A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Kőbányai
Hírek

HAVILAP
XXXII/2. szám
2022. február

Önkéntes
szolgálat

Eredményes évet zártak a kő
bányai polgárőrök. Vezetőjük
kel értékeltük az elmúlt idő
szakot és vettük sorra
a terveiket.
10. oldal

Csökkentené a térséget terhelő átmenő autóforgalmat a Kőbá
nyai Önkormányzat. A forgalomszabályozásról az ott élők vé
leményét is kikérik. A legfőbb eszköz egyes utcák egyirányúsí
tása lehet, hogy a belvárosba igyekvőknek ne érje meg letérni
a lakóövezetbe az Üllői útról. 
2. oldal

Egyhangú döntés Kőbánya
költségvetéséről

Kutyakiképzés
és gazdijogsi

A karantén időszaka sokakat in
dított arra, hogy négylábú társat
fogadjanak be otthonukba, az
együttélés azonban nem mindig
zökkenőmentes. Mi a tapaszta
lat a kőbányai kutyaiskolában, és
miről szól a gazdijogsi? 11. oldal

Lakossági egyeztetés
indul a Gyárdűlőről

Nagyobb
mozgástér, új
lehetőségek

Ahogy az elmúlt két évben, idén is minden képviselő igennel szavazott Kőbánya
2022. évi költségvetésére. A számok azt mutatják, múlik a járványhelyzet hatá
sa. 9 milliárd forint jut beruházásokra és felújításokra idén, az átdolgozott pót
lékrendszer és cafeteria pedig segít a szakképzett munkaerő megtartásában. Kő
bánya polgármesterével, alpolgármesterével és fejlesztési tanácsnokával vettük
sorra, mire mennyi jut idén. 
4–5. oldal

Panelreneszánsz
Vonzó a kőbányai ingatlanpiac az otthon
teremtőknek és a befektetőknek
egyaránt. A gyárdűlői és az
újhegyi lakótelep is
a jobb minőségű
ek közé tarto
zik Budapes
ten a szak
értők sze
rint. 
9. oldal

A Tigris Éve

Nyit az új rendelő
Sorra költöznek be a szakrendelések a régi Egészségházból a
Bajcsy területén megépült új ingatlanba. A központi rendelő
névadásával korábbi kardiológus főorvosa, Kerkovits Gyula
emléke előtt tiszteleg a Bajcsy. A kórház főigazgatója nyilat
kozott a Kőbányai Híreknek a nyitás ütemezéséről. 2. oldal

Hogyan
élnek és
hogyan
ünneplik
a hold
újévet
a Kőbá
nyán élő
vietnámi,
kínai kö
zösségek?
A járvány idén sem tette lehetővé a tömegrendez
vényt, a személyes találkozások azonban nem ma
radtak el. 
12. oldal

Átadták a Kőbánya Sportolója, 2021 elismeréseket

16. oldal
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Egykori főorvosa előtt tiszteleg
a névadással a Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Kedves Kőbányaiak!

Fokozatosan nyit
az új kőbányai
szakrendelő
Négy szinten 54 orvos, 71
szakdolgozó, 25 fő kiszolgálószemélyzettel dolgozhat, a 86
rendelő 300 járóbeteg ellátására alkalmas egyidejűleg. Ez az
új egészségház, azaz a Bajcsy
Kórház területén felépült Kerkovits Gyula Központi Rendelő számokban. Ahogy már
a számok is mutatják: a kapacitás csaknem a duplája a régi
Egészségházénak. Dr. Stubnya
Gusztáv, a kórház főigazgatója
hangsúlyozza is, hogy a központi rendelő több lesz, mint
az Egészségház volt.

A Maglódi úti új épületet sokan már nem csak kívülről látták, hiszen a koronavírus-járvány elmúlt időszaka alatt itt
már szűrő- és oltópontok működtek. Csúcsidőben volt, hogy
18 oltóhely várta a vakcinát
igénylőket, összességében pedig több mint 160 ezer oltást adtak be az új épületben – sorolja
a számokat a főigazgató. Az elmúlt időszak alapján mondható, hogy megtörtént az új rendelő terheléspróbája is, hiszen
volt olyan nap, hogy háromezren fordultak meg az épületben.

Ám míg edFotók: Bajcsy-Zsilinszky Kórház
dig a szűrés
és oltás volt a fő tevékenység, ellátás elkülönítve
januártól fokozatosan átve- működhet tovább, a
szik a járvány megkövetelte Kerkovits Szakrenellátások helyét az eredetileg delőben pedig egy
is tervezett szakrendelések. egységes járóbetegEgyrészt a régi Egészségház- központ alakul ki.
ban működő ellátások és az A kardiológia például már így
önkormányzati fenntartás- működik, erről már van is taban működő fogászat költözik pasztalat.
át, de itt kapnak végleges elhe– A kórházi osztály integrállyezést a kórházon belül mű- tan működteti a kardiológ iai
ködő járóbeteg-szakrendelé- szakrendelést, és azt látjuk,
sek is. Így a Bajcsyban a fek- hogy jelentősen sikerült a bevőbeteg-ellátás és a járóbeteg- tegellátás minőségét javítani.
Sokkal kevesebb betegmegjelenéssel tudunk sokkal magasabb minőségű szolgáltatást
Alig pár napja került ki az új egészségház főbejáratára a név: Kerkovits Gyula Központi Rendelő.
nyújtani – mondja a főigazgaA névadással a Bajcsy egykori kardiológus főorvosa előtt tiszteleg.
tó. Az ok egyszerű: a kórházi
Dr. Kerkovits Gyula 1925-ben, Nagylángon született. Édesanyja ruhakezelő volt Zichy grófékorvos fogadja a beteget a szaknál, édesapja ugyanott uradalmi gépész. Elemi iskoláit Nagylángon végezte, tanára beszélte rá
rendelésen, és ha szükséges, ő
szüleit, hogy taníttassák tehetséges fiukat. A székesfehérvári Magyar Királyi Állami Ybl Miklós
is fekteti be a beteget, majd a
gimnáziumban tanult tovább, majd a pécsi egyetemen szerzett diplomát. 1953-ban a továbbkórházi ellátás után is ő követtanulás vágya hozta a Bajcsyba, az akkori legnagyobb magyar kardiológusprofesszor, Zárday
heti tovább az illető állapotáImre professzor mellé. Több mint egy évtizeddel később, a professzor nyugdíjazásakor vette át
nak alakulását.
az osztály vezetését, amelyet az ország egyik legmodernebb intézményévé tett. Betegeit szeA kardiológia mellett már az
rette, ők pedig rajongtak érte. Önmagával és orvosaival szemben szigorú és fegyelmezett volt,
új rendelőben működik a szeifjú orvostanhallgatók százait indította el a pályán.
mészet, a fül-orr-gégészet, a

A névadó Kerkovits Gyula

diabetológia, az endokrinológia és az angiológia, illetve
a kórházból átköltözött a sebészeti szakrendelés. A régi
Egészségházban működő sebészeti ellátást márciusban
költöztetik át a neurológiával
és a reumatológiai szakrendeléssel párhuzamosan. Az önkormányzati fogászatok pedig
várhatóan április elejétől fogadhatják itt a betegeket a főigazgató szerint. Dr. Stubnya
Gusztáv úgy látja, április végére, május közepére költözhet be az utolsó szakrendelés
is az 5,8 milliárd forintból felépített Kerkovits Gyula Központi Rendelőbe, ekkor kerülhet majd lakat a régi Egészségház hét évtizeden át szolgáló
épületére.

Kezdődik Gyárdűlő új forgalomszabályozásának lakossági véleményezése

Szuperblokkok kontra
mesterséges intelligencia

Felveszi a kesztyűt a Kőbányai
Önkormányzat a Gyárdűlőt terhelő átmenő autósforgalommal
szemben. A cél: csökkenteni a
terhelést, amelyet az agglomerációból a belvárosba igyekvő
autósok jelentenek. A feladat
nem egyszerű, hisz ma már
okostelefon formájában minden sofőr zsebében ott lapul a
leggyorsabb útvonal kiválasztását segítő GPS, miközben a
szabályozók kezében jóval statikusabb eszközök vannak. Ráadásul a szabályozás jóval lassabban tudja követni a változásokat, mint ahogy az okostelefon újratervez egy útvonalat.
A megoldási lehetőségeket vettük sorra.
Úthierarchia, forgalomvonzási területek, szuperblokkok –
csak úgy sorjáznak a szakszavak, ahogy Faludi Botond Miklóssal, a Polgármesteri Hivatal
városüzemeltetési osztályának
munkatársával beszélgetünk.
A lényeg ugyanakkor egyszerű,
hiszen a kérdés az, hogyan tud-

ja a kerület a menekülőútként
használt lakóövezeti útjairól
visszavezetni az átmenő autósforgalmat a főútvonalakra.
A térség forgalomszabályozásáról a gondolkodás majd egy
éve kezdődött, miután a Makk
utca környékén bevezetett egyirányúsításokkal párhuzamosan elkezdődött Gyárdűlő egészének forgalmi vizsgálata. Ha
egy tölcsérként képzeljük el az
agglomerációból érkező forgalmat, akkor a térképre nézve azt
láthatjuk, hogy két nagy „csatorna” visz a belvárosba: a Kőbányai és az Üllői út. A közöttük lévő Vajda Péter utcán át
ugyan szintén megközelíthető a belváros, ám a kapacitása
kisebb, mint a két említett úté,
ráadásul csak lakóövezeten
keresztül érhető el. A korszerű GPS-rendszereket, a mesterséges intelligenciát persze
ez nem érdekli – az adott pillanatban leggyorsabb útvonalat ajánlják a sofőrnek. Így alakult ki az a helyzet, hogy az Ül-

lőin torlódó autósok várakozás
helyett letérnek Gyárdűlő lakóövezetébe, hogy a Zágrábi, a
Gém, a Fogadó utcát,
vagy éppen a Somfa
közt használva végül
a Vajda Péteren folytathassák útjukat.
Hogyan lehet ennek megálljt parancsolni? Szuperblokkokkal – hangzik a vá lasz.
Egyirányúsításokkal és zsákutcákkal fel kell
osz ta ni a térséget olyan kisebb területekre,
amelyek között
nincs átjárás, az
egyes „blokkok”
pedig csak a célforgalom fogadására és kivezetésére alkalmasak. Így hiába hajtana
be a belvárosba igyekvő autós, végül visszajutna a főútra. A javasolt módosítások –
főként egyirányúsítások –

a la kóövezetekben élőknek kedveznének, ráadásul így új parkolóhelyek is kialakíthatók lehetnek.
A forgalomszabályozási megoldásokra a tervezők összesen öt
javaslatot dolgoztak ki, amelyekből a szakmai és a Budapest Közút Zrt.-vel folytatott
egyeztetések után két elvi jóváhagyással rendelkező verzió maradt. Ezt a kettőt fogja március–áprilisban véle-

ményezésre bocsátani a Kőbányai Önkormányzat a www.kobanya.hu oldalon. Az egyeztetésről és a tervekről a Gyárdűlőn élők szórólapokon kapnak
majd tájékoztatást, de kereshetik a konzultációt már szervező önkormányzati képviselőjüket, Ács Andreát személyesen és a közösségi oldalán is.
A cél az, hogy minél több lakos
véleménye ismeretében szülessen döntés a módosításokról –
hiszen ők azok, akik nap mint
nap használják a térség utcáit,
így ők is ismerik azokat a legjobban.
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Választási
kisokos
2022. április 3-án, vasárnap
kerül sor az országgyűlési
képviselők általános választására és az országos népszavazásra. Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a X. kerületben lakcímmel rendelkező választópolgárok lakcímüktől függően a 09. számú vagy a 14. számú országos egyéni választókerület képviselőjelöltjeire
szavazhatnak.
Azok, akik január 26-án a
szavazóköri névjegyzékben
szerepeltek, már értesítést
kaptak a Nemzeti Választási Irodától. Ebben az értesítőben szerepel annak a szavazókörnek a száma és a címe, ahol
a választópolgár a választás
napján leadhatja majd a szavazatát. Amennyiben valaki nem kapott értesítőt, április 1-jén (péntek) 16 óráig újat
igényelhet a X. Kerületi Helyi
Választási Irodától.

A szavazóköri névjegyzék
április 1-jén 16 óráig tekinthető meg, ezzel kapcsolatos
kérelmek személyesen, ajánlott levélben vagy elektronikus formában terjeszthetők elő. A Nemzeti Választási Iroda az elektronikus ügyintézést a www.valasztas.hu
weboldalon elérhető Választási Ügysegéd szolgáltatáson
keresztül biztosítja. Március 25-ig van lehetőség másik szavazókörbe átjelentkezni, eddig a határidőig lehet benyújtani a kérelmet külképviseleti névjegyzékbe való vételre is. A mozgóurna-igénylésnek legkésőbb a szavazás napján 12 óráig kell megérkeznie
a Helyi Választási Irodához.
Az eg yéni országg y űlési képviselőjelöltek február
25-én 16 óráig gyűjthették az
ajánlásokat az erre rendszeresített ajánlóíveken, egy választópolgár több jelöltet is

A tiszta vízért!
91 darab ólomanyagú ivóvízbekötés cseréje valósul meg idén
Kőbányán Budapest Főváros
Önkormányzata beruházásában. Tájékoztatásuk szerint jelenleg a tervezési, engedélyezési eljárás van folyamatban, a kivitelezés 2022 második félévé
ben várható. A környezetvédelmi beruházás 38 utcát vagy más
közterületet érint a kerületben, mégpedig a Bodza, Ceglédi,

Cserkesz, Dér, Előd, Gergely, Halom, Harmat, Hárslevelű, Hölgy,
Juhar, Kada, Kolozsvári, Korall,
Kovakő, Lencse, Liget, Mádi,
Márga, Nagyicce, Óhegy, Petrőczy, Rákosvölgyi, Sörgyár, Szellőrózsa, Szentimrey, Szlávy, Szőlőhegy, Tarló, Téglavető utcákat,
a Gyömrői, Kerepesi, Keresztúri,
Maglódi, Újhegyi utat, a Gépmadár parkot, a Szent László teret,
illetve a Téglavető közt.

ajánlhatott. Hogy ajánlását
mely pártok használták fel hivatalosan, azt online, az ügyfélkapus belépéssel a www.
magyarorszag.hu oldalon ellenőrizheti. Amennyiben azt
észleli, hogy olyan jelölő szervezet használta az ajánlását,
amelynek ezt biztosan nem
adta meg, a rendőrségnek érdemes jeleznie. Fontos tudni
ugyanakkor, hogy nem minden ajánlás szerepel az adatbázisban, hanem csak azok,
amelyet a jelölő szervezetek
felhasználtak, és azokat a benyújtás után ténylegesen ellenőrizték.
A X. Kerületi Helyi Választási Iroda, illetve a Választási Bizottság a Polgármesteri Hivatalban működik és érhető el a Szent László tér 29.
szám alatt, telefonon a 06
1 433 8100-as telefonszámon,
illetve a valasztas@kobanya.
hu e-mail címen.

Február a farsang és persze a költségvetés hónapja. A Maci-nappal kezdtünk, és
tény: a kőbányai medvék rövid telet és
közeli tavaszt jósoltak. Azt ígérték, van
okunk a derűlátásra. Hogy az időjárásban ez beigazolódik-e, azt majd meglátjuk, közös ügyeink, a kőbányai költségvetés viszont egyértelműen a talpra állást
mutatja.
A koronavírus-járvány évei nem voltak könnyűek, a fő kockázat a kiszámíthatatlanságban rejlett. Nem tudhattuk, hogyan
alakul a járványhelyzet, az országos és a helyi gazdasági helyzet, hogyan és meddig bírják a vállalkozásaink. Óvatosan terveztünk, segítettünk, ahol kellett – mindig csak addig nyújtóztunk,
hogy ha váratlan kiadásra van szükség, azt fedezni tudjuk. A jelen azt igazolja, jól tettük. Mert mindig volt fedezet a váratlanra,
például tavaly a nagy mennyiségű eső miatt beázott óvoda helyreállítására. A tapasztalat azt mutatta, számítanunk kell hasonlókra a jövőben is, hiszen a hirtelen, nagy mennyiségű csapadék
vagy az erős szél okozta károk együtt járnak az éghajlatváltozással. Tartalékolnunk kell, tudnunk kell azonnal lépni, akár járvány, akár időjárás okozta kárról, veszélyről legyen szó. Új kihívás, új kockázat mindez, amellyel számolnunk kell, és amel�lyel számolunk is a költségvetésben. Ahogy kitartunk azon cél
mellett is, hogy legyen érdemes kőbányai közalkalmazottnak
lenni. Lehetőségeinkhez mérten versenyképes bérekkel igyekszünk megőrizni szakképzett munkatársainkat, legyen szó önkormányzati dolgozóról vagy óvodai pedagógusról, bölcsődei
gyermeknevelőről.
És teszünk azért is, hogy közös otthonunk évről évre fejlődjön.
Vannak évek, amikor kisebb léptékben, és van, amikor nagyobb
ütemben haladhatunk, de az a mi felelősségünk, hogy ez a haladás egyetlen évben se álljon le. Így volt ez az elmúlt időszakban, és
így lesz ez a következő években is. Büszke vagyok rá, hogy Kőbányán a kerület vezetése és a képviselő-testület is elsősorban kőbányai, hogy bármilyen ideológiát képviselnek is, ha a közös otthonunkról van szó, akkor nem kérdés a döntés. Ezt mutatja az immár harmadik alkalommal egyhangúlag elfogadott költségvetés,
amely túlmutat párt- és egyéni érdekeken. Mert számunkra továbbra is Kőbánya az első!

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

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

A kőbányai tanárok

A Kőbányai Szent László Gimnázium 12
tanára úgy döntött, hogy nem veszik fel a
munkát, így tiltakozva a kormány február 11-én kiadott rendelete ellen. A rendelet válasz volt a két nagy pedagógus-szakszervezet pár nappal korábbi felhívására,
mely szerint március 16-ára egész napos,
akár határozatlan ideig tartó sztrájkot hirdetnek, és lényegében lehetetlenné tenné an-

nak megtartását.
„Haragot és dühöt éreztem. Azt nem mondom, hogy meglepődtem, mert az elmúlt pár év kormányzati kommunikációjába teljesen beleillik ez a fajta könyörtelen, ellenkezést nem tűrő agres�szió, ami ebből jött. Én úgy érzem, most volt elég, és szerintem nagyon sok pedagógus hasonlóan érez” – nyilatkozta a 12 pedagógus egyike.
„Én azt nyerem ezzel, hogy reggelente egy kicsit könnyebben nézek a tükörbe. Az, hogy most meghurcolnak valamennyire, az nekem még belefér, remélem, azért nem rúgnak ki. De ahhoz, hogy
egy kicsit ki tudjam húzni magam nap mint nap, amikor ilyeneket
csinálnak velem, ahhoz nekem kell, hogy valamit tegyek, a polgári
engedetlenségen kívül pedig már semmi más lehetőségem nincs.”
„Tanárként valamilyen morális mintának kellene lennünk a diákok számára, és hogyha van egy ilyen állapot, amikor a kormány
lábbal tiporja az állampolgári jogokat, akkor azért ki kell állni” –
sorolják az okokat.
Tökéletesen megértem őket, és csodálom bátorságukat, hisz az
állásukkal játszanak. A kormány szemmel láthatóan képtelen a
párbeszédre, nekem még arra se voltak hajlandóak válaszolni,
hogy hány tanárt kell most nélkülöznünk a kötelező oltás megtagadása miatt. A bátor kőbányai tanárok példáját követték a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban és a budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban is. Mi így megyünk előre.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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A költségvetés
a városvezetés
értékrendjének
tükre
– A Covid jelenlegi, ötödik hulláma enyhébb, mint a korábbiak voltak. A járványhelyzet
kedvező alakulása megengedi-e az elmúlt két év pénzügyi
szigorának lazítását, vagy továbbra is indokolt az óvatos
költségvetési politika?
– Kőbányán következetes gyakorlat a költségvetés óvatos tervezése. Ez 2020-ban és 2021ben fokozottan érvényes volt.
Az iparűzési adóból származó
bevétel a magyar gazdaság jó
teljesítőképességének köszönhetően már 2021-ben elérte a
járvány kitörése előtti szintet,
ezzel együtt a 2022-es költségvetést is konzervatív módon
terveztük, megteremtve az önkormányzat folyamatos likviditását. A 2022-es büdzsé stabil, nem éli fel a jövőt. Folytatjuk a megkezdett nagyberuházásainkat, köztük a Szervátiusz
Iskola felújítását, újabbakat készítünk elő, miközben karbantartásra, á llagmegóvásra is
többet tudunk fordítani, mint
tavaly.
– Az építőanyagok ára és
a munkaerő költsége is nő.
A több pénz – mennyiségi érte-

lemben – több elvégzett munkával párosul?
– A dologi kiadások előirányzata több mint 550 millió forinttal nő, ennek eredményeként
nagyjából annyit fordíthatunk
karbantartásra, mint az utolsó
békeévben, azaz 2019-ben. Önkormányzati bérlakások felújítására 175 millió forint jut, intézményi felújításokra pedig
260 millió. Minden területre figyelünk, egyet sem hanyagolunk
el, mert azzal „infrastrukturális
adósságot” hagynánk a városra.
Egy családban sem csak kenyérre kell költeni, hanem a gyerekek
nevelésére, a lakás fenntartására, alkalmanként programokra. Nagyobb léptékben ugyan, de
hasonlóan működik egy önkormányzat is.
– Útfelújításokra 306 millió
forintot szánnak. Mely városrészekben dolgozhatnak majd
az úthengerek?
– Idén többek között a Gyárdűlőn tervezünk útfelújításokat,
a MÁV-telepen pedig a nem aszfaltozott utak vízelvezetésére jut
forrás. Járdaépítésre 200 millió
forintot fordítunk, és ehhez az
összeghez hozzájön még az a kö-

zel 50 millió forint, amelyből a
Gitár utcában újítjuk meg a járdát a védett platánsor mentén.
Apróbb, mégis fontos munka lesz
a balesetveszélyes lépcsők, támfalak javítása is Újhegyen.
– Lesz-e újra pályázati keret
a társasházakban szükségessé
vált felújítások támogatására?
– Igen, 2022-ben az önkormányzatnak ismét módjában
áll hozzájárulni ezekhez a beruházásokhoz. A pályázati keret 200 millió forint. Örömteli az is, hogy a védetté nyilvánított épületek állagának megóvását 35 millió forinttal támogathatjuk idén a tavalyi 10 millióval szemben.
– Indul-e új nagyberuházás?
– Igen, elkezdjük az Újhegyi Uszoda udvarának és külső
medencéjének korszerűsítését.
Folytatjuk az Újhegyi Rendelő modernizálását, az ottani védőnői szolgálat, továbbá a fogorvosi rendelők végleges helyének
kialakítását, 50 millió forintot
pedig a Kertváros rendelőjének
felújítására különítettünk el.
Az oktatási infrastruktúrában
befejezzük a Szervátiusz Iskola felújítását, a Mocorgó Óvoda építését, illetve a két intézmény környezetének rendezését. Az óvodai-bölcsődei fejlesztések közül megemlítem még a
konyhafelújításokat, fűtésrendszer-korszerűsítéseket is. Ös�-

szegszerűsége miatt a nagyberuházások közé sorolom a
Sportligetben a Harmat utcai
játszótér átfogó megújítását, bővítését.
– A költségvetés új eleme az
illetményszint-fenntartási pótlék. Ez mit takar?
– Reményeim szerint a bérkiegészítések rendszerének újragondolásával meg tudjuk tartani
azokat a szakembereket, akiknek a hozzáértése és elkötelezettsége szükséges a közszolgáltatások színvonalának megőrzéséhez. Fontos alapelv, hogy a
kőbányai önkormányzati szférában mindenkinek legyen magasabb a jövedelme 2022-ben,
mint 2021-ben volt. A pótlékok
differenciálásával igazságosabbá
tettük a jövedelmek eloszlását.
A minimálbér, illetve a garantált bérminimum közel 20%-kal

Fejlődő
kerület

emelkedett januártól, ami az önkormányzati világban is „összetolta” a béreket. Az ebből származó feszültséget – lehetőségeinkhez mérten – felelős munkáltatóként mi is enyhítjük.
– Mennyibe kerül az illetményszint-fenntartási pótlék
bevezetése?
– Félmilliárd forintba. Ezt a
pénzt saját magunk gazdálkodjuk ki, szemben a minimálbéremelés költségeivel, aminek fedezetét megkaptuk az államtól.
A cafeteriakeretet évi 200 ezer
forinttal terveztük és biztosítottuk a jutalom fedezetét is. Az új
pótlékrendszernek köszönhetően az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozóinak jövedelme megőrzi reálértékét, több marad a pénztárcában,
mint tavaly.
– Szociális kiadások?

Kőbánya költségvetése számokban
2022-ben 29,7 milliárd forintból
gazdálkodik a Kőbányai Önkormányzat, ami mintegy 4 százalékkal haladja meg az egy évvel
korábbi főösszeget. A költségvetést, ahogy az elmúlt két évben,
idén is egyhangúlag, vita nélkül
fogadta el a képviselő-testület.
Az egész éves gazdálkodást és
a következő évek alapozását is
meghatározó dokumentum több
hónapos munka eredményeként
jött létre, hiszen a kerület és az
intézmények vezetői, illetve a
munkavállalói érdekképviseletek képviselői már késő ősszel
megkezdték az egyeztetéseket.
Ezúttal az újdonságokat emeljük ki. Ilyen a korábbi években
megszokott, különböző címeken
megítélt kőbányai pótlékrendszert felváltó egységes, öt kategóriára bontott illetményszintfenntartási pótlékrendszer. Ennek célja, hogy az önkormány-

zati intézményeknél, cégeknél
dolgozók illetménye 2022-ben is
emelkedjen. Mások mellett a bölcsődei, óvodai dolgozók, illetve a
sportközpont munkatársainak
járó pótlék havi összege 10 ezer
forinttól 55 ezer forintig sávosan

változik, végzettségtől, illetve attól függően, hogy az egyes munkavállalók keresete hogyan módosult a béremelések és adóintézkedések hatására. Emellett a
költségvetés évi bruttó 200 ezer
forintos cafeteria- és 250 ezer fo-

rintos jutalomkeretet tartalmaz.
Idén újra lesz lehetőség társasházak energiahatékonysági felújításának támogatására, illetve kamerarendszerének fejlesztésére, de várható a pályázati kiírás a védett építészeti értékek
megőrzésének támogatására is.
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Stratégiai tervezés,
gyarapodó Kőbánya

Interjú D. Kovács Róbert Antal polgármesterrel

A pótlékrendszer megújításával őrzi meg a városvezetés az önkormányzati szféra jövedelmeinek reálértékét
2022-ben. A közszolgáltatások terén a bérkiegészítések
újraszabályozása fővárosi összehasonlításban is javítja
Kőbánya versenyképességét. Közel 9 milliárd forint jut
önkormányzati beruházásokra, illetve felújításokra az
idén Kőbányán. Ezzel ugyan még nem éri el a kerület a
működés és beruházás vonatkozásában a 2019-ben teljesített 59-41 százalékos arányt, de 2022-ben 70-30 százalékos megosztás várható, amit a kerületek többsége
megirigyelne.
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– Bár az év első hónapjaiban
még nem látható a minimálbéremelés hatása a segélyezésre, azonban nem valószínű, hogy
többen fordulnak majd hozzánk
támogatásért. Ezért a szociális kiadások, települési támogatások pénzügyi keretét nem növeltük meg jelentősen. A források elosztását viszont átrendeztük azzal, hogy az ápolási támogatást megemeltük 20, illetve
50%-kal.
– Nagyságrendileg mennyi
pénz jut a különböző kerületi
közösségek támogatására?
– Hozzávetőleg 200 millió forint támogatást adunk civil szervezeteknek, egyházaknak, sportegyesületeknek, nemzetiségi önkormányzatoknak. Működésük
támogatásával Kőbánya sokszínűségét őrizzük meg utódaink
számára.

A „talpra állás költségvetésének” nevezi a kerület idei büdzséjét
az önkormányzat gazdasági és fejlesztési tanácsnoka.
Dr. Pap Sándor
hangsúlyozza,
hogy a kőbányai költségvetés szintjén is jelentkezik a magyar
gazdaság tavalyi, 7,1%os növekedésének eredménye. Ezért folyt be például tavaly a tervezettnél több iparűzési adó is. Szintén növeli
az önkormányzat bevételeit, hogy 800 millió forinttal
több finanszírozást kapunk
az államtól, mint tavaly. Ezek
olyan pénzügyi hozzájárulások, amelyekből a helyhatóságok a kötelező feladataikat, vállalt közszolgáltatásaikat finanszírozzák, például a
háziorvosi rendelők, óvodák
fenntartását. Az állam 2021
óta a kerületi önkormányzatok működését is támogatja, ez Kőbányának 1 milliárd forintot jelent – emlékez-

Minőségen a hangsúly
Somlyódy Csaba városüzemeltetésért felelős alpolgármester szerint 2022-ben kevesebb a bizonytalanság,
mint 2021-ben volt. Megjegyzi ugyanakkor, hogy az iparűzési adóból származó bevétel még mindig nem haladja
meg a 2019-es, vagyis a Covid
előtti időszak szintjét. Ugyanakkor van egy átlagot meghaladó mértékű kormányzati elvonás is a költségvetésünkben – a csaknem 1400 millió forintos, az idén is tovább
emelt úgynevezett „szolidaritási hozzájárulás”. A munkaerőköltségek emelkedése, az
építőanyagok, illetve az energia drágulása miatt a működési és a fejlesztési kiadások
aránya elmarad a kívánatos,
70-30%-os aránytól, de budapesti viszonylatban jól áll
Kőbánya. Hangsúlyozza, hogy a kerület vezetése nem stadionra költ, hanem minőségi közszolgál-

GEN A bevételek gyaE
L
R
É
M
rapodásának kö2022 szönhetően
Kőbátet a tanácsnok.

nya közel 9 milliárd forintot fordíthat idén beruházásokra, illetve felújításokra,
szemben a tavalyi, nagyjából
6 milliárd forinttal. Az önkormányzat idén 1,5 milliárddal
többet fordít a saját és az intézmények dolgozóinak a bérére és járulékaira, ez segítség a dolgozóknak, és versenyképesebb munkahelyeket teremt – emeli ki dr. Pap
Sándor. Megjegyzi azt is,
hogy az állam több száz millió forintot adott a kerületnek
az Újhegyi Rendelő modernizálására, illetve a saját épületei közül elkezdte a kerületi rendőrkapitányság, valamint a Bajcsy egyes épületrészeinek korszerűsítését.

Emelt ápolási támogatás és
új segítség a rászorulóknak

A tavalyi keretnél nagyobb
összegben folytatódnak idén
az út- és járdafejlesztések is, az
Újhegyi Orvosi Rendelő teljes
felújítása mellett pedig a kertvárosi Hárslevelű Orvosi Rendelő korszerűsítésére is tervezett forrást a Kőbányai Önkormányzat.

A 2022. évi költségvetés elfogadásával párhuzamosan döntött a
Kőbányai Önkormányzat az ápolási támogatás korábbi összegének emeléséről. Ennek értelmében azok, akiknél az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem éri el a
75 ezer forintot, a korábbi 10 ezer
helyett 15 ezer, akiknél meghaladja ezt az összeget, azok a korábbi 8 ezer helyett 10 ezer forintos havi támogatásra számít
hatnak.
Képviselői kezdeményezésre az alapellátásban részt vevő
gyermekorvosok, védőnők, továbbá a Bárka gyermekjóléti szakszolgálatának bevonásával felmérés készült arról, hogy
a kerületben mennyire tapasztalható a menstruációs mélyszegénység jelenléte. Ez azt mu-

tatta, hogy Kőbányán is élnek
olyan családok, amelyeknél az
intimbetét megvásárlása komoly anyagi kiadást jelent. A Kőbányai Önkormányzat ezért a
menstruációs mélyszegénységben élő nők és lányok támogatására egészségügyi betétet biztosít a Gyermekjóléti Szolgálat és
az iskolai védőnők közreműködésével. A betétek a Gyermekjóléti Szolgálatnál (Ihász utca
26., hétfő: 14.00–18.00 óra, kedd
és csütörtök: 8.30–17.00 óra,
szerda: 14.00–17.30 óra, péntek:
8.30–13.00 óra), továbbá a Kelet-Pesti Tankerületi Központ
által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok kijelölt helyein igényelhetők.
Kialakítás alatt van egy új támogatási lehetőség is, aminek

apropója két tavalyi eset volt.
Ágnes, aki egy kőbányai lakótelepen él, kereste meg a polgármestert segítségért. Mozgáskorlátozott édesanyjával egy lakásban laknak, és mint az asszony
elmondta, egészségi állapotuk
úgy alakult, hogy már nem tudta beemelni az idős asszonyt a
fürdőkádba, ezért zuhanytálcás
fürdőszoba kialakításához kért
segítséget. Ezt a Kőbányai Önkormányzat a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével oldotta meg, egy másik esetnél pedig egy rámpa kiépítésében, a bejárat akadálymentesítésében segített. A két rendkívüli élethelyzetből adódó segítségkérés azt
mutatta, szükség lehet egy olyan
támogatási formára, amely eltér
a meglévőktől.

tatásokra: oktatási és egészségügyi intézményekre, járdákra, zöldterületekre. Minden óvodába jut fejlesztés,
és az önkormányzat figyel a
humánerőforrás képzésére
is. Egyre több ugyanis a sajátos nevelési igényű gyermek,
ezért megnőtt az igény a speciális szaktudású pedagógusokra.
Az alpolgármester szerint a
kőbányai pótlékrendszer átalakítása, továbbá a cafeteriakeret emelése a minőségi
munkaerő megtartását segíti, emellett enyhíti az állami
bérintézkedések nyomán kialakuló esetleges bérfeszültségeket is. Somlyódy Csaba a 2022-es költségvetésben is előnynek tartja, hogy
érvényesül benne a stratégiai tervezés. A közterületi játszótereket ütemezetten újítják meg, és megkezdődik
idén a fémkosaras utcai szemetesek cseréje is. Fejlesztik
a Kőkert hulladékgazdálko-

dási tevékenységét is, ehhez
hulladékgazdálkodási telephelyet alakítanak ki a Serpenyő utcában. Az alpolgármester hangsúlyozza, hogy utóbbi természetesen nem lerakó lesz, hanem egy olyan válogató, amely révén az önkormányzati cég pénzt spórolhat
és bevételhez is juthat a hulladék hasznosításával.

KÉPVISELŐI SAROK

3 kérdés, 3 válasz
Papp Zoltánnal,
az 1-es körzet,
Laposdűlő
képviselőjével
– Félidejéhez közeledik az önkormányzati ciklus. Milyen
eredményt emelne ki az elmúlt
időszakból?
– A tavalyi nehéz évben is sikerült néhány fejlesztést keresztülvinni a körzetemben. Ilyen volt
például a Pongrác- és a MÁV-telep közti kutyafuttató elkerítése a vasút felé, ezzel megszűnt a
veszély, hogy a vonatok elgázolják a kutyákat, és sikerült megszüntetni a Pongráctelepi játszótéren a tengernyi homokot, ami
főleg nyáron nagyon megkeserítette az ott lakók életét.
– Melyek azok a lakosság
mindennapjait érintő kérdések, amelyekben úgy látja,
hogy sikerült eredményt elérnie?
– Az idei költségvetésben szereplő két legfontosabb projekt: a
Gép utca – Vaskő utca környezetrendezése járdarekonstrukcióval, vízbevezetéssel a játszótérre, ősszel pedig a MÁV-telep
földútjainak leaszfaltozása. Tervezem a már említett kutyafuttató továbbfejlesztését padokkal, szemetesekkel, vízvételi lehetőséggel, faültetéssel, a Pongráctelep játszóterét pedig napvitorlával. Szeretném megújítani a kissé kopár parkot is árnyéktűrő növényekkel, fehér murvás
sétánnyal és a telep híres szülötteit bemutató táblákkal, ezáltal
egy igazi kis pihenőparkká alakítani azt. Állandónak mondha-

tó a harc az illegális hulladéklerakással. Heti rendszerességgel
látogatom a körzetemet, és ha
ilyet tapasztalok, vagy lakossági megkeresés érkezik hozzám,
azonnal intézkedem az elszállításról. A köztéri kamerarendszernek köszönhetően már több
illegális hulladéklerakót sikerült
fülön csípni és alaposan megbírságolni.
– Bár ön egy meghatározott
körzet képviselője, a testületben az egész kerületért dolgozik. Ezen a területen mit emelne ki?
– A Közjóléti Bizottság elnökeként elsősorban a szociális területen igyekszem segíteni a rászorulókat. Az elmúlt időszakban kezdeményezésemre a testület módosította a szociális ellátásról szóló helyi rendeletet,
amivel a több gyermeket nevelők és a kevésbé tehetősek jártak
a legjobban, majd átdolgoztuk a
támogatásra jogosultság feltételeit, a jövedelmi határokat és az
igényelhető összeg kategóriáit,
idén pedig megemeltük a 2015ben bevezetett és azóta változatlan összegű ápolási támogatást.
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A Szent László Gimnázium tanulója a Mol pályázatának nyertese

Tündérek
a Gulagon
Peresztegi Hanna Dorina fejé
ben – saját bevallása szerint
– folyamatosan kavarognak
történetek. Ezek aztán idővel
alakot nyernek novella képé
ben, rajzpapíron vagy kame
rával rögzítve. Az alkotásokat
szerencsére nem az asztal
fióknak készíti, és egy cseppet
sem rejtegeti. A Mol ösztöndí
ját immár negyedszer nyerte
el, ismét a jó tanulmányi ered
ményét és a fesztiválsikereket
méltányolták.
Alig hétévesen, ahogy a szá
mítógépen már tudott pötyög
ni, és színes ceruzát vett a ke
zébe, sorra indult különbö
ző rajzpályázatokon, novel
la- és esszéversenyeken, ren
geteg díjat besepert. Kilenc
évesen például a Janikovszky
Éva meseíró versenyen már
dobogós, egy kórteremdíszítő
pályázaton pedig – mert van

ilyen is – három különdíjat
kapott.
Kezdetben a tündérek és a
kisállatok mozgatták meg a
fantáziáját, majd jöttek a ko
molyabb témák. Például a Gu
lagról szóló díjnyertes novel
lája a korszak ismerőit is meg
érintette, autista testvéréről
szóló dokumentumfilmje több
filmszemlén aratott sikert.
Utóbbival érdemelte ki fiata
lon a Hégető Honorka-díjat.
Hanna úgy emlékszik, hogy
12 éves korában lépett újabb
alkotói korszakába. Akkor
kezdett el zongorázni, jógázni,
és akkor fordult a videózás felé
is. És jött a japán nyelv iránti
rajongás, mintegy villámcsa
pásszerűen, egy otthon talált
nyelvkönyv kinyitása után.
A középiskola kiválasztását
is ezek befolyásolták: a Szent
László Gimnáziumban ugyan

is van japánszakkör és média
szak is.
Az ifjú tehetséget, aki még
mindig csak tizedikes, nem
igazán érdekli a közössé
gi média, jóllehet minden azt
sugallja, hogy ez a jövő. Mint
mondta, inkább a nagyfilmes
munkákat követi, abban lát
ja az értéket. A pályázatokon

„Távolságtartó”
felvételi vizsgák

Kóstoló a Bercsényiből

Jó étvágyat!

Egy falat füstölt sonka, mellé
egy kis házi sajt, öblítésnek
pedig szóda, sör vagy éppen egy korty biogyümölcslé – jól hangzik, ugye? Egy
terített asztal egy pár finom
falattal a hétköznapokban
is jó „előétel” egy hosszabb
baráti beszélgetéshez, de a
Maglódi úti Bercsényi Miklós Élelmiszeripari-Környezetvédelmi Technikum és
Szakképző Iskolában azt is
tudják, hogyan lesz az alapanyagokból az a finom falat,
amelynek íze ott marad a
szánkban órákig. Tanműhelyeikben békebeli, tankönyvi minőségű virsli kapja épp
a füstöt, friss kolbász kanyarodik le a töltőről, a másik
helyiségben gyümölcsnektárok várnak címkézésre,
még egy ajtóval odébb pedig a többi közt sör és szóda
készül. „Lefordítva” ugyanis ezt jelenti a sokkal unalmasabban hangzó húsipari, tartósítóipari, erjedésipari képzés. De nemcsak azok
tanulnak itt, akik a minősé-

gi ételek titkaira kíváncsiak,
hanem azok is,
a ki ke t a kö r nyezetvédelem
érdekel a leginkább.
A hároméves
szakképzés, illetve az ötéves
technikum a nyolcadik osztály után választható, de várják a felnőtteket is, akik akár
hobbiból készítenének finomságokat otthon, akár
ilyen jellegű vállalkozás indítására készülnek. A felnőttképzésre van is kereslet, hiszen a karantén idején valószínűleg mindannyian megtanultunk otthon kenyeret
sütni, és ki ne tenne mellé az
asztalra saját sajtot, vagy éppen kézműves sört – tudjuk
meg az iskola igazgatójától,
Dr. Nyulasi Tibornétól.
Népszerű a fiatalok köré
ben a környezetvédelem
szakirány, de jelentős perspektíva van az élelmiszeripari képzésekben is, hiszen

el egy japán ösztöndíj elől. Ad
dig is folyamatosan filmezik,
tavasszal forgatja első pro
fi, „pénzes” opusát egy egye
sület felkérésére. A Mol-ösz
töndíj ezért a lehető legjobb
kor jött. Az ebből vásárolt új
objektívon keresztül követ
hetjük, hogy merre tart Han
na világa.

a nagyvállalatok – Dreher,
Zwack, vagy éppen a Rauch
is – várja az utánpótlást, illetve az itt szerzett végzettségekkel indítható saját családi vállalkozás is. Sokan pedig egyetemen tanulnak tovább – meséli az igazgató.
A tanműhelyek minden évben a nyílt napokon mutatkoznak be a továbbtanulóknak. A tanulók által minőségi alapanyagokból elkészített színvonalas termékeket jelenleg az iskolai honlapon is meghirdetett online
vásárokon árusítják. A legközelebbi húsvásár húsvét
előtt lesz, ennek részleteit a
www. bercsenyisuli.hu oldalon lehet majd elolvasni.

Nem volt különösebben nehéz
– mondta egy lány, akit a barát
nője várt a Szent László Gim
názium előtt. A matematikát
fogósabbnak érezte, a magyart
kevésbé. De megjegyezte, hogy
ha nem készült volna külön, ak
kor megizzasztották volna a
feladatsorok. Egy három fiúból
és egy lányból álló társaság ki
fejezetten könnyűnek találta a
négyosztályos középiskolákba
szóló felvételi vizsgát.
Ők a Szent László Gimnázi
umba jelentkeztek, a srácok in
formatika tagozatra, a lány bio
lógia–kémiára. Az ő dolga lesz
nehezebb, az általa választott
tagozat egyike a legnépszerűb
beknek, aminek oka, hogy ke
vés fővárosi gimnázium tanítja
emelt szinten az orvosi pályá
hoz is szükséges biológiát, il
letve kémiát – ezt már Sárkány
Péter igazgatótól tudtuk meg.
Az öt elsős osztályba nagyjából
170 diákot vesznek fel, Sárkány
Péter úgy kalkulál, hogy 70 szá
zalék feletti írásbelivel, megfe
lelő szóbelivel és jó általános is
kolai eredménnyel be lehet ke
rülni hozzájuk.
Kőbánya másik gimnáziumá
ban, a Zrínyiben nincs szóbeli,
az írásbeliből pedig csak a ma
gyarvizsga eredménye számít,
az viszont duplán. Ebbe az is
kolába 130 tanulót vesznek fel,
a túljelentkezés itt is sokszoros.
Az érdeklődés hagyományosan
az angol nyelvi képzés iránt a
legnagyobb. Az öt évfolyamos
tagozat, amelyen emelt szin
ten tanítják a világnyelvet, kü
lönösen keresett – tájékoztatott
Hajdu Péter igazgatóhelyettes.
Ahogy tavaly, úgy idén is a
járványügyi előírások betar

tásával kell lebonyolítaniuk a
középiskoláknak a felvételit.
Kísérők – szülők, barátok – az
írásbeli vizsga napján sem lép
hettek be az oktatási intézmé
nyek épületébe. Egy teremben
maximum tíz diák felvételizhe
tett, hogy tartani lehessen köz
tük a védőtávolságot. A vizsga
idejére levehették a maszkot, de
a szünetben viselniük kellett,
ha kimentek a folyosóra vagy a
mosdóba. Noha az írásbeli fel
vételi a Covid ötödik hullámá
nak idejére esett, a Szent Lász
lóban a 143 diákból 9, a Zrínyi
ben pedig a 136-ból mindössze
3 maradt távol a vizsgától. Szá
mukra két pótnapot is kijelöl
tek. A diákok április végén tud
ják majd meg, hogy felvették-e
őket, és ha igen, akkor abba az
iskolába-e, ahol a legszíveseb
ben szerettek volna tovább
tanulni.
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Életmentő és ingyenes,
mégis kevés az igénylő
Az idegrendszert roncsolja, és
bár ritka betegség, az esetek kö
zel ötödében halállal végződik.
Rendkívül gyors lefolyású, le
vertséggel, magas lázzal kezdő
dik, fejfájással, hányással foly
tatódik, és néhány órán belül
végzetes lehet. Négyből egy túl
élő maradandó egészségkáro
sodást szenved, ami lehet vég
tagbénulás, hallásromlás, agy
sérülés. A fertőző vagy gennyes
agyhártyagyulladást jellem
zően három baktérium okoz
za, de mindháromra van kipró
bált védőoltás. Két kórokozó el
len a csecsemőket kötelezően
oltják. A harmadik baktérium,
a Meningococcus elleni vak
cina nem kötelező ugyan, Kő
bányán azonban minden hely

való részvétel szerinte jó isko
la, mert folyamatos alkotásra
és önkritikára késztet: észre
veszi a rossz vágást, vagy ha a
felvételnél rossz a háttér vagy
elcsúszott a fókusz.
Hanna öt év múlva egy fil
mes egyetemen látná szíve
sen magát, tíz év múlva pedig
a szakmában, és nem ugrana
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ben élő kiskamasz megkaphat
ja, mégpedig ingyen. Ez jó ide
je gyakorlat már, a kerületben
2016 óta oltják azokat a gyer
mekeket, akik az előző eszten
dőben múltak 10 évesek (idén a
2011-es korosztály van soron).
Bár a vakcina térítésmen
tes, egyszerűen igényelhető –
a www.kobanya.hu-n megta
lálható űrlap kitöltése 5 percig
sem tart –, a lehetőséggel kez
dettől fogva kevés szülő él, ami
nek okát a háziorvosok is csak
találgatják. A tájékoztatás hi
ányát kizárják, az agyhártya
gyulladás elleni védőoltás mel
lett közösen kampányolnak az
iskolai védőnökkel és az ön
kormányzattal. Az életkor vi
szont magyarázat lehet a vis�

szafogott érdeklődésre – mond
ja dr. Ginter Ágnes, a Zsivaj ut
cai rendelő egyik gyermekorvo
sa. Egy újszülöttért, csecsemő
ért, óvodásért a szülő általában
jobban aggódik, mint egy kis
kamaszért, aki egyre keveseb
bet beteg. Ezért ritkábban men
nek gyermekorvoshoz, így érte
lemszerűen kevesebb szó esik a
prevenció fontosságáról, teszi
hozzá a doktornő, akinek pra
xisában a szülők 10-20%-a kéri
csak ezt a vakcinát.
Dr. Fejér Tibor háziorvos sar
kosabban fogalmaz. Ő felelős
ség és értékválasztás kérdésé
nek tartja a védőoltásokat. „Ha
a szülők ötöde veszi csak a fá
radságot arra, hogy ötperces
munkával megmentse gyerme

két valamilyen betegségtől, az
sokat elárul a társadalom érett
ségéről” – jegyzi meg a doktor.
Szerinte a kőbányai gyakorlat
példaértékű más települések
számára. A nem kötelező védő
oltások közül a hányást, hasme
nést okozó rotavírus elleni vak
cinát is ingyen biztosítja az ön
kormányzat a kőbányai csalá

doknak. Ennek népszerűségé
re nem lehet panasz, az érin
tett szülők 80-90%-a kéri. De
az is igaz, hogy ez a védőoltás a
csecsemőknek jár. Idén febru
ár 15-éig lehetett igényelni az
agyhártyagyulladás elleni vak
cinát, amelyet a 600 jogosult
gyermek szülei közül valami
vel több mint 170-en kértek.

Álláskeresőknek is
segít a Bárka
Csak az nem talál munkát, aki nem is keres –
tartja a mondás, de mint
minden közhely, ez is
sántít. Sok álláskereső
ugyanis már az első lépésnél megtorpan, például azért, mert nem fér
hozzá a világhálóhoz, így
azt sem tudja, hogy hol
van felvétel. Ráadásul a
cégek ma már a legegyszerűbb feladatokra pályázóktól is megkövetelik az önéletrajzot, és bizony hiába tűnik egyszerűnek, sokszor ez is
nehezen
megugorh ató a ka dály.

Czakó Sándor, a Bárka Csa
lád- és Gyermekjóléti Szolgá
latának munkatársa hetente
három-négy ügyfélnek segít
személyesen az elhelyez
kedésben. Jellemző
en olyanok keresik,
akik nyolc általá
nos iskolai vég
zettséggel ren
delkeznek, vagy
azzal sem, il
letve időseb
bek, íg y nem
mozognak ott
honosan a ne
ten. Nem ritka
a krízishely
zet sem, ami
kor a család
nak kifogytak a
tartalékai, és
gyorsan jö
vedelemre
van szükség.
Az első lépésben
közösen felmérik a ké
pességeket és a koráb
bi munkatapasztalato
kat. Ezután elkészül az
önéletrajz, amely kel
lőképpen kidomborít
ja a pályázó erényeit, ha

kell, a profilt feltöltik a külön
böző álláskereső portálokra
is. Ha motivációs levélre van
szükség, néhány frappánsan
megfogalmazott mondat itt is
jól jön, de hangsúlyozni kell,
hogy mindez csak segítség,
az álláskereső minden lépés
nél aktív fél. Az állásra is neki
kell jelentkeznie.
Az internetről kiböngészett
hirdetések értelmezése sem
mindig egyszerű. Nem min
denki tudja például, hogy az
operátor nem filmes és nem is
operál, na meg hogy mi fán te
rem az a kommissió.
A jónak tűnő ajánlatokat ki
nyomtatják, akinek van hova
küldeni, az e-mailen jut hoz
zá, mindaddig, míg szükség
van rá. Hetente készül „közös”
álláslista is, ezek a Bárka ügy
félvárójában, egy piros dosszi
éban bárki számára hozzáfér
hetők. Általában olyan hirde
téseket tallóznak, ahol tele
fonszám is elég a jelentkezés
hez. De akinek szüksége van
rá, annak szabadon hozzáfér
hető számítógép is rendelke
zésére áll a pályázat elkészí
téséhez.

Czakó Sándor szerint nem
szabad pálcát törni azok fe
lett, akik sokáig nem talál
ják a helyüket a munkaerő
piacon, hiszen kívülről nem
lehet megítélni, hogy eset
leg milyen mentális problé
ma, családi krízis vagy beteg
ség miatt van így, hogy a csa
lád mellett például az érintet
tek tudják-e vállalni a három
műszakot, vagy gondot okoz-e,
ha messzebb kell utazni.
Szerencsére egyre több a si
kertörténet. Egy hallássérült
pár például a tanácsadó segít
ségével tudott elhelyezkedni,
a férfi mosogató, a feleség ta
karítónő lett. Egy kerületi ze
nész fiatalember esetében a

jó kommunikációs képessé
gekre alapoztak, így ő egy call
centerben talált remek állást.
Egy hölgy azért kért tanácsot,
mert megfáradt a gyártósor
mellett, végül a MÁV-ellen
őri pálya bizonyult jó ötletnek
a számára.
Akiknél nagyobb az am
bíció, azokat arra biztatják,
hogy szerezzenek szakképesí
tést, érettségit, de a pályaori
entációban is segítséget nyúj
tanak, hogyha valaki nem biz
tos benne, milyen szakmá
ba vághatna bele. És termé
szetesen az iskola kiválasz
tásához és a jelentkezéshez is
megkapnak a Bárkában min
den segítséget.

Ha segítségre van szükség:
A Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakemberei számos élethelyzetben tudnak segítséget nyújtani minden korosztálynak, szolgáltatásaik térítésmentesen vehetők igénybe.
A központ az Ihász utca 26. szám alatt érhető el, vagy a 06
1 261 8183, 06 1 262 2632, 06 1 260 6803 telefonszámokon.
Gyermeket is veszélyeztető probléma, krízishelyzet esetére
készenléti szolgálatot tartanak fenn, az intézmény nyitvatartási idején túl is hívhatók a 06 30 382 8276 telefonszámon.
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Variációk fizetési könnyítésekre

Túl a moratóriumon
István, akit a valóságban másként hívnak, 25 éves futamidővel vett fel lakáskölcsönt.
Négy évig fizetett is, majd jött
a koronavírus-járvány és vele
2020 márciusától a törlesztési halasztás, közismert nevén a hitelmoratórium. István
sem tudta, hogy mit hoz a jövő.
Élt a lehetőséggel, mert a Covid okozta gazdasági válsághelyzetben ő is megoldásnak
tartotta, annak ellenére, hogy
a bankok és a hiteltanácsadók
kezdettől fogva azt javasolták
az adósoknak, hogy aki tud,
törlesszen tovább, mert az
eredetileg 2020 decemberéig, majd 2021 októberéig meghosszabbított moratórium
csak a bajba kerülteknek jelent valódi mentőövet, azoknak például, akik munkanélküliek lettek, vagy akiknek
csökkent a fizetésük. A moratórium ugyanis azt is jelentette, hogy a hitelt hosszabb idő
alatt kell majd visszafizetni.
2021 novemberétől megszűnt az általános „kegyelmi
állapot”, a moratóriumban kizárólag rászorulók – például nyugdíjasok, gyermeket nevelők, közfoglalkoztatottak –
maradhattak. Mindenki másnak újra kellett kezdenie a törlesztést. Az óvatos adósok,
akik fix kamatra vették fel a
hitelt, ott folytathatták, ahol
korábban abbahagyták. Havi
fizetnivalójuk azért „fagyott
be”, mert a kormány megtiltotta a bankoknak, hogy a moratóriumra hivatkozva törlesztő-

részletet emeljenek. A változó
kamatozású hitelek törlesztőrészletei viszont nőhettek, ha a
moratórium idejére kamatforduló esett. Erre a rövid, 3–6–
12 hónapos kamatperiódusú
kölcsönöknél volt igazán esély.
Abban már nincs különbség a
fix és a változó kamatozású hitel között, hogy az elhalasztott
törlesztőket és a moratórium
idejére esett kamatot maguk
előtt görgetik az adósok.

Megnőtt futamidők
A törlesztőrészletek befagyasztása miatt a futamidő
nem annyival nő, amennyi
időt az adós a moratóriumban
eltöltött, hanem többel. A magyarázat egyszerű. Ha a bank
a havi fizetnivalót nem emelheti meg, akkor nem marad
más mód a felgyülemlett adósság visszafizettetésére, mint a
törlesztés „elhúzása”. Elemzők
ezért is tanácsolták a fizetőképes adósoknak, hogy amint
tudnak, lépjenek ki a moratóriumból.
István végig maradt, 19 hónapot halasztott, a futamideje pedig 60 hónappal, vagyis öt
évvel lett hosszabb. Sokan jártak hasonlóan.
– Egy 2019-ben, 5%-os kamatra felvett, 20 millió forintos jelzáloghitel esetében
a futamidő 41 hónappal nőtt,
a visszafizetendő összeg pedig 2,6 millió forinttal emelkedett akkor, ha az adós tavaly
októberben kiszállt a moratóriumból. Ha gyermeknevelés-

re hivatkozva marad 2022 júniusáig, akkor már 59 hónapos futamidő-növekménnyel
és 3,8 millió forintos többletteherrel számolhat. A moratórium tehát az utolsó nyolc
hónapban közel 50%-kal drágul – jegyezte meg Nagy László Nándor, az egyik hiteltanácsadásra szakosodott portál, a money.hu kommunikációs vezetője. A személyi kölcsönöknél – a magas kamat miatt
rosszabb lehet az egyenleg.

Pénztárcakímélő
megoldások
A moratórium terheinek enyhítése több módon is lehetséges. Az adós 2022. december
31-ig térítésmentesen fizetheti
vissza egy összegben a felhalmozott tartozást (előtörlesztés). Ez számára dupla nyereség, hiszen megspórolja az előtörlesztés árát, és „visszavásárolja” az eredeti futamidőt.
A futamidő úgy is „helyreállítható”, ha az adós kéri a törlesztőrészlet emelését. A money.hu számításai szerint, ha
20%-ot „dob rá” a havi fizetnivalóra, a futamidő-növekményt akár „le is nullázhatja”.
A dolog visszafelé is működhet, elvben a törlesztőrészlet
csökkentése úgy is lehetséges,
ha valaki a meglévőnél alacsonyabb kamatozásúra tudja cserélni a hitelét. Bár a hitelkamatok emelkedése miatt erre ma kevés az esély, érdemes megkérdezni egy pénzügyi tanácsadót, az egyéb fi-

zetéskön�nyítő megoldásokról pedig a
bankkal tanácsos konzultálni. Szóba jöhet a pénzintézet által felajánlott fizetési haladék is, amely vonatkozhat kizárólag a tőketartozásra,
vagy csak a kamatra – mondja a Bankszövetség jogi munkacsoportjának vezetője, dr.
Grenczer Balázs. És lehetséges
a törlesztés átütemezése is, de
mindkét megoldás további futamidő-hosszabbítással jár.

Kamatstop
A kormány által tavaly év végén bevezetett, 2022. január
1-je és június 30-a között érvényes kamatstop-intézkedés
a kamatemelés hatásaitól átmenetileg megóvja a változó
kamatozású hitellel bíró ügyfeleket, továbbá a „hosszan
fix” hitelesek azon csoportját, akiknek a kamatfordulója 2021 novembere és 2022 jú
niusa közé esik. Az ő pénztárcájuk érezte volna meg leghamarabb az ősszel erőteljesen
beindult jegybanki kamatemelési ciklust.

A kamatszint befagyasztása nagyjából 500 ezer adóst
érint, akik között szép számmal vannak egykori devizahitelesek. A szabályozás szerint
a kamatokat – és így a törlesztőrészleteket – június végéig a
tavaly októberi szinten rögzítik. Így 2022 első fél évében az
esetleges kamatforduló miatt
dráguló hitelek tényleges költségét az ügyfelek nem érzik, a
kamatemelés költségeit a bankok állják – nagyjából 30 milliárd forint értékben. Júliustól viszont – mivel fél év alatt
adott esetben akár 3 kamatforduló is lehet – a változó kamatozású hitellel bírók komolyabb, akár 20-30 százalékos
törlesztőrészlet-emelkedéssel is szembesülhetnek, ami
az adósok számára felérne egy
feketelevessel. Egy ilyen lépés
ellen szakértők szerint például úgy lehet védekezni, ha az
ügyfél a kamatstop ideje alatt
fix kamatozásúra cseréli változó kamatozású hitelét.

A kőbányai folytatáshoz a tervek és az engedélyek már megvannak

„Trolisítás”
a 9-es busz
vonalán

A Baross utca elején tavaly kötötték újra hálózatba a troli jó
ideje nem használt felsővezetékét. A próbaüzemet követően az elektromos meghajtású
buszok december közepe óta
a Harminckettesek tere és a
Kálvin tér között is innen vé-

telezik az áramot, ami olcsóbb és üzembiztosabb.
A Baross utcai hálózat korszerűsítése, amely a Fővárosi
Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
kiemelt beruházása volt, hivatalosan 2022 januárjában zá-

rult. A távlati terv a régi: trolikkal kiváltani a 9-es busz teljes pesti vonalán a környezetszennyezőbb dízelmotoros járműveket.

Az előkészületekkel
a BKK jól áll, az Or
czy tér és a Liget tér
közötti szakaszra készen vannak a felsővezeték-hálózat tervei, és az építési engedélyeket is megkapták. A kérdés az, hogy
a kivitelezésre mikor
és milyen forrásból lesz pénz.
Kézenfekvő lenne, hogy a folytatást ugyanúgy uniós forrásból fedezzék, ahogy a most zárult első ütemet. Csakhogy új

EU-s finanszírozási programok egyelőre nincsenek, így
azokra pályázni sem lehet.
A BKK mindenesetre készül a
pénzügyi csatornák megnyitására, ezért rangsorolja terveit, hogy azok illeszkedjenek
az uniós célkitűzésekhez és a
budapesti településfejlesztési
stratégiához. Azt viszont szerintük egyelőre a jelenlegi piaci helyzetben felelőtlenség lenne megbecsülni, hogy a Kőbányai út „trolisítása” mennyibe
kerülne.
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1 millió forint felett az új építésű budapesti lakások átlagos négyzetméterára

Panelreneszánsz
és inflációs nyomás

Lokáció, lokáció, lokáció. Szakértők szerint az elhelyezkedés
talán a legmeghatározóbb tényező az ingatlanpiacon. Kőbányát pedig több szegmensben is – új építésű lakás, panel,
albérlet – vonzóvá teszi, hogy a
belváros és a külvárosok között
fekszik. Beljebb elfogytak már
a nagyobb ingatlanfejlesztésekre alkalmas területek, míg
Kőbányán kínálják magukat a
rozsdaövezetek akár lakóparkoknak, akár üzleti vagy intézményi beruházásoknak.
A gyárdűlői és az újhegyi lakótelep a jobb minőségűek
közé tartozik Budapesten, az
ottani panellakások ezért ke-

resettek, különösen a hőszigetelt tömbökben. És nemcsak
az „otthonteremtők”, hanem
a befektetők körében is. A panelek változatlanul olcsóbbak 20-25%-kal a téglából épített „konkurenciánál”. További előnyük, hogy nagyjából
azonos technológiával készültek, ezért az új tulajdonosnak
kevésbé kell számolnia rejtett
hibákkal, mint egy 80-100 éve
épült bérházban.
– Ha pedig valaki úgy dönt,
hogy eleget nyert a négyzetméterárak emelkedésén, hamar
realizálhatja a profitot. A lakóingatlanok közül a panellakásokat lehet a leggyorsabban érté-

kesíteni, és mivel a kereslet tartós, a bankok
szívesebben adnak hitelt egy panelre, mint
egy hobbitelken álló
nyaraló bővítésére –
mondja az ingatlan.
com vezető gazdasági szakértője. Balogh
László hozzáteszi, hogy panel
és tégla között közel nincs akkora különbség a bérleti díjakban, mint a vételárban, ezért a
panellakások rentábilisan kiadhatók.
Kőbányával a bérlők is jól
járnak. A lakásállomány minősége átlagos, a helyi bérleti díjak viszont rendre alacso-

nyabbak a 150 ezer forintos budapesti átlagnál, ezért a kerület
ár-érték arányban és
egyébként infrastruktúra szempontjából
is jó választás. A kórháztól a plázán át az
uszodáig minden megvan helyben, és jól megközelíthető közösségi közlekedéssel. 2022-ben minden bizon�nyal drágulni fognak a kőbányai ingatlanok is: bérbe adottak, használtak és új építésűek egyaránt. Az árakat több
tényező hajtja, ezek közül az
albérletek, illetve a használt
lakások, házak piacán talán a

Egy másként gondolkodó IT-vállalkozás a Jászberényi útról

„Mi vagyunk a
fejlesztőcégek
hekkerei”

Egy cikket „fel kell ütni”, különben az olvasó átugorja – ez
amolyan ökölszabály az újságírásban. „Nem vagyunk ügyfélbarát cég” – kezdte a beszélgetést a Devwing Kft. ügyvezetője, ami akkor is jó felütés,
ha a következő félmondat sokat finomított az elsőre karcos
kijelentésen. Hiszen a folytatás úgy szólt: „Mi nem azt adjuk az ügyfélnek, amit megálmodott, hanem azt, amire valóban szüksége van.”
Akiknek ez a szemlélet bejön, azok kitartanak a Kipszer
Irodaházban működő IT-fejlesztő cég mellett, amelyet Mihály Árpád és barátja, Kővágó Balázs alapított 2018-ban.
A harmadik tulajdonos, az üzleti életben jártas Légrádi-Pallós Zoltán később csatlakozott
hozzájuk. Az ügyféllemorzsolódás mindössze 1%, a többségnek tehát bejön a Devwingszemlélet. Sőt, a nem szokványos észjárást az egyik amerikai szoftveróriás, a pdf-fájlformátumot kifejlesztő Adobe is
díjazta, amikor a magyar vállalkozás megoldását ajánlotta az adatfeldolgozás egyik folyamatának automatizálására.
Pedig a Devwing – épp a „különutas” üzleti filozófiája mi-

att – általában drágább, mint
a konkurencia. Olyan ügyfelek
fordulnak hozzájuk, akik nem
szeretnének több pénz elégetni
félmegoldásokra. A cég szak
értői sokat kérdeznek a megbízótól, mielőtt nekilátnak a tervezésnek, illetve a kockázatok
feltárásának. Ha a projekt előkészítésével megvannak, közlik az eredményt a partnerrel,
és amennyiben az számára elfogadható, indulhat a megvalósítás. Maga a munka lehet egyedi szoftver fejlesztése, webdizájn, de online marketing is.
Bár a vállalkozás 2021-ben
nagyot nőtt, a működési modell a régi maradt. Klasszikus
munkahelyi hierarchia nincs,
az ügyvezetőnek is a szemébe mondják, ha elszúr valamit.
Mihály Árpád a Devwing erősségét a meglévő IT-technológiák kreatív felhasználásá
ban látja.
„Mi abban hiszünk, hogy a
szoftver van az emberért, és
nem fordítva. Ha úgy tetszik,
mi vagyunk a fejlesztő cégek
hekkerei, hiszen amikor egyegy technológiát a megbízói
igényhez igazítunk, valójában
megváltoztatjuk annak eredeti funkcióját. Ez pedig klasszi-

kus értelemben nem más, mint
hekkelés.” Fejlesztéseik funkcionalitását a megbízóval közösen tesztelik és gondolják tovább, ha szükséges. A biztonsági teszteket a Devwing maga
végzi, időnként külső szakértők bevonásával. Olcsóbb, ha
ők találják meg a biztonsági
rést, mintha egy rosszindulatú támadó zsarolóvírusa, mert
arra akár az ügyfél cége is rámehet.
A kibervédelemben nemcsak
a németek, de a románok és a
bolgárok is a magyarok előtt
járnak. Ők már felismerték,
hogy az egyedi, tehát a megrendelőre szabott prevenció macerás ugyan, de hosszú távon
költséghatékony. Az előremutató szemlélet miatt Románia
és Bulgária kezdi elszívni a fejlesztőket a régióból, így a nyugat-európai és az ázsiai mellett
a Devwingnek is versenyeznie kell a kelet-európai piac-

cal, amikor munkatársat keres
egy üres pozícióra. A megnövekedett külföldi kereslet miatt profi szakemberből még kevesebb van, mint három-négy
éve. A friss diplomás informatikusokat, mérnököket „korrepetálni” kell, mert a felsőoktatás nem tart lépést az IT-technológia fejlődésével, a „gyorstalpalók” alig adnak hasznosítható tudást, a húszas–harmincas generációhoz tartozók
többségéből pedig hiányzik a
kitartás – mondja a humán
erőforrás „állapotáról” Mihály
Árpád, aki szerint a munkába
energiát a negyvenesek hajlandók fektetni. Bár korban ő közelebb jár a harminchoz, mentalitásában inkább negyvenes.
Hálózati karbantartóként végzett, majd elment villanyszerelőnek, és végigjárta a szamárlétrát. Ahogy ő fogalmazott, a
horonymarástól jutott el a cégvezetésig.

szokatlanul magas infláció
az elsődleges. Arra nincs recept, hogy az eladók vagy a
bérbeadók a hivatalos, 5%os adattal kalkulálnak-e,
vagy pedig a saját maguk által érzékelt drágulással.
– Az árképzést a hírekben
hallott béremelések is befolyásolják, sokan úgy okoskodnak, hogy miért ne kérnének többet az ingatlanért,
ha már a vevő vagy a bérlő fizetése nőtt – jegyzi meg Balla Ákos, a nevét viselő ingatlaniroda-hálózat tulajdonosa. Az infláció természetesen pörgeti a keresletet is,
hiszen a mostani gazdasági
helyzetben egy jó lokációjú
lakás jóval többet fial, mint
a bankbetétben tartott megtakarítás.
Az új építésű ingatlanoknál
a drágulás
idei mértéke a háromszorosa is lehet
a Nemzeti Bank által 2022re prognosztizált 5%-os inflációnak. Az építőanyagok
ára megugrott, szakképzett
munkaerőből tartós a hiány,
ezért a mestereknek vastagon foghat a ceruzájuk. Bár
az ingatlan.com elemzése
szerint az új építésű budapesti ingatlanok négyzetméterára januárban átlépte
a lélektani határnak tartott
1 millió forintot, valószínűleg van még hova nőni.
– Az ingatlanfejlesztők és
a kivitelezők egybehangó
véleménye szerint ma legalább 15%-kal kerül többe
megépíteni egy ingatlant,
mint fél éve, ezt a különbözetet pedig egy az egyben
igyekeznek majd a vevőkre hárítani – hangsúlyozza Balla Ákos. Ugyenezen
okokból inf láció feletti áremelkedésre kell számítani a felújítási munkáknál.
Az elemzésekből az is látszik, hogy az eladók részesülni szeretnének a 3 millió forintos állami támogatásból. Ezzel magyarázható, hogy a fővárosban a felújított ingatlanok 12%-kal
drágultak tavaly, míg a felújítandók is közel ennyivel – 11,6%-kal –, ami több
mint kétszerese a 2021-es
inflációnak.
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Civil kurázsi a
közterületeken
kat a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel közösen látjuk
el. Tervezetten és hatékonyan
dolgozunk, amit visszaigazol,
hogy az OPSZ az Év Polgárőr
Egyesülete elismerésben részesített minket ősszel. Sokféle feladatunk volt 2021-ben, az
év első hónapjaiban részt vettünk a járványhelyzetben elrendelt kijárási tilalom betartatásában, a nyitást követően
pedig a kerületi rendezvények,
sőt a Tour de Hongrie kerékpárverseny biztosításában is.
Riasztottak minket balesetekhez, tűzesetekhez, és segédkeztünk egy eltűnt kislány felkutatásában is a szomszédos XVII.
kerületben – emelte ki Kálmán
László egyesületi elnök.
Az online oktatás ideje alatt
a lakosság többnyire az utcákon, tereken összeverődött és

ott hangoskodó kamaszokhoz
hívta őket, később pedig a „karanténbúcsúztató” partik miatt
csörgött rendszeresen a telefon
a Bebek utcai bázison. A közterületeken italozó hajléktalanok továbbra is sokakat zavarnak, ahogy számos panasz érkezik a polgárőrökhöz az illegálisan lerakott hulladék miatt
is. 2022-ben szeretnék tartani
a tavaly elért eredményeket, és
nagyon remélik, hogy visszatérhetnek toborozni az iskolákba.
Bár 2021 sikerei közé sorolják
a kerületi kapitánysággal közösen szervezett kerékpárostábort, egy-egy nyári rendezvény
nem pótolhatja a rendszeres iskolai előadásokat.
Az egyesület tavaly 5 millió forint támogatást kapott az
önkormányzattól. Ebből jutott
a közterületi szolgálat költsé-

geire, a Bebek utcai bázis fenntartására, illetve egy jó állapotú, használt járőrkocsi megvásárlására is. A kőbányai polgárőröket a budapesti és az országos szövetség, valamint a
MÁV is segíti anyagilag. Kálmán László a kerület lakóitól és vezetőitől kapott erköl-

csi elismerést legalább olyan
fontosnak tartja, mint a pénzügyit. Ahogyan fogalmazott:
megtiszteltetés egy olyan ös�szetartó kerületben szolgálni,
mint Kőbánya. Az egyesület
2021-es beszámolóját a képviselő-testület ellenszavazat nélkül fogadta el.

A Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
hallgatóival
járőröztek
a kőbányai
rendőrök

Az ittas vezetők
megállítása volt a cél
Még nem ette meg a kutya a
telet, a farsangi, poharazós lazulás után sokszor az is a volán
mögé ül, akinek nem szabadna.
Az ő kiszűrésük állt a X. Kerületi Rendőrkapitányság ellenőrzésének fókuszában január
utolsó hétvégéjén.
Szombat délelőtt két egyenruhás mögé ültünk be a szolgálati Škodába. Vezetőnk energikus, mosolygós hölgy, főtörzsőrmester. Mellette egy alig
huszonéves végzős egyetemi
hallgató ült, ő a kerületi kapitányság és a nemzeti Közszolgálati Egyetem közös programjába jelentkezett, hogy tucatnyi társával együtt a terepen gyűjtsön tapasztalatokat.
Nem ta lá lomra vág tunk
neki, szigorúan terv szerint
történt minden: az ellenőrzések helyszíneit időrácsba
bontva kapták meg a járőrök.
Főleg forgalmasabb utak szerepeltek a listán, de vezetőnk
óva intett attól, hogy valaki a
kertek alatt sunnyogva, mellékutakon próbálkozzon. Az is
mendemonda, hogy a zsaruk
szeretnek a bokorból, fa mögül
előugrani, fokozva a meglepetés erejét. A főtörzsőrmester
asszony biztosított róla, hogy

mindig csak belátható útszakaszon tartanak ellenőrzést,
olyan helyen, ahol biztonságosan meg lehet állni, majd vis�szasorolni a forgalomba.
A Kőbányai úton az egyik
behajtóban vertünk tanyát.
A rendőr egyértelműen rámutatott arra a járműre, amit
megállítani kívánt, de mint
mondta, az úrvezetők sokszor
nem ismerik a rendőri karjeleket: tanakodnak, bizonytalankodnak, hogy mit is kellene tenni. A szemlét pedig nem
viselik mindig jó szívvel. Láttunk mi is morcos arcokat, sokan mondták, hogy rendben,
de csináljuk gyorsan. Pedig
ilyenkor a helyesen közlekedő
és a rendőr van egy csapatban,
a veszély a szabályszegők oldaláról fenyeget.
De hogyan is történt az ellenőrzés? Miután a kocsiját
megállították, a sofőr letekerte az ablakot. Míg az átadott
okmányokat a hallgató vizsgálta, a járőr társ a légalkoholmérővel tesztelt, vagyis megfújatta a szondát. Pontosabban először csak lehelni kell,
ezt hívják passzív mérésnek.
Ha valakinek nincs elég szuflája, akkor egy eldobható csö-

vön keresztül fújhat a
készülékbe, amely a bekerült levegő-alkoholkoncentrációt mutatja.
A 0,11–0,15 mg/l között
mutatott érték esetén
30 ezer, 0,16–0,25 mg/l
között százezer forint
a közigazgatási bírság,
e fölött pedig már bűncselekmény g yanúja
miatt kell eljárni.
A mostani szondák
nagyon pontosak, nem
érdemes az eredmények ellen ágálni. A főtörzsőr mester a s�szony szerint azér t
előfordul, mint ahogy
az is, hogy könyörgőre,
bűnbánóra veszik a figurát. Mindhiába. A jogosítvány mellé csúsztatott ezresek korszaka pedig lejárt: senki ne próbálkozzon, mert nagyon pórul jár.
És hogy mikor érdemes még
gyanakodni? Például, ha az
autó imbolyogva megy, túl lassan vagy túl gyorsan, ha fagyban is le van húzva az ablak, ha
dübörög bentről a zene. De leginkább a kormány mögött ülő
tekintetéből, gesztusaiból látni, hogy intézkedni kell.
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Kutyafül

Eredményes évet zárt a Kőbányai Polgárőr Egyesület

2021-ben az év csaknem minden napján járőrözött polgárőr Kőbánya utcáin. Az egyesület tagjai közel 2750 órányi
szolgálatot teljesítettek tavaly,
és ebben az adminisztrációval
töltött idő nincs is benne. Ez
a teljesítmény annyi, mintha
114 napon át nonstop járőröztek volna. A megtett 9361 kilométerükkel pedig akár 17-szer
át is szelhették volna az országot Záhonytól Letenyéig.
Ami a munkamegosztást illeti: a 47 tagból 19 járőrözött, közülük négyen kiemelkedően sokat, az egyesület működésével
járó feladatokat 10-12-en látták el. A többiek pedig az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ)
egyik tagozatát, a Szomszédok
Egymásért Mozgalmat segítették a bűnmegelőzésben.
– Közterületi szolgálatain-
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A szakmából láttunk még
példát, amikor immár gyalogosan tettünk néhány kört az
Kőrösi sétányon. Hétköznapinak tűnő fiatalokat szúrt ki a
rendőr a villamosmegállóban,
akikhez közeledve hárman
háromfelé akartak elsétálni.
Kiderült, egyikük hamarosan
börtönbe vonul. A vidám öregúr a közért előtt a laikus számára szintén ártalmatlannak
látszott – körözték. Itt volt
kiabálás, borosüveggel hado-

nászás, mígnem előállítás lett
a vége.
Ezen a hétvégén négy ittas
járművezetőt, valamint több
körözöttet, garázdát, engedély
nélkül vezetőt, illetve katalizátort lopó személyt fogtak
el és állítottak elő. Ezeken kívül a kőbányai rendőrök számos helyszíni bírságot szabtak ki, illetve szabálysértési
feljelentéssel éltek közlekedési szabályszegés, szabálysértés miatt.

Látványosan nőtt a kutyatartók száma a járvány alatt,
már a háztartások felében él
legalább egy ugató kedvenc
idehaza. Egy tavalyi felmérés
szerint a négylábúak nagyobb
részét nem hosszas mérlegelés után fogadták be a gazdik:
ajándékba kapták, ismerősöktől vagy az utcáról vitték haza.
Vajon jól és jó helyről választjuk ki az újdonsült háziállatot, ismerjük az igényeit és a
saját lehetőségeinket? Lesz-e
pénz ételre, orvosra, képzésre,
egyáltalán lesz-e idő az ebre,
ha véget ér a home office?
Benke András, a kőbányai
Happy Dog Kutyaiskola vezetője is tapasztalja, hogy a járvány kezdete óta egyre több a
„tanuló” náluk. Sokan azért
fogadtak be kutyát, mert velük
oldották a magányt, vagy éppen feldobták a laposodó családi életet, és az is számított,
hogy szabad volt a séta a kijárási tilalom idején. De most
már szeretnének elmenni a
kutyával kirándulni, jó lenne,
ha viselkedne az étteremben,
a szállodában. De sokszor egy
egyszerű séta sem megy, húzza egymást a pórázzal ember
és állat. Benke András hangsúlyozza, 15-30 foglalkozás
kell egy átlagos felfogású párosnak, hogy a kutya laza pórázon tudjon kulturáltan közlekedni, képes legyen az otthoni egyedüllétet elviselni, ne
ráncigáljon és jöjjön vissza.
De ez csak az ember-kutya
kapcsolat együttélési része.
Benke András szerint más,
régen meglévő problémákat is
felnagyít a mostani ebcunami.
A rosszul választott, selejtes

génállományú, esetleg menhelyről hozott, rossz idegrendszerű eb akár egy évtizedre is
megterheli a családot, és az állatorvosnál is ott lehet hagyni
százezreket.
Akár a felelős állattartók
mentőöve is lehet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által indított program, a Gazdijogsi. Az élőben és
online is végezhető tanfolyam
segítséget nyújt a megfelelő eb kiválasztásához, fejezetek szólnak a helyes etetésről,
egészségügyi kérdésekről, nevelési tanácsokat adnak. A kutya testbeszédét is megismerhetjük. A kurzus vége tudáspróbával zárul, és egy oklevél
is jár.
Pallós László országos állatvédelmi főfelügyelő a Kőbányai Híreknek elmondta,
hogy a négy hónapja indult
programnak közel 7000 regisztrált felhasználója van,
és már közel 1800-an tettek
sikeres „vizsgát”. A szakember szerint fontos észben tartani, hogy a kutyatartás hos�szú távú elköteleződést je-

lent, és kompromisszumokkal
jár. Előre kell tisztázni többek között, hogy mekkora, milyen fajtájú, milyen temperamentumú négylábú társat választunk, és mit várunk tőle.
Az mindenképp örvendetes,
hogy az utóbbi időben megnövekedett a menhelyről örökbe fogadott kutyák száma, de a
hivatalban kicsit tartanak attól, hogy mi lesz velük, ha majd
visszatér az élet a régi kerékvágásba. A főfelügyelő hangsúlyozta: ha vásárolunk ku-

merni: a sétáltatás után nem
hagyhat nyomot. Szintén egy
friss felmérésből tudjuk, hogy
az ebek ürüléke nagyságrendileg annyira szennyezi az adott
környezetet, mint az ipar vagy
a mezőgazdaság. Kőbányán
futtatókban és köztereken számos ürülékgyűjtőbe helyezhetők el az anyaggal teli zacskók.
És erre egyre inkább érdemes
figyelni, hiszen ahogy melegszik az idő, a szél egyre jobban
felkapja a port. Ugye érthető,
mi a teendő?!

A kiskutya is számít
Lakossági kérésre egy második kutyafuttató is épül
a Harmat utca és a Sibrik
út sarkán. A jellemzően nagyobb testű kutyák által
használt, évek óta meglévő régi létesítmény a kisebb
ebeknek nem megfelelő, így
ők hamarosan egy új helyre mehetnek kikapcsolódni
a gazdikkal együtt. Az új kutyafuttató területét már lekerítették, hamarosan a játszó-

Malik
nyomán

127 kilométeres széllökésekkel érkezett meg a Malik névre keresztelt viharciklon Budapestre január végén. Nyomában
már az első órákban meghaladta a kőbányai tűzoltók riasz
tásainak száma a 40-et. Ez a
szám persze nemcsak a kerületet takarja, hiszen a kerületi parancsnokságról vonulnak a szomszédos kerületekbe,
de az agglomerációba is, hogyha szükség van rá. Minden
egység terepen volt,
főként kidőlt fák, lesza kadt ága k adtak munkát. Így történt ez a Kőrösi Csoma Sándor úton lévő, a Bajcsyhoz tartozó rehabilitációs intézetnél is, amelynek udvarán
egy nagy fa dőlt a másikra. Folyamatosan dolgoztak a Kőkert munkatársai is, akik címről címre járva szüntették meg
a balesetveszélyes helyzeteket.
Volt fakár az Óhegy parkban és
a Sportligetben is, de a Mádi
utca és a Sibrik sarkán is, a Fagyizónával szemben ugyanis
egy a járdára szakadt faág levágása után derült ki, hogy az
egész fát ki kell vágni. Szemé-

tyát, ne a pénz legyen a döntő
választási szempont. Aki ezen
akar spórolni, az nagyon kön�nyen csapdahelyzetbe kerülhet, félő, hogy a szaporítók által kedvező áron nagy tételben piacra dobott kölyköknek
egészségügyi gondjai, genetikai rendellenességei, később
viselkedésbeli problémái lesznek, a gyógykezelés, a rehabilitáció pedig hatalmas költségeket fog felemészteni.
És még egy dolog, amiről a
felelős gazdit messziről felis-

eszközök telepítésére is sor
kerül. Így a kisebb testű ku-

tyák is megfelelő térhez és
lehetőséghez jutnak.

KERT ÉS BALKON

Kora tavasz
a kertben

lyi sérülést Kőbányán az orkán
erejű vihar nem okozott, károkat annál inkább, ugyanis tetőket bontott meg, illetve elektromos és távközlési vezetékekre dőlt fa vagy zuhant egy-egy
nagyobb ág.
A Halom utca – Ászok utca
sarkán a járda mellett parkoló
autóra dőlt a fa. Utóbbiról ekkor
derült ki az is, hogy nem egészséges, hiába viselt mutatós zöld
koronát nyáron. Belülről indult
a korhadás, amely már nem tudott ellenállni a szél erejének.

Hasonlóan erős
szélviharokra,
nagy mennyiségű
csapadékot jelentő hirtelen esőzésekre, villámárvizekre az éghajlatváltozás miatt lehet számítani a jövőben is. Ez Kőbányán is kockázatot jelent. Ugyanakkor érdemes
tudni, a kerületi fakataszter
mintegy 30 ezer fát tart nyilván, és ez nem a teljes mennyiség. A Polgármesteri Hivatal és
a Kőkert szakemberei a lakossági jelzéseket is figyelembe
véve folyamatosan figyelik az
állapotukat, ha szükség van rá,
metszik, kezelik, végső esetben
kivágják. Ám előfordul, hogy
csak röntgenfelvétel mutathatná ki a belső károsodást, külső
jelek nem utalnak rá. Így volt ez
a Halom utcai fa esetén is.

Tavasszal mindannyian úgy gondoljuk, hogy az
idén jobban odafigyelünk a kertünkre, mint idáig.
Ennek első, hangsúlyos része, hogy
legyen-e tavaszi
lemosó permetezés, vagy sem?
Minden kert egy
kis ökoszisztéma, sajátos
mikroklímával. Ez azt jelenti,
hogy a kertünk egyszeri és
megismételhetetlen, élő és
élettelen összetevői egyedi
sajátossággal bírnak. Ebben
a környezetben kell nekünk
a megelőző, esetleg gyógyító kezeléseket végeznünk,
hogy ne legyenek betegek
a növényeink. A növényvédelmi munkák közül talán a
tavaszi lemosó permetezéssel okozzuk a legkisebb kárt
a növényekben, hiszen a vegetáció még nem kezdődött
el. Érdemes a rovar kártevők
ellen olajos szereket használnunk. A gombabetegségek ellen kén- és réztartalmú szereket vethetünk be.

Ezeket ma már
három az e gyben megvásárolhatjuk, különböző fantázianévvel
ellátott készítményekben. Nagyon
sokat számít a
ke r t i h i g i é n i a ,
vagyis a tisztaság és gyommentesség. A „tisztaság fél egészség” mondás
a kertjeinkben is érvényes.
Az ápolt, tiszta, gyommentes kertekben a kór- és károkozók jelenléte is sokkal
ritkább. Mindig végezzük el
tavasszal a termő, alakító és
tisztító metszéseket is. A keletkezett nyesedéket vágjuk apróra és komposztáljuk. A jól megtervezett kerti munkák egészséges, szép
kerttel ajándékoznak meg
minket. Ne felejtsük el: a
rendszeres munkavégzés a
kulcsa a szép és egészséges
kertnek.
Hajnal Sándor, a
Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és
Szakközépiskola igazgatója
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Itt a Tigris Éve!
„Mi úgy mondjuk, hogy nem
megünnepeljük, hanem megesszük az új évet!” Ezzel a mondattal invitált Gyula a roskadásig telt asztalhoz az Előd utcai
vietnámi étteremben. A meghívás szilveszter napjára,
azaz idén január 30-ára szólt.
Az Ázsia-szerte legnagyobb
ünnepnek számító holdújév
kezdetét ugyanis, akárcsak a
keresztény húsvétot, az égitest
járását figyelembe véve, minden évben más napon jegyzi a
világnaptár. És valóban a bőséges és változatos evés-ivás jellemzi legjobban.
Gy u la – a k i nek a múg y
Nguyen Hoang Linh a becsületes neve, de mindenki így hívja, és ő maga is így mutatkozik be – egyetemistaként került Budapestre a nyolcvanas
évek közepén. A holdújév ünnepi hagyományait még „eredetiben”, nagy családi körben kezdte ápolni.
Vietnámban már egy héttel előbb kezdődik a készülődés, takarítják, kifestik a lakást. A távol élő rokonok összegyűlnek, díszes kis fácskákat és
bokrokat állítanak, megy a sütés-főzés. Az újév előestéjén aztán új ruhát öltenek, a szerencsét és barátságot jelentő vörös
és sárga színekben. Ezen a napon minden negatív gondolatot
elűznek, tilos káromkodni, veszekedni, sírni. Magyarországon este hat előtt kezdődik a
ceremónia – ilyenkor van Vietnámban éjfél. A család egy ételekkel, virágokkal teli központi
„oltár” köré sereglik, imádkoznak az elhunytakért, felteszik
a képüket, és úgy tartják, hogy
ilyenkor az ősök visszajönnek
három napra. Miután a füstö-

lő elhamvad, kezdődik az evésivás. Sok olyan étel van, amit
csak ilyenkor szokás felszolgálni, mint például a bánh chung,
egy rizsből, zöldségből és sertéshúsból készült nemzeti „sütemény”, banánlevélbe csomagolva, amit tíz- tizenkét órán át
forró vízben főznek. A legenda
szerint 4000 éves a recept, és
a világ mindenségét – az ég és
a föld egységét – szimbolizálja.
Újév napján aztán mindenki
jókívánságokkal halmozza el a
másikat, és fontos az is, hogy ki
lép át a küszöbön először: ha sikeres ember a látogató, szerencsés lesz az esztendő.
A körülbelül hétezres magyarországi vietnámi közösség
jórészt tartja a hagyományokat, persze az otthoni szokásos
két hétig tartó újévi ünneplés
ritkább, mert dolgozni, iskolába kell menni. A járvány pedig a nagy közös buliknak is betett
az idén.
Gyulát az új
év első napján
sok helyre hívják első vendég nek , h iszen optimista, jóindulatú, segítőkész
embernek
tartják. Fordító és tolmács,
lapszerkesztő,
és nagyon sok
magyar vonatkozású cikk szerzője.
A honfitársait segíti a magyar állampolgársági vizsgára va ló felkészítésében,
történelmi,

politikai, kulturális és jogi ös�szefoglalókat készít. Nem
köztudott, de a vietnámiak
nem járnak országról országra, hanem le akarnak telepedni: még akkor is, ha ez például nálunk jó másfél évtizedig
tartó folyamat az állampolgárságig. Sokan úgy tartják,
hogy ahol a gyerekek születnek, ahol iskolába járnak, az
a második haza. A magyarok
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Fogvatartottak költöztették új helyére a bűnmegelőzési programot

„Vészjelzés”
a Gyárdűlőn
pedig eleve nem távoli, ismeretlen nép a szemükben, mert
Petőfi verseit nagyon kedvelik,
az Egri csillagokat vagy A Pál
utcai fiúkat pedig ott minden
gyerek olvassa. Gyula jól emlékszik, hogy egykor ő is a regények főhőseit utánozva játszott az udvaron.
Kőbányát, ahol nálunk a legtöbben dolgoznak és laknak is,
szintén otthonuknak tekintik.
Erre bizonyíték, hogy évek óta
rendszeresen szerveznek év
végi jótékonysági akciókat, és
hogy az elmúlt két évben több
vietnámi kereskedő küldött védőeszközöket és utalt sokmilliós anyagi támogatást a kerületnek a járvány elleni harchoz. Idén is azt üzenik: Szerencsét, bőséget és egészséget Kőbányának és lakóinak! Boldog
új évet mindenkinek!

Javában pörögtek az elektromos csavarhúzók reggel 9 órakor az Üllői út
128. egykori orvosi rendelőjében. A BV
Holding (a büntetés-végrehajtás vállalatcsoportja) munkatársai a két szabadulószoba kialakításán dolgoztak
épp. A tematika a régi, de amúgy szinte minden új. Az elektronikus beléptetőkapukat az egyik támogatótól kapta
a bűnmegelőzési projekt koordinátora,
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány. A szobák a belépőkód megfejtése után nyílnak majd csak meg, megadva a bemelegítő adrenalinfröccsöt.
A rendszer egyúttal számlálni fogja a
játékosokat, megkönnyítve az alapítványi beszámolókhoz szükséges statisztika elkészítését. A szobák diszkót imitálnak, a feladat pedig az, hogy
a 14–18 éves diákok életben tartsanak
egy bedrogozott lányt a mentők kiérkezéséig. A „küldetést” egy óra alatt kell

teljesíteniük a 8-10 fős csapatoknak, az
eddigi rekordot egy informatika szakos
osztály tartja 34 perccel.
A játékmesterek nyugalmazott rendőrök, akik kamerák segítségével egy
monitorszobában ülve követik az eseményeket. Ha valamelyik csapat elakad, akkor igyekeznek kimozdítani
őket a holtpontról. „A diákok feldobottan jönnek ki, a játék egyszerre szolgálja az élményszerzést és a csapatépítést.
Tanulságos látni, hogy miként cserélődnek fel az osztályon belül kialakult
szerepek, miként kerülnek háttérbe a
hangadók, és miként nő a szerényebbek respektje egy-egy probléma megoldásával” – meséli Tóth Béla, a közalapítvány elnöke.
A Vészjelzés nevű program a fővárosi
kerületek együttműködését is ösztönzi. Házigazdaként a Kőbányai Önkormányzat bruttó 6 millió forinttal támo-

gatta
a volt rendelő felújítását, amelyért nem
kér bérleti díjat, továbbá állja a rezsi
egy részét. A fennmaradó költségeken a
négy társult kerület osztozik. A hozzájárulás fejében az újpesti, zuglói, rákospalotai és pestszentlőrinci diákok ingyen
próbálhatják ki a szabadulószobákat.
A nagyüzem várhatóan márciusban indul, és a közalapítvány több száz látogatóra számít a tanév hátralévő hónapjai
ban. A drogprevenciós projektnek ere-

detileg az Újhegyi sétány egyik önkormányzati épülete adott otthont, de oda a
felújítás után védőnők költöznek, ezért a
Vészjelzésnek is költöznie kellett. A berendezést a Kozma utcai, illetve a Venyige utcai börtön rabjai szállították
át. A bv-sek előzőleg terepszemlét tartottak a Szárnyas utca 8/A környékén,
megnézve, hogy mely pontokon kell biztosítani a helyszínt. A költözés napján a
6 fogvatartottra 12 fegyőr vigyázott.
HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Szeretlek, Kőbánya!
Három különleges óriásplakáttal találkozhatnak a kőbányaiak március elsejétől a kerületben. A Kőbányai Önkormányzat által meghirdetett pályázatra
sokan jelentkeztek alkotásokkal, fotókkal. A zsűri által választottakra szavazni lehetett, a három legtöbb voksot kapó

alkotás kerül ki a közterekre. Az első
Lakatos Attila fotója lett a Szent László-templomról, a második legtöbb szavazatot Salamonné Szentimrei Eszter
montázsa kapta, a harmadik helyezett
Pozsonyi Gábor fotója lett.

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
kőbányai nyugdíjasok 2022. évi üdültetésére
A PÁLYÁZHATÓ ÜDÜLÉSI TURNUSOK - BALATONALMÁDI (6 NAP, 5 ÉJSZAKA):

A kínai közösség is
új évet köszöntött
A járványhelyzetben a megszokott újévi tömegprogramok elmaradtak, ám a hangulat nem hiányzott, a Jegenye
utcát vörös lámpások sora díszítette, az utcán volt a Tigris
évének kabalája is minden jót
kívánva. Az itt élő kínaiak családjuk és barátaik társaságában ünnepeltek közös vacsorán, és elkészült a hagyományos jiaozi, azaz a kínai töltött
gombóc is.
A járvány hatását a kőbányai közösség megérezte, hi-

szen munkaerőhiányt okozott,
és jóval kevesebb kínai turista érkezett. Ez fékezte a kereskedelmet, és a kínai vendéglátók számára is gondot okozott.
A Monori Center legtöbb üzletének és à la carte éttermének
csökkent a forgalma, és néhányuk végleg bezárt.
Az itt élő kínaiak a közösség részének érzik magukat,
és részt vesznek a helyi programokban is. Tavaly például az első félévben 575 ingyenes ebédet szállítottak egész-

ségügyi dolgozóknak, mintegy egymillió forint értékben,
10 000 pár eldobható kesztyűt juttattak el a Szivárvány
Idősek Otthonának, támogatták a Magyar Kerékpárosklub
„bringás reggeli” programját,
a Kőbányai Bringás Egyesületet pedig adománnyal segítették az Állomás utcai közösségi hely felújításában és berendezésében.
Hogy milyen területeken lehetne szorosabb az együttműködés a kínai közösség és

Fotók: Facebook/ChinatownBudapest

a mag yarok között? Mint
mondják,
a nyelvi
akadályok
miatt a Magyarországon élő
kínaiak egy része lassan értesül a folyamatosan változó követelményekről. Különösen a
járvány idején volt ez gond,
amikor a politika gyorsan rea
gált. Segítségre van szükségük például az oltási regisztrációhoz, az online találkozók

2022. május 9−14.
2022. május 16−21.
2022. május 23−28.
2022. szeptember 5−10.
2022. szeptember 12−17.
2022. szeptember 19−24.
2022. szeptember 26−október 1.

A PÁLYÁZATOKAT 2022. MÁRCIUS 31-IG LEHET BENYÚJTANI
egy példányban, papíralapon a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjának
(Állomás utca 26.) szabadon megközelíthető előterében, valamint elektronikusan
e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre, illetve
elektronikus levélben a hivatal@kobanya.hu vagy a gozonne@kobanya.hu
e-mail-címeken keresztül.

lebonyolításához, vagy éppen
a digitális tanúsítvány letöltéséhez. Ugyanakkor több jótékonysági szervezet támogatja
őket ebben, mint ahogy azt is
segítik, hogy a közösség tagjai csoportosan részt vehessenek a kórházi oltási kampányokban.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 353-as
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető az Ügyfélközpontban, vagy letölthető
az Önkormányzat www.kobanya.hu honlapjáról. Az adatlap másolható.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Jótékonysági estélyek és tematikus mulatságok a kőbányai Casinóban

„Itt a farsang, áll a bál”
„Általános jókedv és fesztelenség jellemezte ezt a kedves estélyt, amelyen a kőbányai értelmiség adott egymásnak találkozót, de amelyre azért sokan mentek ki a belső kerületekből is.” 1899-et írunk, Gárdonyi az Egri csillagokon dolgozik, Springer Ferenc pedig a
Fradi megalapításán. A kőbányai elit közben jótékonysági
farsangi bálon mulatozik hajnalig, „szegény sorsú tanulók
fölruházására” gyűjtve pénzt.
Aki számított, az ott volt a
mulatságon, az országgyűlési képviselőtől a posta- és távirdafőnökig. A nyitótáncot, a
mezőségi négyes polgáriasult
változatát, amely igencsak hasonlít a csárdáshoz, 250 pár
járta. A társasági esemény súlyát jelzi, hogy arról az országos terjesztésű Pesti Hírlap is
hír adott, és beszámolójában –
a kor szokását követve – a bálozó asszonyokat név szerint felsorolta, a lányok közül pedig
többeket megemlített. A korabeli sajtóból azt is tudjuk, hogy
egy-egy ilyen jótékonysági bál
után akár 200 diákon is segíthetett az iskolák akkori fenntartója, az iskolaszék.

Néhány évtizeddel korábban még nem lett volna
kinek farsangi bált rendezni a kerületben. A 19. század utolsó éve viszont a
Monarchia és egyben Kőbánya aranykorának időszakára esett, amikor már
több mint 30 ezren lakták a kerületet. Az 1899es estélyt még a Társaskör
(a mai Torockó Vendéglő)
épületében rendezték, hiszen a Casino épülőfélben
volt. A későbbiekben aztán
a Füzér utcai „művelődési központ” adott otthont
a nagyobb társasági összejöveteleknek. Már csak azért is,
mert a kaszinót hitelből építették, a jól jövedelmező farsangi
időszak pedig megkönnyítette
a törlesztőrészletek kigazdálkodását – meséli a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Verbai Lajos.
1910-ben például a Kőbányai
Torna Egyesület a kaszinó ös�szes termét kibérelte zárt körű
mulatságához, amely a bevett
napon és időben, vagyis szombat este 9 órakor kezdődött.
Fél 10-re megtelt a nagyterem,
ahol a csárdást cigány muzsi-

kusok húzták. A sajtó dicsérte a szervezésért az egyesület elnökét és a bál „menedzsmentjét”, hivatalos néven a kaszinó vigalmi bizottságát. A tornászegylet estélyének
valószínűleg nem volt
fővédnöke, különben a társasági etikettre kényes sajtó megemlítette volna a bálanyát vagy
bálanyákat – a helyi elöljárók
és gazdag polgárok feleségeit. A bálanya egyben szponzor
is volt, ő állta a terembérletet,
vagy fizette a zenészeket. A va-

csoránál dukált neki a főhely,
ő adta át a díjakat, és ha valaki
megittasulva elfeledkezett magáról, a szervezők a bálanyát
kérdezték, hogy kidobják-e az
illetőt.
A tehetősebb asszonyok, lányok minden bálra új ruhát

Bújj, bújj, medve!
A rejtvény fősorai egy télűző mondókát rejtenek.
HIRDETÉS

2022. március 11. péntek
17.00 Fáklyás felvonulás

Gyülekező 16.30-tól a Conti-kápolna előtti téren.
A felvonulást a Tébláb Művészeti Iskola néptáncosai,
valamint Olasz György és barátai kísérik.

18.00 Ünnepi megemlékezés a Magyar Oltárnál
Beszédet mond:
D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere
"Vannak napok, melyek nem szállnak el"
A KOHÓ Műhely ünnepi műsora

2022. március 15. kedd
10.30–14.00 Március idusán

ÜNNEPI CSALÁDI PROGRAM A KŐBÁNYAI
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYBEN

(1102 Budapest, Füzér utca 32.)
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
Részletes program: www.kobanya.hu és www.korosi.org

Soha annyi mackó nem
bújt ki a barlangjából
egyszerre, mint február
2-án a Szent László téren tartott első Mackónapon. Érkeztek kisebbek és nagyobbak, generációról generációra öröklődő plüssök és
újabbak, több mint százan. És jöttek a mackók
szépségversenyére benevező büszke „tulajdonosok” is: babakocsiban ülők, ovisok, iskolások.
Érkezés után az első
feladat a mackófotózás volt, majd jöhetett
a tucatnyi kérdésből
álló feladatlap megoldása a templom körül „elbújtatott” mackós táblák alapján.
A feladatmegoldók
közül tíz szerencsés vehetett át mackós csomagot Kőbánya polgármesterétől. A játékot a gyertyaszentelés követte. Február második napja ugyanis
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, amikor
születése után negyven
nappal Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi
templomban. Ekkor nevezte a jelen lévő idős Simeon
Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak, innen ered a
szentelt gyertya és a gyertyaszentelés szokása is.
A népi bölcsesség úgy tartja: „Gyertyaszentelő napján
inkább a farkas ordítson be
az ablakon, mint hogy süs-

IMPRESSZUM

varrattak, a szerényebb jövedelműek inkább átalakították a ruhájukat, vagy varrónővel, vagy varrónői tanácsadással. Voltak mulatságok, amelyeken a szervező egyesület a maga
céljaira gyűjtött pénzt, például
zászlóra. A jégbál inkább buli
volt, ahol a jelmezes fiatalok
„korcsolyaélen táncolhattak”,
miközben a közönséget jégrevü és tűzzsonglőr-show szórakoztatta. Idővel mind inkább
divatba jöttek a tematikus bálok. Megtörtént, hogy Északi-sarkká „varázsolták” a kaszinót, ahol az egyik installáció a neves norvég sarkkutató,
Fridtjof Nansen jégbe zárt hajóját idézte fel. A dekorációért felelős helyi művészek még a sarki fényt is elhozták Kőbányára.
Az 1919-es kommünt követően a farsang megszűnt az elit
kiváltsága lenni, a nagyobb gyárak támogatásával létrejött a
munkáskaszinó, hogy a különböző szakmák képviselőinek is
legyen hol búcsúztatni a telet,
és várni a tavaszt.

Szerelmesek napja

sön a nap.” A kőbányai mackók egyértelműen úgy döntöttek, itt az ideje véget vetni a télnek, hiszen a hideg
és kezdetben esős idő ellenére mindannyian kitartot-

Gólyalábakon járt a szeretet Valentin-napon a Kőrösi és az Újhegyi sétányon. Akik találkoztak velük, csokit kaptak, de sokan szelfit is készítettek a „kimagasló” személyiségekkel.
A Kőrösiben közben online a Valentin-napi kézművespályázatok
nyerteseinek kihirdetése folyt.
Ahogy Győrffy László ügyvezetak a Szent László tétő mondta, a pályázat meghirren a gyertyaszentedetésekor volt bennük bilő ünnep befejezéséig,
zonytalanság, vajon leszmeghallgatva a kőbányai
e pályázó. Ám az eredGyöngyhalász Művészeti
mény azt igazolta,
Stúdió záróénekét is.

ez olyan téma, amely sokak fantá
ziáját megmozgatja. 17 településről 103 pályázó küldött be alkotást,
a legfiatalabb alkotó 2, a legidősebb
70 éves volt, és a pályázat híre a határokon is túljutott, hiszen onnan
is érkezett versenymű.
A Kőrösi zsűrije három alkotást emelt ki, de volt öt különdíj is,
amelyeket a kerület polgármestere és a négy alpolgármester ítéltek oda – ki-ki annak az alkotásnak, amelyet a legszívhezszólóbbnak talált.

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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Átadták a Kőbánya Sportolója elismerést

Négy sportág,
négy díjazott
A díjátadó napján is lefutott majdnem egy félmaratont, hiszen a szokásos napi
adagja 20 kilométer. A hétből általában hat napon fut,
időnként ötön. Ha két pihenőnappal számolunk, akkor
is 5300 kilométer jön ki egy
évre. Csáki Enikő felnőttként kezdte el a hosszútávfutást. Ma a Fradi igazolt versenyzője. Élete eddigi legnehezebb versenye a Maraton
Magyar Bajnokság volt 2018ban, ahol az utolsó 100 méteren ment el a bronzérem.
Maratonnál hosszabb távot
egy éve fut, és szinte azonnal
megnyerte a hatórás ultrafutóbajnokságot 75,5 kilométerrel.

Most egy 100 kilométeres versenyre készül. A holtpontokon
úgy lendíti át magát, hogy a kitűzött célra kezd koncentrálni.

Csáki Enikő mellett Bőhm
Csaba öttusázónak, Lengyel
Fruzsina gyermekfitnesz-versenyzőnek, valamint a wado-

A Kőbánya Sport Club 2021-es eredményei

Úszás, birkózás, sakk,
öttusa

Huszonkét év türelmes munkája ért be a tokiói olimpia
úszócsarnokában tavaly július
30-án, amikor Telegdy Ádám
egyéni csúccsal lett ötödik a
200 méteres hátúszás döntőjében. 52 századmásodperccel volt gyorsabb, mint a májusi
budapesti Eb-n. György István
klubelnök szerint egyértelműen ő volt a Kőbánya SC legeredményesebb versenyzője 2021ben. Idén a szintén hazai rendezésű világbajnokságon előrelépést remélnek tőle, ahogy
egyébként ő is saját magától.
Az egyesület öt másik úszótól is nemzetközi sikereket vár
2022-ben, köztük Rohács Rékától, aki a tavalyi Eb-n a nyíltvízi váltó tagjaként bronzérmes volt 5 kilométeren. Tokió
ban Telegdy mellett a gyorsúszó Késely Ajna képviselte még a KSC-t. Ő is szeretett
volna egyéni rekordot úszni,
de a tokiói nem az ő olimpiája
volt. Bár váltóban hetedik lett,
egyéniben nem került a fináléba. Az ötkarikás játékok után
távozott a kőbányai klubtól,
amely sok sikert kívánt neki további pályafutásához.
A birkózó Elekes Enikő nem
panaszkodhat 2021-re. A serdülő (14–15 év) után a kadet
(16–17 év) korosztályban is
Európa-bajnoki, majd világbajnoki címet szerzett, utóbbit ráadásul hazai pályán. Idén már a
juniorok között versenyez.
Öttusában Bőhm Csaba olyat
tett tavaly, ami utoljára Balogh

Gábornak, a 2000-es sydney-i
olimpia ezüstérmesének sikerült a magyar pentatlonisták
közül. A KSC junior tehetsége azonos évben szerzett egyéni érmet vébén és Eb-n. Teljesítményével kiérdemelte az
„Év junior öttusázója”, illetve
a „Kőbánya Sportolója” címet.
2021-ben visszatérhetett az öttusaversenyekhez az ugyancsak kiemelkedő tehetségnek
tekintett Dobronyi Dorina, aki
fél évig betegségekkel küzdött.
Sakkban az egyesület két
nagymestere, Erdős Viktor és
Nagy Gábor az Eb-n nyújtott
teljesítményükkel indulási jogot szereztek a 2023-as világkupára. A sakkcsapat-Eb-n Erdős tagja volt a magyar válogatottnak Gledura Benjáminnal együtt. Az együttes ugyan
nem remekelt, Gledura azonban megnyerte a saját tábláját, vagyis a „saját súlycsoportját”. Ami pedig a klub anyagi
hátterét illeti: a KSC nagyjából 200 millió forintos költségvetésének kétharmada állami támogatás, egyharmada pedig önkormányzati hozzájárulás. A színvonalas működéshez

mindkét forrás elengedhetetlen
– hangsúlyozza György István.
Az állami támogatást egyébként közvetve a sportolók, illetve az edzők „keresik meg”,
részben a versenyeredményekkel, részben pedig az utánpótlás-nevelésben elért évtizedes
sikerekkel. A klub „zászlóshajója” – mind eredményekben,
mind létszámban – az úszószakosztály, ami a finanszírozásban is megmutatkozik. De
érdemes megjegyezni, hogy a
KSC-nek továbbra sincs saját
uszodája, a Kőér utcai létesítményért pedig nem kevés bérleti, illetve belépti díjat fizet az
egyesület az üzemeltetőnek.
A klub úszói saját otthonra találnak majd, ha állami beruházásban megépül a Mázsa téri
versenyuszoda. Az egyesület
a kőbányai ovisok térítésmentes úszásoktatásának költségeit az úszószakosztály büdzséjéből állja. Ebből persze hosszú
távon a KSC is profitál, hiszen
a szakosztály legendája, az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina is óvodásként
ismerkedett meg a medencék
világával.

kai karatét oktató Nóva Sport
Egyesületnek ítélte oda 2021re a Kőbánya Sportolója-díjat a képviselő-testület. Bőhm
Csaba a KSC versenyzője, aki
tavaly junior Európa-bajnokságon és világbajnokságon is
dobogón állt egyéniben. Erre a
teljesítményre utoljára a sydney-i olimpián ezüstérmes Balogh Gábor volt képes a hazai
öttusázók közül. Bőhm Csaba
versenyen volt épp, nevében
ezért a KSC ügyvezető elnöke,

Hajdu Péter vette át az elismerést.
Lengyel Fruzsina a Kőbányán alapított Marcipán
Tánc és Fitnesz Sportegyesület versenyzője, tavaly júniusban aranyérmet szerzett
a Szerbiában rendezett gyermekfitnesz-világbajnokságon. A Nóva Egyesület képviseletében az alapító Faragó
Tibor 5 danos mester fogott
kezet a díjakat átadó polgármesterrel.
D. Kovács Róbert Antal
ünnepi köszöntőjében arról
beszélt, hogy az eredményes
sportolók példaképek, akik a
sikereik révén gyermekeket
és felnőtteket egyaránt ösztönöznek a mozgásra. Hozzátette, hogy a versenysportban
a magyarok hajlamosak arra,
hogy kizárólag az aranyérmet
tekintsék teljesítménynek. Pedig egy ezüst vagy egy olimpiai
ötödik hely is érték, különösen
akkor, ha a versenyző önmagát
győzte le hozzá. A díjazottakat
15 jelölt közül választották ki.

Tekerj, Kőbánya!

A Kőbánya Sportolója gálán
adták át a Kőbányai Bringás
Egyesület által útjára indított
programsorozat sikeres teljesítőinek kupáit is. 142 nevezőből

12-en vehettek át elismerést.
A Tekerj, Kőbánya természetesen idén is folytatódik, úgyhogy ideje felkészíteni a bicajokat és edzeni a pecsétgyűjtésre!

Téli tanfolyamon
a kőbányai bringások
Aki úgy gondolja, hogy már
mindent tud a bicikliről, az ne
tekerjen messzire, mert kínos
meglepetések érhetik. Tudják ezt a kőbányai bringások
is, akik kerékpáros túrázók
számára szerveztek tanfolyamot, és az önkormányzat jóvoltából frissen birtokba vett
Állomás utcai főhadiszállásukon szombatonként hétről
hétre csiszolják a tudásukat.
Kint még gyakran cudar az idő,
ezért nincs is jobb alkalom ki-

csit megállni és fejekben helyre tenni a dolgokat.
A hallgatók a KRESZ mellett az elsősegélynyújtás és
a térképolvasás elméleti és
gyakorlati kérdéseit boncolgatják, ezek mellett vezetéstechnikai és szerelési ismereteket is elsajátítanak. A tanfolya m leg végén eg y há zi
vizsga lesz, a lelkesedést tapasztalva nem kétséges, hogy
mindenki sikerrel veszi majd
az akadályt.

