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó gyermek jogosult, aki a kérelem
benyújtását megelőző évben, 2021-ben töltötte be a 10. életévét.
A védőoltás igénylése iránti kérelmet 2022. január 1-jétől – február 15-éig lehet
benyújtani postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak címezve az 1102 Budapest,
Szent László tér 29. címre, személyesen a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélközpontjának (1102 Budapest, Állomás u. 26.) előterében elhelyezett
gyűjtőládába vagy a hivatal@kobanya.hu e-mail címre. Elektronikus
azonosítással rendelkező személy az igénylést elektronikusan is benyújthatja
az e-papírszolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címen.
Bővebb információval, valamint a védőoltással kapcsolatban felmerülő bármilyen
kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre a + 36 1 433 8332-es telefonszámon.

KŐBÁNYAI
JÉGVARÁZS
JEGES FARSANG
ÜGYESSÉGI VERSENYEK
KORCSOLYÁVAL

Szeretettel várjuk a jeges sportok iránt érdeklődő kőbányai lakosokat,
fiatalokat, családokat a 2022. évi Mozdulj Kőbánya! programsorozat és
pontgyűjtő akció első rendezvényére, a Kőbányai Jégvarázs Jeges
Farsangra.

IDŐPONT:2022. FEBRUÁR 26. (SZOMBAT) 14:00-17:00
HELYSZÍN:KŐBÁNYAI JÉGPÁLYA (1105 BUDAPEST, IHÁSZ U. 24.)
PROGRAM
13:30 Helyszíni regisztráció
13:50 Balesetvédelmi oktatás
14:00 Megnyitó
14:10 Táncbemutató a jégen
14:45 Tréfás sor- és váltóverseny
15:30 Szabad korcsolyázás
Korcsolyabérlésre a helyszínen 600 Ft/alkalom áron van lehetőség. Korcsolya és
kesztyű viselése kötelező! A Jégvarázs szereplőkkel játék és fotózás, valamint az első
200 jelmezben érkező ajándékot kap. A Mozdulj Kőbánya! pontgyűjtő füzet a
helyszínen átvehető.

A jelentkezési lap a www.kobanya.hu honlapon az Ügyintézés/Nyomtatványok/Védőoltások
menüpont alatt megtalálható, valamint elérhető az Ügyfélközpont előterében (1102
Budapest, Állomás u. 26.).

A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!

D. Kovács Róbert Antal

D. Kovács Róbert Antal

Kőbánya polgármestere
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat I www.kobanyasport.hu

„Van szerencsém ezennel becses tudomására hozni, hogy
fiamat és több éven át üzleti munkatársamat, ifj. Meduna József urat gyári üzletembe
nyilvános cégtársul felvettem.”
Idősebb Meduna József tudatta e szavakkal 1892 szeptemberében a Pesti Hírlap olvasóival, hogy családi vállalkozásában megkezdődött a generációváltás. A cégjogi közleményt a
mester az első magyar „gőz
szalámi és zsiradék áruk gyára” tulajdonosaként írta alá.
Hogy tényleg ő volt-e az első,
máig nem tudni, hiszen a legismertebb sajtólevelező, a néhány éve meghalt Del Medico
Imre dédapja is Első Magyar
Szalámigyár néven alapította
meg a saját vállalkozását. Mégpedig ugyanabban esztendőben – 1850-ben –, mint idősebb
Meduna József. Bizonyossággal csak az jelenthető ki, hogy
a szalámigyártást északolasz
„gazdasági bevándorlók” honosították meg Pest-Budán.
A város tehetősebb polgárai
addig csak csemegeként ismerték ezt a fajta húskészítményt,
amely veronai szalámi gyűjtőnéven jelent meg a boltokban
a 19. század első felében. Igazi ínyencségnek számított, a
francia sajtokkal, a sváb csigá-

val és az elbai kaviárral együtt
hirdették. Az olaszok klasszikus vendégmunkásként kezdték, csak a téli szezont töltötték Magyarországon, a nyári
mezőgazdasági munkák idejére hazamentek. Nem hentes
volt az eredeti szakmájuk, nálunk kőfaragóként, mozaikkészítőként vagy freskófestőként
dolgoztak. A „legszínesebb” legenda szerint a magyar „szalámipionírok” gesztenyesütők
voltak, akik a téli csemegén
megkeresett pénzüket szerették volna megforgatni. Egyiküknek a sarki fűszeres elpanaszolta, hogy azért nem tud
bespájzolni az év melegebb
hónapjaira szalonnából, zsírból és sódarból, mert nincs kinek eladnia a színhúst. Igen, a
disznót a magyarok akkoriban

nem a húsáért, hanem a zsírjáért, illetve a sonkáért tartották. Nem véletlenül lett a mangalica a legelterjedtebb sertésfajta az Osztrák–
Magyar Monarchiában. Szóval a talján jövevény a fűszeres panaszában megszimatolta az üzletet, ő ugyanis tudta,
hogy a színhús miként hasznosítható. Ha nem is volt hentes, de otthon látta, hogy a szalámi hogyan készül.
Persze az élelmes gesztenyesütő legendája inkább tűnik utólagos imázsépítő marketingsztorinak, mint a hazai
szalámigyártás hiteles eredettörténetének. Az viszont
vitathatatlan, hogy ipari léptékben Kőbányán indult be
a „béltöltés”. Az ok egyszerű.

Ahogy egy korabeli gazdasági kiadvány fogalmaz: „A szalámigyártás Magyarországon, de főleg Budapesten jellemző módon fejlődött a kőbányai sertéskiviteli piacz fejlődésével kapcsolatosan.” Kőbánya volt a korabeli Európa húsoskamrája, ahol több százezer
sertést hizlaltak. A tenyésztői
szaktudás és a világszínvonalú állategészségügyi rendszer
együttesen garantálta a minőségi alapanyagot, amelyet frissen lehetett tartani a Rákospatak mentén kialakított jégtavakból származó és egész évben a pincerendszerben tárolt
jéggel. A sertésexport révén
adottak voltak a külpiacok, a
vasút és a Duna megkönnyítet-

te a szállítást, a helyi bankfiók pedig a finanszírozást. És
mivel a kőbányai szalámi az
eredeti olasz konkurenciával
szemben nem hússertésből,
hanem zsírsertésből készült,
kevésbé száradt ki, ami versenyelőnyt jelentett.
A már említett Meduna József Kápolna utcai gyárában
alig dolgoztak kevesebben,
mint az akkoriban még feltörekvő szakmai befektetőnek számító Pick Márk szegedi üzemében. A korabeli forrásokból azt is tudni, hogy Medunáék, amikor csúcson voltak, 60 tonna szalámit szállítottak vasúton egy-egy évben,
részben hazai eladásra, részben pedig Bécsbe és Prágába.
Ezzel a mennyiséggel pedig
megelőzték, ha nem is sokkal,
Herz Ármint. Kőbánya „szalámikirályát” Kreische Antalnak hívták, az ő Felső Vaspálya utcai gyárából 300 tonna szalámit vagoníroztak be,
majd indítottak el Csehországba és Ausztriába. A sertésvés�szel a kőbányai szalámigyártás nem szűnt meg, de már
nem állta a versenyt a Herzcel
és a Pickkel.

Számos foglalkozás, tanfolyam várja az érdeklődőket idén is

Gazdag programkínálat
a kőbányai közösségi házakban
Kreatív kézműves-foglalkozással indult az új év a Kőrösi Kulturális Központban. Készült itt minden, mi a mondások szerint szerencsét hoz az
eljövendő esztendőre. A kulturális központban és a hozzá
tartozó intézményekben 2022ben is számos programlehetőség várja a kicsiket és a nagyokat, mi most a tanfolyamokat
vettük sorra.
A Kőrösiben a hét jógával,
gyógytornával és a szenior
örömtánccal kezdődik. Keddenként találkoznak a Hathajógások, a WALKEnergie rajongói és a szuperhaladó szabás-varrás körösök. Szerdánként aerobik, kismama- és babamamatorna, zumba várja a
mozogni vágyókat, csütörtökön pedig a kezdő társastáncosoké a terep. Péntekenként a 8
brokáttekercses csikung következik. A gyerekek a show-tánc,

IMPRESSZUM

a Kerekítő Manó torna, a
wado-kai karate és a sakk
közül választhatnak minden héten.
A tanuszodában akvafitnesz, szenior vízitorna és parafitt várja az érkezőket a csecsemőúszás
és a gyerek-úszásoktatás
mellett.
A KÖSZI-ben gyerekekre és felnőttekre egyaránt
számítanak a fazekas�szakkörön, vagy éppen a
karatefoglalkozásokon,
de itt érhető el a Marcipán fitnesz is, illetve a Ringató
zenés foglalkozás gyerekeknek.
Az Újhegyi Közösségi Házban is a mozgásé a főszerep, a
felnőtteket zumba, salsa, pilates, piloxing és Strong Nation
foglalkozások várják, de jelentkezni lehet női önvédelmi
edzésre, illetve alakformáló
és zsírégető edzésre is. A gye-

rekeknek pedig a többi között
taekwondo, harcművészeti, karate- és szuperhőstornát kínálnak a művészi torna és a tánc
mellett.
A programokról bővebben a
Kőrösi intézményeiben elérhető programfüzetből lehet tájékozódni, vagy online a korosi.
org oldalon.

Felelős kiadó: Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat. D. Kovács Róbert Antal polgármester, 1102 Budapest, Szent László tér 29.
1475 Budapest, Pf. 35 Elérhetőség: kobanyaihirek.szerk@gmail.com Főszerkesztő: Gyárfás Zsuzsa Szerkesztő: Nagy Zoltán,
Kádasi Csaba Tördelés: Száraz Péter
facebook.com/KobanyaiHirek
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Új évi bemelegítő
A mínuszok ellenére közel
2600 résztvevővel, fesztiválhangulatban zajlott a 7. Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál a Kincsem Parkban és a
Hungexpón. A szabadidősport
népszerű téli eseményén idén
is három távon álltak rajthoz
a futók. A legtöbben a félmaratonra jelentkeztek, de sokan
választották a klasszikus 10, illetve a kezdők számára is teljesíthető 5 kilométeres távot.
A rajt-cél helyszínt a Hung
expo biztosította, ami a fu-

tóverseny különlegességét is
adja, hiszen ez Magyarország
egyetlen olyan futórendezvénye, ahol a mezőny egy fűtött
csarnokból rajtol és oda is érkezik meg.
Idén 350 hazai településről érkeztek futók Kőbányára. A hideg az idősebb korosztálynak sem vette el a kedvét a
mozgástól: a félmaratoni mezőny legidősebb férfi célba érkezője 78 éves, a nők 10 kilométeres mezőnyének korelnöke pedig 72 éves volt.

Interjú az immár háromszoros paralimpiai ezüstérmes Osváth Richárddal

„Tőrben muszáj volt
megmutatnom, hogy
mire vagyok képes”
– London és Rió után Tokió
volt a harmadik paralimpiája. A pandémia ellenére megvolt az olimpiai hangulat a
faluban?
– Igen, volt benne élet, az emberek jöttek-mentek. Az ebédlő volt a találkozási pont.
Az asztalnál ugyan nem értettük egymás szavát a plexifalakból kialakított bokszokban, de az asztaltól távozva
tudtunk beszélgetni.
– Két fegyvernemben indult most is. Karddal kezdett,
amiben nem jutott a négy
közé, noha egy ideig jobban
állt, mint kínai riválisa. Min
ment el az asszó?
– Megzavart a távolság megváltoztatása. Az ellenfél közel
kétméteres, ezért kellő távolságban kell tőle vívni. Ma sem
tudom, hogy miért, de a távol-

ságot ellenőrző oldalbírók beforgattak minket. Túl közel
kerültünk egymáshoz, amivel borult az asszóra felépített
taktika. Ilyenkor jellemzően
az dönti el a találatot, hogy ki
indul hamarabb.
– Tőrben épp fordított volt
a helyzet. Ott olasz ellenfele
vezetett a negyeddöntőben,
mégis ön ment tovább egészen a fináléig.
– 10:4-nél felszívtam magam, és azt mondogattam,
hogy még egyszer nem szerepelhetek le. A meccs megfordításában közrejátszott az ellenfél könnyelműsége is, aki nyilván azt hitte, hogy megvan az
asszó.
– A döntőt egy olyan kínai
versenyzővel vívta, akit Rióban legyőzött. Most ő nyert.
Mi döntött?

– Gyorsan és agresszívan támadott, nem tudtam vele mit
kezdeni. A fináléban sem vívtam jól azon a napon. Bennem
volt még a kard kudarca, miközben rajtam volt az éremszerzés nyomása. Rióban felszabadultan tőrözhettem a fináléban, hiszen zsebemben
volt a kardban szerzett ezüst.
– Olimpiát, paralimpiát
négyévente rendeznek, nagyobb a nyomás és a tét,
mint bármilyen más világversenyen. Ez önt nyomasztja inkább, vagy inspirálja?
– Inkább motivál. A para
sportolókon talán nagyobb is
a nyomás, mint az ép versenyzőkön, hiszen az ő teljesítményükről két olimpia között is
szó esik, míg mi általában a
paralimpiákon kerülünk fókuszba.

– Kezd fehér
arannyá változni az
ezüst?
– El len kezőleg,
ahogy időben távolodom Tokiótól, úgy
kezd ezüstösen csillogni. Visszarázódtam a megszokott
kerékvágásba, már
nem a paralimpia
foglalkoztat, hanem
a következő megmérettetés.
– Az éremgyűjteményből továbbra is hiányzik az
arany. Párizs még
szerepel a terveiben?
– Természetesen. A két
fegyvernem és a cél is marad,
2024-ben is éremmel szeretnék hazatérni. És mivel na-

gyon szeretek vívni, a 2028as Los Angeles-i játékokat
sem érzem lehetetlen vállalkozásnak.

az edzésmunka folyik a melegebb hónapokban is, egészen
az iskola végéig.
A White Sharks oktatói a kerületi iskoláknak és óvodáknak ingyen tartanak oktatást,
csak korcsolyabérletet kell fizetni, de azt is fél áron. A lehetőséget elsősorban a közeli intézmények veszik igénybe, a korcsolya például a Janikovszky Általános Iskola első

két osztályának tesiórarendjében szerepel, de járnak ovisok is ide.
A tanítás az alapoktól indul,
és ifj. Paska Zoltán garantálja,
hogy az év végére már mindenki megáll a lábán, és bátran elengedi a palánkot.
Kiscápa úgy is lehet valaki, hogy a szüleivel megy el a
közönség számára biztosított
időpontokban korcsolyázni,

és megtetszik neki a jég. Ez
különösen a két ünnep között
népszerű családi program,
van, hogy 250 ember is csúszkál egy nap. Néhány százas
csak a jegy, a nagycsaládosoknak még olcsóbb. Mindezt
többek között a Kőbányai Önkormányzat támogatása teszi
lehetővé.

Legyél te is
fehér cápa!

A kőbányai hokisok felhívására eddig még senki nem lett a
fürdőzők réme, sokkal inkább
mozgással teli, vidám közösségi élet várta azokat a gyerekeket, akik az elmúlt majd két
évtizedben magukra húzták
a kőbányai White Sharks Hockey Club mezét. A Csajkovszkij park ölén üzemelő jégpálya az otthonuk. Négytől tizennégy éves korig toboroznak, mivel az Ihász utcai pálya
mérete számukra a legmegfelelőbb. A „kiöregedett” iskolásoknak tanácsot adnak arra,
merre menjenek tovább, ha
kitartanak a jégkorong mellett. A lányoknál van U25-ös
női csapat is, és a felnőtt férfi
csapat az OB4A bajnokságban
szerepel.
Na de nem is kizárólag az élsport, hanem sokkal inkább a
jégkorong és a mozgás megszerettetése a célja a Fehér
Cápáknak. Ezt már ifj. Paska

Zoltán, a legkisebbek edzője vallja, aki szintén úgy lett
a jég rabja, aztán meg felnőtt
versenyző, hogy hatéves korában, odahaza az erkélyen
meglátta édesapja régi korcsolyáját és felpróbálta. Aztán a papával lementek a műjégre, és azóta tart a szerelem.
Egyszerre dolgozik a kéz és
a láb, minden porcikánk átmozog előre-hátra, föl kell
nézni a passzoknál és lövéseknél, vagyis nem csak siklani, gondolkodni is kell! –
mondja az edző, aki szerint az
a sztereotípia, hogy a jégkorongban megszokott a durvaság, inkább a felnőttekre
jellemző. Az esésektől és sérülésektől pedig a jó felszerelés megvédi a kicsiket.
Az Ihász utcában október
elején már kész a jég, ami
március végéig hízik, utána
kap egy műanyag borítást a
pálya, így görkorival ugyanaz

