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Kőbányai
fiatalok az
idősekért
Nem maradhat üres
a hűtő, és a
gyógyszer
sem hiányozhat az
életkoruk
miatt veszélyeztetetteknél.
Önkéntesekkel segíti az idősek
ellátását
az önkormányzat.
7. oldal

Védőeszközök
készülnek
a Kőrösiben

A varrótanfolyam szünetel, de a
varrógépek nem állnak a kulturális központban. A Kőrösi dolgozói maszkvarrással segítenek
a járványhelyzetben.
6. oldal

Nincs leállás
a kőbányai cégeknél

Szabadságolás és távmunka, egyedi munkába járási támogatások: a dolgozók egészsége és a termelés folyamatossága a két
fő cél a kerületi társaságoknál. A túléléshez azonban egy hos�szú veszélyhelyzet esetén több cég is állami támogatásra számít, van, ahol a tartalék csak egy hónapra elég.
4–5. oldal

Fertőtlenítik
a forgalmas
közterületeket

Összefogás
a vírus ellen

Kőbányán is bezártak a bölcsődék, óvodák, a fertőzésveszély megelőzése érdekében nem használhatók a játszóterek, kutyafuttatók, szabadtéri edzőparkok,
sportlétesítmények. A rászorulókat a többi közt meghosszabbított települési támogatásokkal segítik, a szociális bérlakásban élők fizetési könnyítéssel számolhatnak. A gyerekek szociális étkeztetése folyamatos.
2., 9. oldal

Összetartó kerület,
a cégek is segítenek
10 millió forintot adományozott a
Dreher a védekezéshez Kőbányának. Magánszemélyek és
társaságok is tesznek felajánlásokat, van olyan
pékség, amely csökkentette árait, és a rászorulóknak süt napi
100 kg kenyeret.
7. oldal

Hétvégén is jár
a meleg ebéd

Erőltetett
menet
24 órában

A legnehezebb helyzetben is a rászorulók mellett: a veszélyhelyzet ideje alatt szombaton és vasárnap is osztanak
Lomtalanítás nehezítette a veszélyhelyzet elején a
ételt a Baptista Szolgáltató Centrum kőbányai népkonyközterület-felügyelők munkáját. Szankciók és bírháján. Mindennap jár a meleg ebéd és a plusz kenyér.
ságok helyett a gyors elszállításra, takarításra kon
A dolgozók és ellátottak védelmében ugyanakkor szicentráltak.
9. oldal
gorítottak a higiénés szabályokon.
12. oldal

Ellátások, háziorvosok elérhetőségei egy helyen

16. oldal
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Tanácsterem helyett otthoni dolgozószoba, online ügyintézés a hivatalokban

Rendkívüli helyzetben is

hatékony működés
Osztott
képernyő,
megosztott
feladatok

A képviselői munka is
tovább folytatódik

Radványi Gábor frakcióvezető, Fidesz–KDNP
Minden frakciótársam átérzi a koronavírus-járvány
okoz ta veszélyhelyzet
sú lyát . Magunk, családjaink védelme mellett önkéntes feladatokat is vállalunk.
Ezt közszereplőként kötelességemnek is tartom, hiszen
ezt kérjük a fiatalabb, nem veszélyeztetett kőbányaiaktól
is. Az elszomorító helyzet ellenére megható, hogy milyen
sokan találnak meg minket
felajánlásaikkal, segítő szándékkal. Ez az időszak a csendes összefogás időszaka, amikor a „minden kőbányai felelős minden kőbányaiért” jelmondatunk valódi értelmet
nyert. Mi ebben a szellemben
tesszük a dolgunkat járvány
idején is.
Kovács Róbert frakcióvezető, Momentum–Párbeszéd
Bár márciusban már hagyományos
bizottsági és
testületi ülés
nem lehetett,
az előterjesz-

tésekről, rendeletekről az előzetes egyeztetések nem maradnak el. A képviselői munka is folytatódik, csak másként: frakciónk tagjai önkéntesként segítik az idősek ellátását. A kisebb-nagyobb folyó
ügyek képviselete sem marad
el: kátyú, kiszáradt fa, köztéri szemét, roncsautó most is
van, a választók is rendszeresen megkeresnek problémáikkal. Az embert próbáló időben
mindenkitől türelmet, megértést kérek: a járványt le fogjuk
győzni, az élet felülkerekedik
majd, és visszatér a megszokott mederbe.
Somlyódy Csaba frakcióvezető, MSZP–DK
Eg y mindannyiunk
számára elképzelhetetlen, ismeretlen helyzetet
élü n k meg .
A já r v á nyhelyzet munkahelyeket veszélyeztet, van, akié meg is
szűnt, az idősek ellátásra szorulnak, és a rászorulók is nagyobb odafigyelést igényelnek
– mindannyiukra figyelnünk
kell. A legfontosabb feladatunk most a mindennapokhoz szükséges alapvető dol-

Folyamatos
a gyermekek
szociális
étkeztetése
Március 16-tól zárva tartanak
a bölcsődék, óvodák, az iskolák
pedig digitális távoktatásra
tértek át. A szociális étkeztetés viszont folyamatos: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyer-

mek számára a szülő, gondviselő igényelheti az ellátást.
Az előrecsomagolt ételt a Kőbányai Szent László Általános
Iskola (1105 Budapest, Szent
László tér 1.) konyháján vehetik át a szülők, gondviselők.

gok biztosítása, illetve mindazoknak a szolgáltatásoknak,
támogatásoknak a fenntartása a rendkívüli helyzetben is,
amelyek fogódzót jelenthetnek a kőbányaiaknak. Mi abban hiszünk, hogy ma senki
kezét nem engedhetjük el, az
összefogás életet menthet!
Tóth Balázs képviselő, LMP
A hivatal bez á r t , de a z
önkormányzat működik. A képviselő-testület
jo g k ör eit a
polgármester
gyakorolja, de folyamatosan
egyeztet az alpolgármesterekkel. Frakció nélküli, önálló képviselőként fajsúlyos
döntések előtt előzetesen az
én véleményem is kikérik.
Telefonon és online tartom
a kapcsolatot a választókkal
is, akiknek igyekszem segíteni: volt, hogy valakinek egy
kérvényt írtam meg itthon, és
küldtem el elektronikusan.
A rendkívüli helyzet arra is
rávilágít: a jövőben az elektronikus ügyintézést jobban
ki kell terjeszteni, az egészségügy és az oktatás területét
pedig minden korábbinál jobban meg kell becsülni.

Az igényeket pedig a 06 1 4338
336-os vagy a 06 1 4338 342-es
telefonszámokon lehet leadni a
gyermek neve, születési ideje,
intézménynév, telefonszám és
a szakorvos által javasolt esetleges diéta megadásával.

Öt részre osztott képernyő,
online tárgyal alpolgármestereivel és a jegyzővel a polgármester. Hétköznap délelőttönként ma már ez a
megszokott kép Kőbánya vezetésének otthonaiban. Bár
a törvény szerint veszélyhelyzetben D. Kovács Róbert
Antal polgármester egyedül
gyakorolja a képviselő-testület
jogköreit és hozza a rendeleteket, Kőbányán leginkább a forma változott, a tartalom nem.
A kerület vezetője minden
hétköznap délelőtt online beszéli meg az alpolgármesterekkel a legsürgősebb teendőket, intézkedéseket, majd elosztják a feladatokat egymás
között. Döntés előtt pedig minden frakció – a Fidesz–KDNP,
az MSZP–DK, illetve a Momentum–Párbeszéd, valamint Tóth
Balázs önálló LMP-s képviselő
– véleményét kikérik. Így a képviselő-testület tagjai, ha nem is
a tanácsteremben, de elektronikus formában minden fontos
ügyről közösen dönthetnek, a
feladatokat pedig egymás között megosztva, hatékonyan
oldhatják meg.
A képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal március közepétől, vagyis a veszélyhelyzet

kihirdetésétől tért át a különleges ügymenetre. Azokban a
munkakörökben, ahol ez lehetséges, lehetővé tették a távmunkát, így a városháza munkatársai is home office-ban
dolgozhatnak. Hasonló a helyzet az önkormányzati intézményeknél, cégeknél is: munkakörtől függően folyamatosan álltak át a dolgozók távmunkára.
Ám van, ahol ez járványhelyzet idején sem valósítható meg,
sőt a fertőzésveszély éppen
hogy pluszfeladatokat ró rájuk:
ilyen a szociális ellátást, idősgondozást is végző Bárka, vagy
a vagyonkezelő és a Kőkert,
amelynek munkatársai a rendkívüli helyzetben is a frontvonalban dolgoznak. A városvezetés esetükben arra összpontosít, hogy elegendő megfelelő minőségű védőfelszereléssel rendelkezzenek. Így biztosítható a többi közt a házi segítségnyújtás folyamatossága, a
közterületek takarítása és fertőtlenítése, vagyis mindazok a
szolgáltatások, amelyek ugyan
mindennapi rutinnak számítanak, veszélyhelyzetben azonban kiemelten fontosak. Védőmaszkokat, kesztyűket, szemüvegeket biztosít a kerület a
helyi egészségügyben dolgozók számára is, illetve azoknak
az önkénteseknek, akik vállalták, hogy a koruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett embertársaikat napi bevásárlással, gyógyszerkiváltással, vagy akár kutyasétáltatással segítik. A szükséges felszerelések az önkormányzathoz
érkeznek meg, azok szétosztásáról a városvezetés, a Bárka és
a polgári védelem gondoskodik.

Meghosszabbított
támogatások,
fizetési könnyítés
Az ellátások folyamatossága érdekében 3 hónappal
meghosszabbította az önkormányzat azokat a rendszeres szociális támogatásokat, amelyek a járványügyi
veszélyhelyzet idején járnának le.
A hosszabbítás a következőkre vonatkozik:
– rendszeres települési támogatás,
– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
– a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
– ápolási támogatás.
Segítséget kapnak a szociális bérlakást bérlők is: ha valaki 2020. június 30-ig nem tudja megfizetni a lakbért, kérésére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-től automatikusan legalább 6 hónapos részletfizeté-

si lehetőséget kap. Így elkerülheti a tartozás felhalmozódását, és megelőzheti a lakásbérleti szerződés felmondását.
Automatikusan meghos�szabbodnak a veszélyhelyzetet követő 90. napig lejáró bérleti szerződések –
nemcsak a lakás-, hanem az
egyéb bérleményekről szóló
szerződések is, így ezeknél
nincs szükség ügyintézésre.
A Polgármesteri Hivatalban és a Kőbányai Vagyonkezelőnél is szünetel a személyes ügyintézés a járványhelyzet ideje alatt. A lakosságot érintő legújabb információkat az önkormányzat
a www.kobanya.hu honlapon teszi közzé, de tájékoztatás kérhető az ingyenes zöldszámokon is. A Kőbányai Vagyonkezelő a kvzrt@kvzrt.hu
e-mail címen, valamint a 061-666-2700 telefonszámon
érhető el.
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Együttműködést kérnek a
vásárlóktól az üzletláncok
A bolti dolgozók és a fogyasztók egészségéért tettek közzé
együttes felhívást az Országos
Kereskedelmi Szövetség tagjai, az ALDI, az Auchan, a dm, a
Lidl, a METRO, a Media Markt,
a Mol, az OBI, a PENNY MARKET, a Praktiker, a Rossmann,
a SPAR és a TESCO. Azt kérik
vásárlóiktól:
– ne családdal vagy barátokkal, hanem egyedül intézzék a
vásárlást, így megelőzhető a tömeg a boltokban,
– az idősebb korosztály támaszkodjon a fiatalabb generáció segítségére,

– jól átgondolt bevásárlólistával induljanak el otthonról, hogy ritkábban legyen szükség vásárlásra, és
csökkenjen az üzletekben
töltött idő,
– vásárlás közben, a kas�száknál tartsanak biztonságos távolságot másoktól!
Az üzletláncok azt is kérik a lakosságtól, hogy ne
halmozzanak fel feleslegesen sok élelmiszert. Bár
az előfordulhat, hogy egyes
áruházakban egyes árucikkek átmenetileg nem találhatók
meg, az utánpótlásért mindent

megtesznek, igaz, egyes esetekben ez a szokásosnál időigényesebb lehet.

Rendelet tiltja a közösségi létesítmények
használatát, bírság a szabályszegőknek

Maradj otthon,
ne használd!
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Mindenütt jó, de legjobb otthon! Igaz a
mondás, a jelenlegi veszélyhelyzetben
pedig üzenetének még nagyobb súlya
van. Amikor csak tehetjük, otthon kell
maradnunk, csak így járunk el felelősen nemcsak szeretteink és önmagunk
egészsége szempontjából, de tágabb közösségünk érdekében is. Az élet most valamennyiünket új kihívás elé állított, közös feladatunk, hogy mindent megtegyünk a járvány terjedésének lassítása érdekében!
Önkormányzatunk határozott intézkedéseket hozott – Magyarország kormányához hasonlóan és intézkedéseivel összhangban –
azonnal a veszélyhelyzet bejelentésekor. A gondosan megtervezett
menetrendet félretolva egyetlen célt tűztünk napirendre: megvédeni a kőbányaiak egészségét!
Elsőként minden területre kiterjedően csökkentettük az egyének érintkezésével járó kockázatokat: bezártuk a bölcsődéinket,
óvodáinkat, közösségi házainkat, kulturális és sportintézményeinket, játszótereinket, szabadtéri sportterületeinket, kutyafuttatóinkat, és felfüggesztettünk minden programot. Az önkormányzat online ügyintézésre váltott. Önkormányzatunk felsővezetése
- alpolgármester kollégáim, jegyző úr és jómagam – operatív törzsként működünk, naponta meghatározott időpontban online értekezlet keretében döntünk az aktuális kérdésekről.
Az új helyzetre reagálva meghosszabbítottuk a települési támogatásokat, részletfizetéssel segítjük a szociális lakásokban élőket.
A rászoruló gyermekek étkeztetése folyamatos, ahogy a házi segítségnyújtás is. Önkéntes segítőhálózatot szerveztünk időseink,
a betegek és a rászoruló egyedülállók ellátásához. Ingyenes lelki
segítséget, jogi tanácsadást nyújtunk, fertőtlenítjük a közterületeket, és akinek szüksége van rá, házi kedvence ellátásában is számíthat ránk. Minden aktualitásról folyamatosan hiteles tájékoztatást nyújtunk a www.kobanya.hu önkormányzati honlapon és a
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat oldalon.
Köszönet és hála mindazoknak, akik most is embertársaik ellátásáért dolgoznak az élet minden területén, és köszönet azoknak,
akik adományaikkal hozzájárulnak munkánk hatékonyságához!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

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

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN
Akár két-három napig is életképes maradhat a koronavírus
különböző felületeken – nemcsak a mobiltelefonokon vagy
más, gyakran használt dolgainkon fordulhat elő, hanem
azokon az eszközökön is, amelyeket a hétköznapokban sokan használnak. Közéjük tartoznak a játszótereken lévő játékok, a szabadtéri edzőparkok, kutyafuttatók felszerelései is, ezért a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében
az elsők között zárta le ezeket
a létesítményeket Kőbánya vezetése. Kikerültek a tiltó, figyelmeztető táblák, azonban
az első hetek tapasztalata azt
mutatja: kevés a kérés és a tájékoztatás, kijárási korlátozás,

továbbra is többen használják
a fertőzésveszélyes eszközöket, elsősorban azokat, amelyek nincsenek kerítéssel körbevéve.
Az önkormányzat ezután szigorított: az alpolgármesterekkel és a frakciókkal egyeztetve döntött a közösségi együttélés szabályait taglaló rendelet
módosításáról a polgármester.
A március utolsó napján kihirdetett helyi szabályozás szerint
a játszótereket, kutyafuttatókat, szabadtéri edzőparkokat a
tiltás ellenére is használókat 15
ezer forinttól 200 ezer
forintig terjedő bírsággal sújthatják, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Szigorúbb szabályok vonatkoznak az üzletek előtti közterületek tisztaságára is: a veszélyhelyzet fennállása alatt
nyitvatartási időben a boltok
üzemeltetői kötelesek gondoskodni az üzlet előtti közterület
5 méteres sávjának fertőtlenítéséről, legalább négyóránként. Ha ezt nem teszi meg, természetes személy esetében 15
ezer forinttól 200 ezer forintig,
cégek és más társaságok esetében viszont akár félmillió forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.

A vihar kapujában
Most, amikor e sorokat írom, újabb 36 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A regisztrált fertőzöttek száma ezzel 167-re emelkedett. Sajnos már heten
belehaltak a betegségbe, ugyanakkor 16
beteg szerencsére felépült a fertőzésből.
Az igazolt új fertőzések száma napról napra nő, három nap alatt a háromszorosára
emelkedett.
A járvány terjedését leíró matematikai modellek alapján azt kell
mondani, hogy nehéz két hónap elé nézünk. Heteken belül tízezrek fertőződhetnek meg. Ha kitekintünk Európára, azt látjuk, hogy
Magyarország a legkevésbé fertőzött országok közé tartozik, legalábbis a hivatalos adatok szerint, és ez most ne tévesszen meg senkit. Ezek az adatok azért mutatnak relatíve alacsony értéket, mert a
hazai protokoll szerint jóval kevesebb szűrést végzünk el, mint más
európai országok. Így a hivatalos adatok szerinti fertőzöttek száma
nagyban eltér a valós fertőzöttek számától. Sokkal pontosabb lenne
a kép, ha annyi embert szűrnénk, amennyit csak tudunk.
Más országok (elsősorban Olaszország) példáján látjuk, hogy a
járvány legnehezebb heteiben az egészségügyi rendszer képtelen hatékonyan ellátni ennyi beteget, az orvosok lényegében arra
kényszerülnek, hogy döntsenek élet és halál között. Sietve hozzáteszem, ennek a járványnak a következményeivel egyetlen ország egészségügyi rendszere sem lenne képes megbirkózni. De azt
is meg kell itt jegyezni, hogy a hazai egészségügyi rendszer az elmúlt években megrendítő ütéseket kapott a kormánytól, ros�szabb állapotban várja a közelgő vihart, mint az európai átlag.
Ezért most kulcsfontosságú, hogy egyenként is felvegyük a küzdelmet. Aki teheti, maradjon otthon. Döntő fontosságú, hogy minél kevesebb emberrel érintkezzünk. Ha muszáj kimennünk, tartsunk távolságot másoktól! Ha van maszkunk, használjuk, köhögjünk, tüsszentsünk a könyökhajlatunkba, semmiképp se a tenyerünkbe! Mossunk gyakran alaposan kezet, de hazaéréskor mindenképp, mert a vírust a kezünkről továbbadhatjuk, ha bármit megfogunk. Gondoskodjunk idős rokonainkról, vásároljunk be helyettük!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Fenntartják a termelést és számítanak az állami szerepvállalásra a kőbányai társaságok

Rendkívüli üzletmenet a cégeknél

Otthoni munkavégzés, pénzügyileg támogatott telekocsizás, online értekezletek – kényszer szülte megoldások kis- és nagyvállalatoknál egy
aránt. Ami közös: a járványhelyzetben a dolgozók védelmére és biztonságára, valamint a folyamatos működés biztosítására összpontosítanak a kőbányai cégek. Ez derül ki a Kőbányai Hírek kérdéseire
adott válaszokból. Körképünk március utolsó hetében készült.

A Richter is tagja annak az állami pályázati forrásból támogatott konzorciumnak, amely koronavírus elleni készítmény kifejlesztésére jött létre. A projektben a legnevesebb hazai kutatóintézetek vesznek részt, a konzorciumot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Immunológiai
Tanszéke vezeti. A Richter a konzorciumon belül a terápiás fehérje technológiai eljárását dolgozza ki, és gyártóhelyet biztosít a
későbbi gyógyszernek, továbbá
gyógyszerfejlesztési tapasztalatával támogatja a konzorciumot
a fejlesztési fázisokban. A konzorcium első eredménye: a Pécsi
Tudományegyetem Szentágo
thai János Kutatóközpontjának
kutatói egy magyar beteg garatváladékából meghatározták a
fertőző koronavírus teljes genetikai kódját.

Richter Gedeon Nyrt.

A folyamatos termelést, a lakossági ellátás biztosítását tekinti kulcskérdésnek a Richter. Kiemelt figyelmet fordítanak munkatársaik, dolgozóik egészségének,
biztonságának megóvására. Napi szinten, folyamatosan figyelik és elemzik a helyzetet, hogy késedelem nélkül meghozhassák a szükséges döntéseket. Ahol lehetséges, rotálják a telephelyeken jelen lévőket, illetve jelentősen bővítették az otthoni munkavégzés lehetőségét. A fertőzésnek legjobban kitett kollégáik részére védőfelszerelést biztosítanak, a betegség gyanújának felmerülése esetén pedig belső eljárásrend lép életbe. Folyamatosan figyelik az üzleti lehetőségeket; egyelőre az
a tapasztalat, hogy a beszállítók még tudják teljesíteni
szerződésben vállalt kötelezettségeiket. Ugyanakkor
a raktárkészletek csökkenésével arányosan a Richter
beszerzési nehézségekre is számít, jelenleg a védőfelszereléseknél és a fertőtlenítőszereknél tapasztalnak
problémákat.

Bosch-csoport

Egis Gyógyszergyár Zrt.

A lakosság ellátásának folyamatossága, a minőségi generikus gyógyszerek termelésének fenntartása az elsődleges
szempont a gyógyszergyárnál.
Az Egisnél az első pillanattól
rendelkezésre álltak a rendkívüli helyzetre alkalmazha-

tó tervek, amelyekre a jelenlegi helyzetben is építeni tudnak. A járvánnyal kapcsolatos
vállalati döntésekbe a dolgozói
képviseletet is bevonják, intézkedéseiknél a fő hangsúly a
megelőzésre kerül. A távmunka számos munkakörben már

bevált gyakorlat, most ezt jóval szélesebb körben alkalmazzák, többen élhetnek vele.
Mindemellett munkakörtől
függetlenül különböző egyedi
lehetőségeket is biztosítanak
a koruk, egészségi állapotuk
vagy hozzátartozójuk okán

Oázis Kertészeti Kft.

ANY Biztonsági
Nyomda Nyrt.

A gyógyszer a küldetés

veszélyeztetettnek minősülő
munkavállalóiknál. A cég működésében a koronavírus-járvány eddig nem okozott áthidalhatatlan fennakadásokat,
és erőforrásaikat arra összpontosítják, hogy ez a jövőben
is így maradjon.

A kertészeti ágazatnak a lehető legrosszabbkor jött a válság, ami az éves
bevételük felét adó 12 hét előtt sújtott
le rájuk. Az Oázis Kertészeti Kft. úgy
számol, ha nem kötelezik őket négy
hétnél hosszabb bezárásra, a tartalékokból tudják fizetni munkavállalóik
bérét. A rendkívüli helyzet túléléséhez azonban számítanak a kormányzati segítségre, a hitel- és járulékfizetések felfüggesztése mellett például
bértámogatásra. Az Oázis Kertészeti
Kft.-nél a dolgozók ötödét érinti az oktatási intézmények bezárása, ám ez a
munkaerőhiány egyelőre áthidalható,
mivel a szokottnál amúgy is rövidebb
ideig tarthatnak nyitva. Az érintettek egyelőre szabadságot vettek ki, de
volt, aki élt a munkaidőkeret lehetőségével. Az árudákban szigorú higiéniai szabályokat vezettek be a dolgozók
és vásárlók érdekében: az eladótérben
kézfertőtlenítőt, figyelmeztető feliratokat tettek ki, a pénztárnál az optimális távolságtartást jelző vonalakat
festettek fel. A működést napi szinten
figyelik, a változásokról e-mailben tájékoztatják a kollégákat.

Globális, regionális és lokális szinten
is létrehoztak olyan operatív stábokat,
amelyek folyamatosan nyomon követik a fejleményeket, és felmérik
azok hatásait, így gyorsan tudnak reagálni a változásokra.
A termelést a hatvani telephelyen átmenetileg csökkentették, a magyarországi Bosch-csoport
többi termelőkapacitása egyelőre változatlanul működik.
A részleges leállást kollektív szabadságkiadással
és az éves munkaidőkereten belüli munkaóra-áthelyezéssel oldják meg, más telephelyeken,
azokon a munkaterületeken,
ahol ez lehet-

séges, biztosítják az otthoni munkavégzést. A telephelyekre azok a dolgozók mehetnek be, akikre a munkavégzéshez feltétlenül szükség van és tünetmentesek. Ugyanakkor a cégcsoport a hét minden munkanapján elérhető üzemorvosi szolgálatot
biztosít, és a munkahelyek
tisztaságára fokozottan ügyel a jelenlegi helyzetben.

Egyelőre nem okozott komolyabb fennakadásokat
a koronavírus-járvány a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb árbevételű biztonsági- és üzletinyomtatvány-gyártó cégcsoportjánál, késések
leginkább az alapanyagok beszállításában fordultak elő. A magyarországi elektronikus személyazonosító okmánykártyákat, illetve a többi közt biometrikus útleveleket és bankkártyákat is előállító
nyomda napi szinten elemzi a járványügyi helyzetet, a szakszervezetet folyamatosan tájékoztatják
és bevonják a folyamatokba, elsődleges számukra
az üzletmenet folytonosságának biztosítása. Munkatársaik egy része home office-ban dolgozik, mások részben a szabadságuk terhére tudnak otthon
maradni gyermekeikkel. A rugalmas munkaidő-beosztás érdekében emellett bevezetik a munkaidőkeretet. Céljuk, hogy minden munkahelyet megtartsanak, ugyanakkor figyelik a kormányzati intézkedéseket, és az adó-, illetve a járulékkedvezmények kiterjesztésére számítanak a fenntartható működés érdekében.

Witeg-Kőporc Kft.
Az egykori Kőbányai Porcelángyár szakemberei és a speciális üvegtermékek gyártására
szakosodott németországi Witeg GmbH közreműködésével
létrejött kft. sok olyan iparágban érintett, amelyeknél a járvány drasztikus visszaesést generált. Partnereik jelentős része ugyanis a turizmus ágazataiban (szuvenír-ajándék üzletek és nagykereskedők, hotelek) és a vendéglátás (kávézók,
éttermek) területén működik.
Kiesést jelent számukra a szabadtéri rendezvények – vásárok, búcsúk, főzőversenyek, vadásztalálkozók stb. – esetleges
elmaradása is, ahol szintén számos terméket értékesítettek. A
dolgozók egészsége érdekében
összehangolták a munkába járást, hogy minél kisebb mértékben kelljen a tömegközlekedést
igénybe venni, illetve részle-

ges szabadságolásokat vezettek
be az olyan munkaterületeken,
ahol kisebb térben több embernek kellene tartózkodnia – így
munkatársaik a feladatokat kisebb létszámban, felváltva látják
el. A kft. hosszan elhúzódó vészhelyzet esetén is a munkavállalók megtartására összpontosít,
amelyhez célzott állami támogatásokra is számít.

Dreher Sörgyárak Zrt.

A dolgozók védelmére és biztonságára, valamint a termelés fenntartására összpontosít a Dreher. A szakszervezettel folyamatosan egyeztet
a vállalat vezetősége, és felállítottak egy olyan csapatot,
amelynek feladata, hogy napi

szinten értékelje és elemezze
a helyzetet, illetve meghatározza a következő napi teendőket. Bezárták azokat a céges társasági helyeket, ahol a
kollégák nagyobb létszámban
szoktak tartózkodni, például a dolgozói ebédlőt. Akinek

a munkaköre lehetővé teszi,
az már home office-ban dolgozik, a bejárók esetében pedig
pénzügyileg is támogatják a
telekocsizást: egy-egy kolléga
két-három másik, tünetmentes munkatársat visz be dolgozni, majd szállít haza autó-

val, így nem kell a tömegközlekedést használniuk. Az óvodák, iskolák bezárása több dolgozójukat érinti, de ez az üzletmenetet nem befolyásolja.
Az értékesítésben, ha szükséges, teljesen átállnak a telefonos platformokra.
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Szájmaszkok készülnek
a kultúra otthonában
Haladóról kezdőre váltott a kőbányai varrószakkör: kosztümök és alkalmi ruhák helyett az
önkormányzat felhívására jelentkező, időseket segítő önkénteseknek készülnek textil szájmaszkok a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban.
A segítő kezdeményezés az
1975 óta működő varrószakkörtől indult. Az ötlet egyszerű volt, a lényege: a tanfolyamok

kényszerű szünetelése alatt is használják
ki a meglévő varrógépeket. A kulturális
központ munkatársai
összefogtak: elkészült
a szabásminta, és elkezdték a
maszkok varrását. Első körben 100 védőeszköz elkészítését vállalták, az anyagot a Kőrösi biztosítja hozzá. Hárman-négyen dolgoznak egyszerre a gépeken, a higiénés szabályok ma-

ximális betartásával. Lelkesedésük nem rövid távú: azt tervezik,
ha a vállaltnál több maszkra lesz
igény, addig folytatják a varrást,
amíg arra szükség van, illetve
amíg a járványhelyzet azt lehetővé teszi.

Járványban is óvjuk
lelki egészségünket
Kiss Judit pszichológust már
az első napokban is sokan hívták. Voltak, akik fokozódó szorongásról számoltak be, mások
munkahelyük elvesztése miatt
jelentkeztek, de a távmun-

ka és a gyerek iskolai feladatainak összehangolása sem bizonyult mindig egyszerű feladatnak. A szak-

Viki

embert arról kérdeztük, mire figyeljünk, hogyan viselkedjünk
a jelenlegi helyzetben.
A pszichológus szerint az
első annak az elfogadása, hogy
stresszhelyzetben mindenki
másképp viselkedik. Ne ítéljük
el azokat, akik kétségbeeséssel,
hangulati ingadozással reagálnak, ahogy azokat sem, akik
magukba fordulnak. Az információáradat mindenkiben komoly aggodalmakat idézhet
elő, ezért tudatosan törekedjünk arra,
hogy ne

Iskola
családi
körben

nézzük egész nap a híreket, a
tájékozódásnál pedig a hiteles, ellenőrzött hírforrásokra
támaszkodjunk, és kövessük a
hatóságok előírásait!
Ápoljuk társas kapcsolatainkat! Egy családon belül sem
törvényszerű, hogy mindenki
egyformán gondolkodjon a veszélyhelyzetről, az eltérő megítélés pedig konfliktusforrássá válhat, vitákhoz, veszekedésekhez vezethet, ami mérgezi
az otthoni légkört. Próbáljunk
a szokottnál is nagyobb megértéssel, türelemmel fordulni a szeretteink felé, figyeljünk

Zsófi
Március 16-ától 48 óra alatt állt
át az ország közoktatása digitális tanrendre. Az első osztályosoktól az érettségizőkig mindenkinek váltania kellett – a tábla, füzet és ceruza helyett laptopra, okostelefonra, számítógépre, kinek mi akadt. Az órarendek újraíródtak: iskolától és tanártól függően követhetőek élőben az online tanórák, oldhatók meg a különböző alkalmazásokon keresztül érkező feladatok.
A családi nappalik, gyerekszobák „tanteremmé” váltak. Több és más feladat,
illetve felelősség jut tanárokra, szülőkre és gyerekekre egyaránt. Hogy miképpen oldja ezt meg egy háromgyermekes,
a járványhelyzet idején is a munkahelyére bejáró, dolgozó anyuka – erről mesélt
a Kőbányai Híreknek Dudásné Kozma
Szilvia. Családjával a Kőbányai út egyik
lakóparkjában laknak, három általános
iskolás kislánya – Viki, Bogi és Zsófi – elsős, ötödikes, illetve hatodikos. Az édes-

Bogi
apa vállalkozó, így míg Szilvia dolgozik, ő
van otthon a gyerekekkel.
Az első napok nem voltak egyszerűek
– nemcsak a különböző informatikai alkalmazások használata miatt, de azért
is, mert az eszközök használatát is be kellett osztani: kinek van szüksége a számítógépre, és ki tudja a feladatát akár okostelefonon is megoldani. Meg kellett szokni, hogy a tanárok egy része csak egynapi feladatot ad, mások két-három napra
előre gondolkodnak. Így a gyerekek tanulásához alkalmazkodott a család napirendje is: a három lány esténként Szilviával beszéli át a következő nap teendőit – mi az, amit füzetbe kell másolni, mi
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Nem hiányozhat a gyógyszer és az alapélelmiszerre is szükség van

Mindennapi praktikák és tanácsok a pszichológustól

Szülők home office-ban, gyerekek „online” iskolában,
a lényeg, hogy ha tehetjük, maradjunk otthon. A járványhelyzet miatt fokozott stresszel járó, ismeretlen
élethelyzettel szembesültünk, a problémák megoldására pedig a korábbi, bevált megküzdési módszereink nem mindig alkalmasak, miközben a lelki egyensúlyunk megőrzése fokozottan fontos. Kőbányán
ezért is indult el az ingyenes pszichológiai segítségnyújtás a lakosságnak.
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társas kapcsolatainkra, amelyek ellenállóbbakká tesznek a
problémákkal szemben. Az izoláció nem jelent magányt: tartsuk a kapcsolatot a nagyszülőkkel, barátainkkal, munkatársainkkal telefonon vagy online!
Gyermekeinkkel legyünk
őszinték, életkoruknak megfelelően magyarázzuk el nekik, hogy mit látnak, hallanak
a híradásokban. Tanítsuk meg
nekik, mit tehetnek ők a megbetegedés ellen: hogyan takarják el a szájukat köhögés és
tüsszentés esetén, hogyan kell
kezet mosni stb. A gyerekek átveszik a felnőttek reakcióit, a
mi szorongásunk tükröződhet
a gyerek viselkedésében, ezért
fontos, hogy higgadtak maradjunk, a család pedig közösen
vállaljon részt a védekezésben.
Készítsünk napirendet, tervezzük meg a feladatokat, ne
sodródjunk! A digitális oktatás
az iskoláknak és a családoknak
is új, adjunk időt, hogy mindenki belerázódjon! Nem tragédia,
ha nem megy zökkenőmentesen, ne a teljesítménykényszer
domináljon! Tartsuk magunkat az időbeosztáshoz, legyen
tízórai- és ebédszünet, a napi
testmozgást tegyük rendszeressé, a gyerekeknek hagyjunk
időt a játékra, de vegyenek részt
a házimunkában is.
Idős, krónikus betegségben
szenvedő vagy fogyatékossággal élő hozzátartozóink, embertársaink felé fokozott figyelemmel, empátiával forduljunk! Az alapvető szükségleteik biztosítása mellett a lélek ápolása is elengedhetetlen:
a jó szó telefonon is biztonságérzetet ad, csökkenti az izoláció és a vírusfertőzés miatt érzett szorongást.
Figyeljünk magunkra, figyeljünk szeretteinkre, és ha egyedül nem boldogulunk, ne szégyelljük, merjünk segítséget
kérni!

az, amit az édesanyának ki kell nyomtatnia, és melyek azok a feladatok, amelyeket online kell megoldani. Ha ez kész,
másnap délelőtt jöhet a munka, amelyet
az édesapa ellenőriz. Családi feladat a
röpdolgozatok, kisebb beadandók számontartása is – kinek, mit, mikorra kell
elkészítenie, és ki az, aki egyik-másik
tantárgynál nagyobb odafigyelésre,
magyarázatra, ösztönzésre szorul.
A pedagógusokkal online tudnak
kapcsolatot tartani, megbeszélik a
haladást, a tempót, a feladatokat.
Nem könnyű, de a család megoldja az otthoni tanulást. Az viszont
Szilvia szerint rövid idő után is
látszik, hol lenne szükség állami támogatásra: több
Ingyenes pszichológiai
gyereknél több eszközsegítségnyújtás Kőbányán a
re lenne szükség, és az
internet-hozzáférés
pszichologus2020@gmail.com
sem minden csae-mail-címen, bejelentkezéskor,
ládban megolkérjük, írják meg telefonszámukat!
dott.

Önkéntesek
a segítségre
szorulókért
A gyümölcs
és hentesáru
is megvan

E-recept is kiváltva

Bevásárlólista a legszükségesebbekről, mellécsomagolva
a pénz – Selmeci Bernadetttel indulunk az immár szokásos bevásárlóútjára a közeli
piacra. Kenyér, felvágott, gyümölcs, zöldség és egy kis csokis sütemény a kérés ezúttal,
illetve néhány e-receptre felírt gyógyszert is ki kell váltani. Telnek a bevásárlószatyrok,
nagyjából egy óra, amíg Bernadett végez a listával. Utána
következik a gyógyszertár, és
már adja is a csomagokat idős
ellátottjának. Ő mosolyogva
köszöni, egy-két szót is vál-

tanak – utóbbi láthatóan legalább olyan fontos az otthonában tartózkodó idős asszonynak, mint a kért élelmiszerek.
A Gyakorló úti lakótelepen
élő fiatal, jelenleg home officeban dolgozó Bernadett az elsők között jelentkezett önkéntesnek az önkormányzat felhívására: két idősebb, nyugdíjas
asszonyt közvetítettek hozzá,
de nemcsak nekik vásárol be,
életkoruk miatt veszélyeztetett szomszédainak is beszerzi, amit kérnek. Amikor azt
kérdezem tőle, hogy nem tarte a fertőzéstől, őszintén is-

meri be, hogy bizony van benne szorongás, ugyanakkor bízik benne, hogy miként a fiatalok többségénél, a koronavírus
nála sem okozna súlyos megbetegedést, ha elkapná. A segítségnyújtást pedig természetesnek veszi.
Kőbányán több mint nyolcezer hetven év feletti él – az
ellátásukhoz önkéntesekre is
szükség van. Az önkormányzat
felhívására jelentkező önkénteseket és a segítséget kérő időseket Dániel Zoltán katasztrófavédelmi referens köti ös�sze. Már az első napokban kö-

A sütemény sem
maradhat el

zel kétszáz önkéntes jelentkezett nála, a segítséget kérő idősek száma pedig gyorsan megközelítette a háromszázat. Ám
ahogy telnek a napok, nő az ellátásra szorulók száma is, ezért
az önkormányzat továbbra is
várja azok jelentkezését, akik
önkéntesként vállalják az idősebbek vagy az egészségi állapotuk miatt veszélyeztetettek
ellátását alapvető élelmiszerekkel, gyógyszerkiváltással,
de segítség lehet a kutyasétáltatás is azoknak, akik akkor lehetnek biztonságban, ha nem
mozdulnak ki otthonról.

Folyamatos
a toborzás
A Kőbányai Önkormányzat továbbra is várja önkéntesek jelentkezését az
onkentes@kobanya.hu
e-mail-címen. Kérjük, adják
meg nevüket és mobiltelefonszámukat, illetve jelezzék azt is, hogy milyen időpontokban érnek rá.
A segítséget kérők a
segitseg@kobanya.hu
e-mail-címre írhatnak, illetve munkanapokon 8 és
16 óra között a 06 1 4338
364-es telefonszámon jelezhetik kéréseiket.

Ezer szín, ezer segítő kéz

Sokszínű virágcsokrok fogadták a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet dolgozóit egy márciusi napon – a járványhelyzetben egyébként nehéz helyzetbe került virágos
szakma üzent a frontvonalban dolgozóknak: „Köszönet és
hála!” Névtelen üzenet, ahogy
névtelenek kívántak maradni
azok a kínaiak is, akik a kerület
több pontján amolyan flashmobosan osztották ingyen a maszkokat. Mások a közösségi oldalakon ajánlottak fel ingyen textil védőeszközt mindazoknak,
akiknek a patikában nem jutott. Civilek, családok, közösségek, kis- és nagy cégek mozdultak meg: ki új szolgáltatással, más termékkel és ismét mások pénzzel segítik a lakosságot
és az önkormányzatot a védekezésben, a felajánlások pedig
napról napra szaporodnak.
Az örökség kötelez, a Dreher
Sörgyárak Zrt. és Kőbánya 165
éves kapcsolatában pedig hagyomány a szoros együttmű-

ködés krízishelyzetekben. Az I.
világháborúban a Dreher család „Front sörrel” és hadikórház fenntartásával támogatta
a katonákat, a dolgozók hátramaradt hozzátartozói pedig segélyre számíthattak. A II. világháborúban óvóhelyekkel, kórház fenntartásával, az ivóvízés áramellátás biztosításával
segítette a kerületet a sörgyár.
A vállalati kultúra része a helyi közösség támogatása krízishelyzetekben is – vallja a nagyvállalat igazgatósága, amely az
elsők között döntött a védekezés támogatásáról a jelenlegi
járványhelyzetben. 10 millió forintos adományukat az önkormányzat védőfelszerelések beszerzésére és a lakosság ellátására egyaránt felhasználhatja.
Az Árkád bevásárlóközpont
az Utánpótlás Akadémia KISTEXT SE-vel együttműködve ingyenes kiszállítással segíti a legveszélyeztetettebb korosztály, a 65 éven felüliek ellátását. 10 ezer forintos érték-

határig fogadják a megrendeléseket a legszükségesebb élelmiszerekre, gyógyszerekre és
higiéniai eszközökre telefonon és e-mailben. A kiválasztott termékek listáját a nap
24 órájában a gondoskodas@
arkadbudapest.hu címen, vagy
a 06 30 680 5560 telefonszámon 10 és 18 óra között lehet
leadni.
A kenyér és a zsemle árának
csökkentésével próbálja kön�nyíteni a lakosság mindennapjait a Csocsaj Pékség. Vállalták
azt is, hogy a járványhelyzet végéig napi 100 kg ingyen kenyérrel látják el a Baptista Szolgáltatási Centrumot, hogy így segítsék a rászorulók ellátását a veszélyhelyzetben is. Hogyan érik
ezt el, miközben sok más helyen
áremeléssel szembesülhetnek
a vásárlók? A tulajdonos, a koszovói albán származású Cocaj
Dardan azt mondja, bár majd egy
évtizede kőbányainak vallja magát, egykori szülőhazájában gyerekként megélte a háborút és a

Fotó:
Mizerák
Józsefné

szegénységet. A pékség dolgozóival 15%-os fizetéscsökkentésben állapodott meg, és teljes egészében lemondtak a profitról, így
egyelőre a csapatát is meg tudja
tartani és segíteni is tudnak.

Választott otthonukat segítik a Fujian tartományból származó kínai állampolgárok is: a Fujianiak Magyarországi Egyesülete 1,5 millió forintot adományozott Kőbányának, a Bajcsy-Zsilinszky
Kórháznak, a koronavírus elleni küzdelem támogatására.
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Búcsú
is szállította az új trolikat. – De szeretek tárgyilagosan véleményt alkotni, ezért mérlegre tettem az előnyöket és a hátrányokat.”
A pozitívumok közül első helyre
sorolja, hogy a troli jóval környezetbarátabb a dízelbusznál. Hozzáteszi,
hogy a beruházás növelné Kőbánya
presztízsét, hiszen trolik jellemzően
a világvárosok belső kerületeiben
közlekednek. De nemcsak színe, hanem fonákja is van a beruházásnak.
A Szent László-templom tervezőjének, Lechner Ödönnek az építészeti munkássága ugyanis szerepel a világörökségi cím várományosainak
listáján.
„Az UNESCO 2021-ben dönt, amiről a BKK, a BKV és a tervezők sem
tudtak” – jegyzi meg Somlyódy Csaba, hozzátéve, hogy azt szeretnék elkerülni, hogy a felsővezetékek kiépítésével egy kábel-Bábel alakuljon ki
a téren. A beruházó eddigi ígérete
egy „esztétikusabb”, vékony felsővezeték, de nem csak ennyiről szól
a kőbányai ellenvélemény. Többféle
alternatívát kérve és kínálva folytatjuk az egyeztetéseket. Jeleztük azt
is, hogy a 83-as troli meghosszabbításának illeszkedni kellene azokhoz
a további fejlesztésekhez, amelyeket az állam, illetve a főváros Kőbányán tervez, mint például a villamospálya középre helyezése a Kőbányai
úton, a Kőbánya alsón kialakítandó
közlekedési csomópont vagy a Mázsa téri uszoda.

Az Újhegyi sétányon és környékén kezdte meg a Kőkert
a legforgalmasabb kőbányai
közterületek fertőtlenítését.
A városközpont után a Lavot-

HIRDETÉS

Szükségmegoldások
helyett pályázz!
Akár biciklitároló építésére is megnyerheted
az 1,2 millió Ft-os fődíjat az OTP Business Társasházi
Pályázatán.
Akár a lakók maguk is pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek meghatalmazással.
A beadásnak nem, a nyeremény átvételének azonban feltétele, hogy a társasház
az OTP Banknál vezesse pénzforgalmi számláját.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.17.
A tájékoztatás nem teljes körű.
Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat
06 1 20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030

OTP_THT_Palyazat_Kapcsolo_133x101.indd 1

2020. 01. 21. 18:00:44

ta sétányon, a Liget téren, valamint a Gyakorló utcai és a
Szárnyas utcai lakótelepen
folytatódott a munka. A fertőtlenítésre használt szer em-

berre, állatra és növényekre
nem veszélyes környezetkímélő anyag, amely alkalmas a vírusfertőzés terjedésének megelőzésére.

Hiteltörlesztési haladék magánszemélyeknek és cégeknek

Válságkezelő
mentőöv
Hitelmoratóriummal és kríziskölcsön bevezetésével
enyhíti a kormány a koronavírus-járvány várható pénzügyi hatását. A törlesztőrészletek fizetésének felfüggesztésével azok az adósok jutnak levegőhöz, akiket a
gazdaság visszaesése már most padlóra küldött. Az olcsó krízishitel pedig azokon segíthet, akiknek a későbbiekben csökken a fizetésük.

Korszerűbb
körülmények
a kőbányai
lánglovagoknak
„A 2019-es év az elismerések éve volt a kőbányai tűzoltóság életében. Három
kolléga részesült a Bátorságért Érdeméremben, egy
kollégát a Hősies Helytállásért Érdemjellel tüntettek ki, továbbá ketten kiváló tűzoltó elismerésben
részesültek, egy kollégánk
pedig az év tűzoltója címet
érdemelte ki” – összegezte az eredményeket Horváth Lajos őrnagy, a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, aki 2017-től szolgál a kerületben
e minőségében. Helyettese, Szabó Ernő
százados hangsúlyozza: a kőbányai állomány kifejezetten erős, nincsenek létszámproblémák, a tűzvédelmi és mentési feladatok mellett jut idő és energia a
továbbképzésre is.
Kőbányán több veszélyes üzem is található, de kihívást jelent a változatos
beépítettség, a kerület alatt húzódó pincerendszer és a többi közt a Terebesi-erdő is, amely az illegális hulladéklerakás
melegágyaként sok tűzeset helyszíne.
A tűzoltóság állománya a jelenlegi veszélyhelyzetben is maximálisan helytáll, arra esküdtek fel, hogy ha kell, feladataikat az életük kockáztatásával is
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Folyamatos a közterületek
fertőtlenítése

„Ne legyen
kábel-Bábel”

a 9-estől?
A „szólók, majd a csuklósok” hetven éve hozzátartoznak a kőbányai
mindennapokhoz. Lehet, hogy egykét év múlva egy kábel-Bábel, vagyis a felsővezetékek határozzák meg
a városképet? Ronthatja-e a troli a
Szent László-templom esélyeit a világörökségi cím elnyerésére? Sok a
kérdőjel a 83-as troli meghosszabbításáról.
A Kőbányai utat buszlegendák rótták a múltban: Ikarus 31-esek, 620asok és 280-asok. A mai „csuklósok”
azonban néhány éven belül levonulhatnak a pályáról, és a helyüket trolik vehetik át. A tervek készen vannak, 130 millió forintot fizetett értük
a BKV a FŐMTERV Zrt.-nek. A beruházó most arra vár, hogy a közlekedési ügyekben illetékes Innovációs
és Technológiai Minisztérium engedélyezze a Kőbányai úton a felsővezeték, illetve a földkábelek kiépítését. Ha nincs fennakadás, a kivitelezési munkák idén elkezdődhetnek.
A közlekedésfejlesztési beruházás
hivatalosan a 83-as troli meghos�szabbításaként fut.
„Az elképzelés nem rossz, de előzetesen illett volna megkérdezni
a Kőbányán élőket, hiszen a változás elsősorban az ő mindennapjaikat érinti majd – mondja Somlyódy
Csaba, a kerületi fejlesztésekért felelős alpolgármester. A politikus nehezményezi, hogy az önkormányzatot kész tények elé állították, amikor
közölték velük, hogy a gyártó már le
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teljesítik – hangsúlyozza a
parancsnok.
A laktanyára viszont ráfér
a korszerűsítés: a 21. századi
körülmények megteremtése
nemcsak az állomány komfortérzete szempontjából fontos, de azért is, mert a Tűzoltó Múzeumba érkező nemzetközi delegációk általában
a teljes intézményegyüttest
megtekintik.
„Horváth parancsnok úrral hamar
megtaláltuk a közös hangot, ami a jó viszonyon túl egy őszintébb hangnemet is
eredményezett, így a felmerülő problémákra és azok megoldására is igen hamar rá tudtunk térni” – mondja Mustó
Géza Zoltán alpolgármester.
„Parancsnok úr jelezte, hogy a jelenlegi melegítőkonyhájuk nem igazán alkalmas egy 24 órás szolgálat során felmerülő használatra, így mindenképpen
fontosnak éreztem, hogy a Kőbányai
Önkormányzat támogassa annak felújítását, illetve különféle eszközök beszerzését” – tette hozzá az alpolgármester.
A Kőbányai Önkormányzat hárommillió forinttal járul hozzá ehhez a fejlesztéshez, melyet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság is támogat.

Törlesztőrészlet vagy rezsi?
Idén biztosan nem kell választaniuk a kettő közül azoknak,
akik már most látják, hogy a következő hetekben, hónapokban
megérzi a pénztárcájuk a globális koronavírus-járvány gazdasági következményeit. Nem számít, hogy az adós egyszerű ember vagy cég, hitelt, kölcsönt, lízingdíjat 2020. december 31-éig
nem kell fizetnie. Az is mindegy,
hogy a kölcsönt lakásra, autóra
vagy külföldi nyaralásra, netán lapostévére vette fel. Kizárólag egy dolog számít: a mikor. A fizetési haladék (moratórium) ugyanis csak azokon se-

gít, akiknek március 18-án már
fennállt a szerződésük (a bank
által felmondott szerződésekre
tehát nem vonatkozik). Az érintetteknek azonban észben kell
tartaniuk, hogy a moratórium
nem egyenlő a törlesztőrészletek elengedésével. Azt a pénzt,
amit most megspóroltak, a későbbiekben vissza kell fizetniük, mégpedig kamattal együtt.
Ez a gyakorlatban annyit jelenti, hogy kitolódik a hitel, kölcsön
vagy lízingszerződés futamideje. Ezért mindaddig tanácsos
törleszteni, amíg van rá pénz.
A fizetési szándékot írásban
kell jelezni a pénzügyi szolgál-

tatónak. Ez a nyilatkozat a moratórium idején
bármikor visszavonható. Így, ha a későbbiekben a most még fizetősképes adós helyzete
rosszabbra fordul, a törlesztést az év további
hónapjaiban szabadon
felfüggesztheti.
A moratórium azoknak a helyzetét nem
könnyíti meg, akik épp a
vírus miatt kényszerülnek áthidaló kölcsönt
felvenni, hogy napi kiadásaikat fedezni tudják, például azért, mert
a munkaadójuk csökkentette a fizetésüket a veszélyhelyzetre hivatkozva. Ők a zálogjog nélkül felvehető személyi hitelek költségének maximálásába kapaszkodhatnak.
Az ilyen típusú fogyasztói kölcsönök THM-jére (teljes hitel-

díjmutató) a kormány plafont
határozott meg. A plafon mértéke a mindenkori jegybanki
alapkamat plusz 5 százalékpont,
vagyis a THM 5,9%. Ám a jegybanki alapkamat kockázatot jelenthet, hiszen ha azt megeme-

lik a válság enyhítésére, akkor
ezek a hitelek automatikusan
megdrágulnak.
A fizetési haladék aprólékos
szabályairól a pénzügyi szolgáltatók részletesen tájékoztatnak
valamennyi érintettet.

A veszélyhelyzet idején is 24 órában szolgálnak a közterület-felügyelők

Erőltetett menet

Nem maradt el
a lomtalanítás

Kis fehér furgon várakozik
a lakótelepen: lomisok. Egy
férfi és egy nő ül a kocsiban,
Szabolcsból érkeztek, arra
várnak, hogy a lakók kipakolják felesleges dolgaikat,
és abból kiválogathassák a
még hasznosítható, továbbadható holmikat. Kőbányán
rosszkor jött a lomtalanítás,
mivel egybeesett a veszélyhelyzet kihirdetésével.
Bár a többi fővárosi kerületben az FKF lemondta
az előre meghirdetett szolgáltatást, a X. kerületben a
megtartás mellett döntöttek. A rendkívüli helyzetben pedig a kőbányai közterület-felügyelet is elsősorban arra koncentrált, hogy a
lomok elvitele minél gyorsabban, gördülékenyebben
megtörténjen – magyarázza
Fodor János, a szervezet vezetője. Ugyanakkor azt ta-

pasztalták, a veszélyhelyzet ellenére sokan nem tartották be a rendelkezéseket: volt, aki jóval korábban
kitette a limlomját, de arra
is akadt példa, hogy olyan
körzetekben keletkezett
újabb halom, ahol már megtörtént az elszállítás.
A közterületesek emelt
létszámban teljesítettek
szolgálatot ebben az időszakban az utcákon, a járványveszély miatt védőeszközökkel felszerelve. Ők figyelnek arra is, hogy a gyerekek, fiatalok, felnőttek a
fertőzésveszély megelőzése érdekében ne használják a lezárt játszótereket,
kutyafuttatókat, szabadtéri fitneszparkokat. Ha szabálytalankodókkal találkoznak, szankció nincs, de felkérik, hogy hagyja el a területet – ennek van is hatása,

ám olyannal is találkoztak,
aki zokon vette a jelzést.
Míg az utcákon több a felügyelő, a központban, a kamerák előtt kevesebben
lehetnek. Az ugyanis zárt
hely, a biztonságos távolságot pedig a munkatársak
akkor tudják tartani egymástól, ha nyolc helyett átmenetileg csak négy munkaállomáson dolgoznak.
Így viszont a kevesebb felügyelő több kamera képét
figyeli folyamatosan, emellett rájuk hárul egy új teendő is: ők fogadják a veszélyhelyzet miatt életre hívott
ingyenes kerületi információs telefonszámra befutó hívásokat a nap 24 órájában, és segítik tanácsokkal a lakosokat napi ügyintézésben, vagy éppen a háziorvosi szolgálatok elérhetőségében.
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Vidám forgatag helyett csendes megemlékezések a nemzeti ünnepen

Tüzérparádé és
a „kőbányai csata”
1848 augusztusában ideiglenes megállót jelöltek
ki Kőbányán a Cegléd–
Szolnok vasútvonalon.
1849 tavaszán „katasztrófaturisták” kémlelték a
Rákos-mezőt a Csősztoronyból. A szabadságharc
kevéssé ismert helyi érdekességeit Verbai Lajos, a
Helytörténeti Kiállítás vezetője segítségével elevenítjük fel.
„A mérnökökből lettek tüzérek, utászok. Az orvosokbul tábori sebészek. Ágyban meghalni nem volt most divat” – írta
A kőszívű ember fiaiban Jókai
Mór a honvédség 1848-as megalakulásáról. Az önálló magyar
tüzérséget a semmiből kellett
létrehozni. A Habsburg Birodalom hadseregébe ugyanis jellemzően az iparosodott osztrák
és cseh területekről toborozták
a tüzéreket, akiknek az ágyúk
üzemeltetéséhez, javításához
és a lövedékgyártáshoz
egyaránt érteniük
kellett. A kevés magyar

szakember egyike a kiképzésben is jártas Mack József volt,
aki szinte azonnal szorgalmazta Batthyány miniszterelnöknek az önkéntes tüzérség felállítását. A mérnökök mellett
papok, jogászok, kereskedők,
gyógyszerészek és egyéb értelmiségiek jelentkeztek szolgálatra.

Kőbányai diák a
Cziffra Fesztivál
ifjú tehetsége

Ritmusra
hangolva

Ragyogó szemek és céltudatosság jellemzik, szabadidejének a pörgős rockzene ad
lendületet, de Beethoven ragadja igazán
magával, ha ütőket ragad – ő Gyúró András,
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola tanulója. 12 évesen nyerte el idén februárban a Cziffra Fesztivál Ifjú Tehetség díját.
„Amikor megkaptuk az e-mailt, nem
akartunk hinni a szemünknek a szüleimmel, háromszor olvastuk el a levelet” – meséli az elismerésről. A zene, a ritmus családi örökség: András édesapja néptáncpedagógus, és édesanyja is néptáncolt, nagytatája pedig a Magyar Kultúra Lovagja címmel kitüntetett Domján Lajos, a Nagykátai
Táncegyüttes egykori művészeti vezetője.
András zeneovival kezdett, majd 2012-től
jött a Kroó és az ütőhangszerek. A dob lett
a választott, pedig először inkább gitározni, majd hegedülni szeretett volna. Akkor
lett egyértelmű, hogy az ütőhangszerekre voksol, amikor az iskola nyílt napján belépett a dobterembe. A Tehetség díj plusz
erőt és lelkesedést adott a napi rendsze-

Elmaradtak a március 15-i
programok a járványhelyzet
idején, a pártok, frakciók, politikusok is szűk körben emlékeztek. A kőbányai szocialisták az Új köztemetőben
hajtott fejet, a városi ünnepségek helyszínén, a Magyar
Oltárnál kis papírzászlók
jelezték a megemlékezők ottlétét. D. Kovács Róbert Antal
polgármester a közösségi oldalán üzent a kőbányaiaknak:
„Tisztelegjünk a hősök emléke előtt, és adjon erőt mindannyiunknak 1848 üzenete!
szintű volt,
Vigyázzunk egymásra!”
amit az 1848
augusztusában rendezett bemutatólövészet eredményei
Oktatásukat a belvárosban, a is igazoltak. A Rákos-mezőn
mai Szabadság téren végezték, rendezett gyakorlat szenzáa laktanyaként funkcionáló Új- ciószámba ment, a Cegléd–
Szolnok vasútvonalon ideigleépületben.
– A lőgyakorlatokat viszont nes megállót jelöltek ki az alKőbányán, az Újhegyi lakóte- kalomra, amelyen megjelenlep szomszédságában tartották tek az ország nagyjai, köztük
– meséli Verbai Lajos, a Hely- a kormányfő és a közlekedési
történeti Gyűjtemény vezető- miniszter Széchenyi gróf is. A
je. A kezdeti időkben a résztvevőket lenyűgözte, hogy
kiképzés még az „ágyúsok” a célt jelölő zászmagas ló rúdját is eltalálták. Az elsőként kiképzett tüzérek hasonló bravúrt hajtottak végre egy
Munka közben
hónappal később a pákozmester és
di csatában, ahol Jeltanítvány
lasics nem is akarta elhinni, hogy

res gyakorláshoz, a bemelegítésre és a
technikázásra hangolódott rá jobban –
magyarázza a konzervatóriumba készülő
ifjú zenész, aki az elmúlt években is ért már
el országos sikereket, a Kroó Szimfonikus
Zenekarával pedig a hazai fellépések mellett turnézott már Bulgáriában és Szlovákiában is.
„Kiérdemelte, büszke vagyok rá” –
mondja tanára, Juhász László. A pedagógus abban bízik, a következő években
is sikerül együtt jó eredményeket
elérniük.
Hogy mi a fontos a zenei nevelésnél? Először meg kell szerettetni a zenét a gyerekkel, mert
ha megszerette, akkor dolgozni
is hajlandó érte – hangzik a pedagógus válasza, aki munkájában azt vallja, hogy a gyerek
igényeihez, tempójához való
alkalmazkodás fontos, de az
elsődleges mindig az, hogy a
Balázs János
diákja szeresse, amit csinál, hizongoraművésztől
szen ez az, ami ösztönözni tudvette át az
ja a mindennapok során.
elismerést András

magyar hazafiak és nem a kor
elittüzéreinek számító francia
zsoldosok álltak vele szemben.

A „kőbányai csata”
1849-ben, a dicsőséges tavaszi
hadjárat idején a Rákos-mező
a „katasztrófaturizmus” egyik
színhelye volt. A környékbeliek az akkor alig ötéves Csősztoronyból nézték végig a „kőbányai csatát”, bár a történeti
munkákban ilyen összecsapásnak nincs nyoma. A helytörténész nevezte el így azt a „macska-egér” harcot, amelyet a honvédség vívott a Pest környékén
összevont osztrák főerőkkel az
isaszegi csata után.
A magyarok cselhez folyamodtak. Elhitették az osztrákokkal,
hogy a honvédség főerejét Aulich Lajos hadteste adja, miközben a tényleges magyar főerő megindult Komárom felé,
hogy közrefogja az ellenséget.
– Aulich trükkös elterelő
hadművelete sikerrel járt: jóval több őrtüzet gyújtottak,
mint ahányan voltak, ki-kitörtek a Rákos-mezőn, majd vis�szavonultak, hogy elkerüljék a
súlyos veszteséget. Húzták az
időt, hogy a fősereg Komárom alá érjen – eleveníti fel
a 171 éve történteket Verbai Lajos.
A taktika bevált, az
osztrákok kiürítették
Pestet, Aulich 1849. április végén bevonulhatott a fővárosba, Görgeiék pedig felmentették Komáromot. A magyar hadvezetés ekkor
válaszúthoz érkezett:
megindul-e a honvédség Bécsnek, vagy felszabadítja Budát. Végül az utóbbit választották, jórészt a politika, elsősorban Kossuth
nyomására, akit időközben a parlament a Habsburgok trónfosztását kimondó Függetlenségi nyilatkozat elfogadásával kormányzóvá nevezett ki. Az ország első számú vezetője úgy
érvelt, hogy a független Magyarország nemzetközi elismeréséhez elengedhetetlen a főváros teljes visszafoglalása. Budára 1849. május 21-én tűzték ki a magyar
zászlót. A két hétig tartó, véres ostromot Jókai Mór szintén
megörökítette A kőszívű ember
fiaiban.
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Közösségépítés szélessávon
Fazekasszakkör, zumbaóra, környezettudatos kézművesszakkör – a felsoroltak nem újdonságok a Kőrösi
Kulturális Központban és tagintézményeiben. Ám míg a tartalom a régi,
a forma változott: a koronavírus-járvány terjedése miatt bezárásra kényszerülő intézmények virtuális találkozásokra és programokra hívják lá-

togatóikat. Így a zumba, de a szakkörök is a Facebookra költöztek, az aktuális programokat a korosi.org weboldalon lehet követni. Érdemes, hiszen folyamatosan frissül és bővül a
tartalom, az online tevékenységi lehetőségek köre. A virtuális közösségépítéssel párhuzamosan a művelődésszervezők a járvány elvonulásá-

ra is készülnek: abban bíznak, az elmaradt programokat ősztől folyamatosan megtarthatják. Amit már meghirdettek: a Dumaszínház AllStars
előadásának új dátuma október 16.,
az Apacuka együttes gyerekkoncertje pedig október 17. A már megvásárolt jegyek az új időpontra is érvényesek.

Látogatóközpontként is szolgál majd az Eiffel Műhelyház

Szünetjel
Avatóünnepségre vár a Parlamentnél is nagyobb alapterületű Eiffel Műhelyház.
Magyarország legnagyobb ipari műemléke, amelyben egykor a MÁV Északi Járműjavítója működött, 30 milliárd forintból újult meg, és váltott funkciót. A hazai opera és balett új háttérintézményét, játszóhelyét márciusban adták volna
át. De közbeszólt a járványveszély, így Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója sem szóban, hanem írásban adott interjút a Kőbányai Híreknek.
Elégedettek-e a zenészek,
énekesek, táncosok Marosi Miklós vezető tervező munkájával? Az egykori mozdonyjavító funkcióváltása maradéktalanul sikerült, vagy szükség volt-e
utóhangolásra?
A kollégák egyelőre ismerkedni kezdtek volna az épülettel, de a március 21-ei
megnyitó előtt már be is
kellett zárnunk, úgyhogy
erre a kérdésre ma még
nem adhatunk érdemi választ. A tapaszta lat azt
mondja, hogy még egy családi házat is egy év alatt lakik be a friss tulajdonosa,
egy 32 ezer négyzetméteres
komplexumra mindez fokozottan igaz.
H o g ya n é l t ová b b a
19. század építészete a
21. század építészetében?
Mi a híd a Feketeházy János által tervezett egykori
csarnok szegecselt acéllemezei és a monolit vasbeton között?
A híd a célszerűség, a funkció elsődlegessége. Mindkét építőanyag, épületszerkezet jól jellemzi a korszak építészetét. A csipkeszerű szegecselt tartókkal kialakított egybefüggő, öthajós csarnoktér
eredeti térstruktúrája, sajnos,
nem tudta volna teljes mértékben kiszolgálni az új funkciót, így ezt segítette elő a gyorsan építhető vasbeton pakettfalak alkalmazása. Ezzel érintetlen maradhatott az eredeti szerkezet, megóvva azt a következő évszázadra. 1886-ban
még nem létezett hegeszthető
acél, a szegecselt-hajlított vázszerkezet elsődlegesen ezért,
és nem a szépsége miatt került
ide. Más kérdés, hogy a mozdonyjavításhoz szükséges hatalmas terek átívelését Feketeházy János közben esztétikusan oldotta meg, eljátszott a
különböző hajómagasságokkal,
rizalitos bejáratot tervezett, és
az épület falai saját anyagukból, téglából kaptak díszítést.
Marosi Miklós gondolkodását
ugyanez a célszerűség vezette, és hatalmas ajtókkal, nyílásokkal, terekkel adta meg
a 21. század megbecsülését a
legkomplexebb összművészeti műfajnak, az operának és a
balettnek.

Fotó: MTI

A vezető tervező építész
férfi, aki életkora alapján
apja lehetne a beruházó női
építésznek. Józsa Anna és
Marosi Miklós közös munkájában a nő és a férfi látásmódja hogyan egészítette ki
egymást?
Fontos különválasztani a
szerepeket. Marosi Miklós a
KÖZTI csapatával az épület
átalakításának generáltervezője, a belsőépítész pedig Szenes István és stúdiója. Józsa
Anka az Opera beruházó főépítésze, aki egyrészt „tolmácsolt” az Opera mint megbízó
felé, másrészt ellenőrizte, segítette a munkát. A generációs
és látásmódbeli különbségek a
tapasztalatot és a szakértelmet
a friss gondolkodással és újító
szemlélettel ötvözték.
Miért volt szükség multifunkcionális sportcsarnokra?
Az Opera munkatársainak
szabadidős tevékenységét, ezáltal a jobb munkakörülmények biztosítását szolgálja. Célunk, hogy a jobb feltételek kihatással legyenek a produkciók színvonalára. A sportpálya
létrehozása nem számít luxusberuházásnak: a terem adott
volt, a padló, a felfestés, a két

Szájmaszkok készülnek
a Magyar Állami
Operaház varrodájában,
a jelenlegi jelmezkészítő
műhelyben

kapu és a védőháló elhanyagolható költséget képviseltek
a beruházáson belül,; valójában a legolcsóbb terem ez volt
az Eiffelben, és újraéleszthető így az Opera egykori komoly
sportélete. Az asztalosüzemünket egyébként Löwenro
sen Károlyról nevezzük el, aki
a járműjavító főasztalosaként
az első budapesti focimeccset
megszervezte és vezette is.
A pályát pedig Járay József nevére kereszteltük, aki tízpróbázó országos bajnokból lett sikeres tenoristája az Operának.
Van-e hasonló műhelyházuk más operaházaknak a világon?
A legtöbb opera rendelkezik műhely- és/vagy raktár-

bázissal. A londoni Royal Opera House például külön díszlet- és jelmezgyártó műhellyel
rendelkezik Londontól másfél órányi távolságra. A milánói Scala az Eiffelhez hasonlóan a város egy régi ipari övezetében kapott a 2000-es évek
elején műhelyházat, amelynek felépítése hasonló a miénkhez. A bécsi Staatsoper kiszervezte a műhelyeit, a római
Opera is saját gyártóműhelyt
tart fent. Az említett példákkal szemben az Eiffel Műhelyház és Próbacentrum egyedisége, hogy jelentős közönségforgalmi funkcióval is rendelkezik, ezzel szinte az évszázad
komplex kulturális fejlesztései
közé emelte magát.

Lesznek-e vezetett látogatások a Műhelyházban a
nagyközönség számára?
Igen, az épület látogatóközpontként is funkcionál majd.
A tervek szerint szeptembertől indulnak a vezetések, amelyek szó szerint a műhelyek
munkájába, illetve az esetleges próbafolyamatokba engednek betekintést. Az útvonal közel egy kilométeres, hatalmas nyolcast formáz, egy
erre a célra épített függőfolyosó-rendszeren át vezet, kifejezett látványossága lesz az épületnek.
Mikor nyitnak?
Terveink szerint azonnal,
amint levonul a koronavírusjárvány, és játszani tudunk.
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KERT ÉS BALKON

Maradj otthon
és kertészkedj

A tavasz megállíthatatlanul megérkezett. Ilyenkor
alig várjuk, hogy kimozdulhassunk otthonról, élvezzük
a hosszú téli hónapok után
a jó időt. Az idei tavasz más
lett, mint az eddigiek. Senki
nem akarta, senki nem örül
neki, de tekintettel a koronavírus-járványra, másképp éljük meg az idei tavaszt. De
van egy jó hírem: a balkon és a lakás is számtalan
örömöt tud okozni nekünk, amikor „fogságra” vagyunk ítélve. Számos olyan feladatra lett időnk hirtelen, amire azt mondtuk még néhány hete, hogy jó
lenne megcsinálni, csak hát nincs időnk. Hirtelen valami olyasmit kaptunk, amivel ha jól gazdálkodunk,
akkor nagyon sok mindent el tudunk végezni. És ez
a valami az Idő!
Kezdjük a lakásban a munkát! Nézzünk körbe, és
kényeztessük egy kicsit a szobanövényeinket! Első
lépésként szedjük össze a levéldísznövényeinket, és
tegyük bele őket a kádba! Szoba-hőmérsékletű vízzel alaposan zuhanyozzuk le az összeset! A víz leszáradása után válogassuk szét a növényeinket, mégpedig átültetendőkre és nem átültetendőkre. Most, tavasszal bátran ültessük át növényeinket, lehetőleg
jó minőségű, jó vízáteresztő képességű, megfelelő
pH-értékű földbe! Törekedjünk a tartós tápanyagellátásra is! Átültetésnél a fő szabály, hogy mindig
egy számmal nagyobb cserépbe ültessük a kedvenceinket, mint amilyenben voltak. A cserépből kikerülő földlabdát (gyökérlabdát) bátran kurtítsuk egyharmadával. Így már elegendő új föld kerül a cserépbe, és a növény a gyökerét is tudja fejleszteni, nem
csak a föld feletti részét. Ha az átültetés megvan, öntözzük be alaposan, és tegyük vissza a helyére a szobába. Azoknak a növényeknek, amelyeket nem ültetünk át, frissítsük fel a földjét, vagyis tegyünk néhány kislapátnyi földet a cserépbe, adjunk hozzá lassan lebomló tápanyagot, és szintén öntözzük be alaposan!
Ha a szobában végeztünk, lépjünk ki a balkonra!
A balkonládáinknál ilyenkor általában eléggé gyászosak a körülmények. Sok helyen még a tavalyi
muskátli romjait, esetleg az őszi ültetésű növények
még vegetáló egyedeit találjuk ezekben az edényekben. Ne tétovázzunk! Minden ládát borítsunk ki a
földdel együtt! A kikerülő szerves anyagokat lehetőleg komposztáljuk! A ládákat takarítsuk ki, nézzük meg, hogy a furatok tiszták-e, hogy a felesleges
öntözővíz el tudjon folyni. Jó minőségű virágfölddel
töltsük fel a ládákat! Ültessünk mondjuk árvácskát,
mert az bírja az esetleges fagyokat, május elején pedig cseréljük le balkonnövényekre, például muskátlira! Frissítsük fel a nagy méretű cserepes balkonnövényeink talaját is, esetleg ültessük is át azokat!
Ha valamit meg kell venni a munkákhoz, és ez várhatóan így van, akkor első lépésben gondoljuk át,
mire van szükségünk a tervezett munkákhoz, és egyszerre vegyünk meg mindent! Vigyázzon mindenki
magára, és gyönyörködjön a lakás és a balkon növényeiben, illetve a saját munkájában!
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula Kertészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója
HIRDETÉS
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Hétvégén is jár a meleg ebéd

Utcafront
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Felelős
gazda,
felelős
önkormányzat
– Nap mint nap láthatjuk, hogy idős
emberek befogadnak, etetnek kóbor cicákat, ám a kis nyugdíjukból arra már
nem telik, hogy ivartalanítsák őket. A
szaporodó állatokkal pedig már nem
tudnak mit kezdeni – magyarázza a kezdeményező Stemler Diána, a Momentum önkormányzati képviselője.

Utolsó üteméhez érkezett
az Újhegyi Uszoda felújítása

Adományból
plusz kenyér
is jut

A krízishelyzet a szokásosnál is több odafigyelést igényel,
ezért alkalmazkodnak és folytatják a segítségnyújtást – röviden
így lehetne összefoglalni a
Maglódi úton hajléktalanszállót is működtető Baptista Szolgáltató Centrum
jelenlegi működését. A rendkívüli helyzetben a rászorulók nemcsak
munkanapokon, de hétvégén is egyszeri meleg ételhez és hideg élelmiszercsomaghoz
jutnak a népkonyhán, hétfőtől vasárnapig
mindennap jár az ebéd
mellé szendvics és 0,5 kg

kenyér. Jelenleg hatvanan ebédelnek nap
mint nap a centrumban, szigorú higiéniai szabályok mellett: érkezéskor kötelező az alapos kézmosás és kézfertőtlenítés, az ételt utána vehetik át.
A centrum a dolgozói egészségét is
igyekszik óvni, mindannyian szájmaszkot és kesztyűt viselnek, a munka során
pedig igyekeznek betartani a kellő távolságot az ellátottaktól. Ezt a jó idő is segíti, mert az ételt a konyháról úgy tudják
kiosztani, hogy az ellátottaknak nem
kell belépni az intézménybe. Alapvető
szabály a centrumban a folyamatos takarítás is: mindennap félóránként fertőtlenítik az ajtók kilincseit, a mosdókat,
vécéket. Működik a mosoda is, ha valaki
igényli, a szigorú higiéniai feltételek betartása mellett tud mosatni. A járványhelyzet miatt ugyanakkor korlátozásokra is kényszerült a központ, a fodrászatot és a fürdőt jelenleg nem tudják üzemeltetni.

Feszített
víztükör

Sport és kutyasétáltatás
a járványhelyzet idején

A közös használatú terek, így a szabadtéri edzőparkok, kutyafuttatók is kockázatosnak számítanak a fertőződés szempontjából. Utóbbinál ugyan kevesebb
olyan eszköz van, mint a játszótereken, de
csoportosulásra, kontaktra adnak teret.
A négylábú kedvencekkel a rendkívüli időszak alatt érdemes egyedül sétálni,
és most még jobban érdemes odafigyelni
arra, hogy idegenek ne simogassák a kutyát. A kutyák ugyan nem fertőződnek
meg és nem is adják át a betegséget, de a
szőrükről a vírus a gazda kezére kerülhet,
ha az állatot idegen simogatja, vagy az eb
odakinn belefekszik valamibe. Mint minden szabadtéri tevékenységnél, sétáltatásnál is figyeljünk arra, hogy tartsunk
minimum kétméteres távolságot embertársainktól!

A távolságtartás az elsődleges sportolásnál is. A jó idő a szabad levegőre csábít, de csak egyedül vagy a velünk egy
háztartásban élőkkel együtt mozogjunk.
Lehetőség szerint menjünk zöldterületre, és a higiénére is kiemelten figyeljünk:
edzés közben ne nyúljunk az arcunkhoz,
a végén azonnal menjünk haza, majd alaposan fertőtlenítsünk, mossuk meg szappanos vízzel a kezünket, arcunkat!
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Folyamatosan igényelhető az ingyenes ivartalanítás

Idén február közepétől folyamatosan,
ingyenesen biztosítja kutyák, macskák,
vagy akár nyulak ivartalanítását a Kőbányai Önkormányzat. Az ok kettős:
egyrészt a kóbor állatok szaporodásának
megfékezése, másrészt pedig az, hogy
ivartalanítással számos komoly betegséget lehet megelőzni a cicáknál, kutyáknál.

Szigorú higiénés
szabályok

A MI KŐBÁNYÁNK

A tetőszerkezet után idén március
végére, határidőre elkészült a medencetér felújítása, illetve a csatlakozó területek, valamint a gépészet
rekonstrukciója. A műszaki átadással megtörtént a „vizes” próba is,
ahol sem kivitelezési, sem műszaki
problémák nem merültek fel. Így elindulhatott az utolsó ütem az öltözők, mosdók, vizes blokkok, folyosók és irodák felújításával.
A felújítás befejezéséhez szükséges mintegy 850 millió forint biztosításáról a képviselő-testület még tavaly decemberben döntött. A ráfordítással a 2020-as büdzsében mindenképpen számoltak volna, a döntés

azért előzte meg a büdzsé elfogadását, hogy a közbeszerzési eljárás minél hamarabb lezáruljon, és a munkálatok folytatódjanak.
Az uszoda 2018 eleje óta van zárva,
miután az üzemeltető jelezte egyes
burkolati elemek meglazulását. Bár a
problémák akkor nem tűntek súlyosnak, menet közben kiderült, a harmincéves létesítmény gyakorlatilag
teljes felújításra szorul. A két ütemben végrehajtott rekonstrukció után
a kőbányaiak már egy modernizált,
korszerű sportlétesítményt vehetnek birtokba, a tervek szerint idén,
legkésőbb év végéig átadható lesz
és újranyithat az Újhegyi Uszoda.

Az ivartalanítás teljesen ingyenes, az
altatást és az ahhoz szükséges gyógyszereket is a kerületi kassza állja. A gazdáknak csak a védőgallért, tölcsért kell
megvásárolniuk az állatukra a műtét
után, a gyógyulás idejére. A kerületi hozzájárulás az állatmentőket is segíti, hiszen hozzájárul a környékbeli kóbor állatok kolóniáinak az ivartalanításához.
Stemler Diána reményei szerint ezen
felül is lehet hozadéka az akciónak: egyrészt a kerület adathoz juthat a kóbor állatok számát illetően, másrészt a gazdis
állatok száma is pontosabb lehet.
– Sokan ebösszeíráskor az esetleges ebadó kivetésétől tartva nem jelzik az állatukat, pedig a Kőbányai Önkormányzat ilyen adó kivetését nem
tervezte és nem tervezi a jövőben sem.
Ugyanakkor éppen ez az, ami nehezíti a
fejlesztések tervezését, például a kutyafuttatók számának meghatározását, hiszen nincs pontos adatunk az állatokról
– hangsúlyozza a képviselő.
Az ivartalanítási program folyama-

Állatorvosok
elérhetősége:
Dr. Rétfalvi Tamás – dr. Szalai Tamás, Óhegyi Állatorvosi Rendelő,
1103 Budapest, Tarló u. 22. Telefon:
+36 1 261 2022, +36 20 428 0836,
+36 30 899 2318.
Dr. Sipos Attila, Állatorvosi Rendelő,
1104 Budapest, Mádi u. 132. Telefon:
+36 1 260 6843, +36 20 967 3896.
Dr. Helmle Péter, Bell Állatorvosi
Rendelő,
1148 Budapest, Bolgárkertész u. 7.
Telefon: +36 1 383 8504, +36 30
960 8557.
Dr. Kovács Attila, Sashalmi
Állatorvosi Rendelő,
1163 Budapest, Guzsaly u. 36. Telefon: +36 1 403 5025, +36 30 481
0106.

tos, bármikor igénybe lehet venni, függetlenül attól, hogy kóbor vagy gazdis
kedvencről van szó. Az állatorvosi rendelők a veszélyhelyzet ideje alatt is nyitva tartanak, de elsősorban a sürgős eseteket látják el. A rendelőben való várakozás és a fertőzésveszély elkerülése érdekében előzetesen telefonon kell egyeztetni velük!
HIRDETÉS
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Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát,
hogy küldje el azt a népmesét vagy azt a saját „költésű” mesét, amit az oda járó gyerekek a legjobban szeretnek. Ezúttal az Aprók Háza Óvoda egyik kedvencét
kaptuk meg, amelyet Tóth Júlia Katalin óvodapedagógus írt.

Hálamese

A rejtvény fő soraiban Semmelweis Ignác világraszóló felfedezésének napjainkra aktualizált lényegét olvashatja.

SZU
DO
KU

Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy óvodai kirándulás,
ahol egy virágos rétre utaztak a
gyermekek az óvó nénikkel.
Ezek a virágok csodálatosak voltak. Név szerint: köszönet v i rá g , boc sá n at v irág, kapcsolatvirág, családvirág, szeretetvirág, megbocsátásvirág, megbecsülésvirág, tiszteletvirág, nyugalomvirág, harmóniavirág, békevirág, barátságvirág, örömvirág.
A gyerekeket szabadjára engedte az óvó néni, de előtte elmondta nekik, hogy szabad a
virágokat szagolgatni, nézegetni, de mindenki gondolja át,
hogy melyik virágból szakít,
mert mindenki csak egyetlenegyet vihet haza a családjának.
A gyerekek ezután sokat szaladgáltak, sétálgattak, szagolgatták, nézegették a virágokat.
Mind gondolkodtak, hogy melyik virágot szakítsák le és vigyék haza a családjuknak, de
végül egy kislány kivételével
mindannyian választottak.
Juliska sokat gondolkodott,
de nem tudott választani, majd
észrevette a szivárványszínű virágokat. Nem tudta, hogy
mi a nevük, és az óvó néni sem
tudta megnevezni őket, mégis
úgy érezte, hogy ő ezt a virágot
szeretné hazavinni.

Megjelent egy tündér, és elmondta, hogy ennek a virágnak hálavirág a neve.
Juliska a hálavirágot választotta, és örömmel futott társaihoz, hogy megmutassa nekik is.
Társai gondolkodtak, hogy jó
virágot választottak-e, hiszen a
hála köszönet is, a hála bocsánat is, a hála kapcsolatépítő is,
a hála családerősítő is, a hála
szeretet is, a hála megbocsátás is, a hála megbecsülés is,
a hála tisztelet is, a hála nyugalom és harmónia is, a hála
béke is, a hála barátságot erősítő is, a hála örömet okozó is.
Mindannyian rájöttek, hogy
szívük szerint a hálavirágot
választanák, mert a hála kifejezi mindazt, amit a többi virág
egyesével jelképez.
De már szakítottak egyet, és
ez már végleges választás volt
a részükről. Ezért szomorúság
ült ki az arcukra.
A tündér látva, hogy a gyermekek mennyire vágytak volna
a hálavirágra, mindenki virágát egy pálcasuhintással csodaszép szivárványszínűvé változtatta.
Így minden kisgyermek boldogan, egy gyönyörű hálavirággal térhetett haza a kirándulásról.

HIRDETÉS

ÓVODAI
BEIRATKOZÁS

Töltse ki az ábrákat 1-től 9-ig
terjedő egész
számokkal úgy,
hogy az összes
sorban, oszlopban minden
szám csak egyszer szerepeljen.

Kedves Szülők!

A két kép között nyolc különbség van. Találd meg őket!

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel
összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint
a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Kőbányai Önkormányzat
fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra kialakított
jelentkezési lap kitöltésével és annak a körzetes óvodába e-mailen
történő megküldésével vagy a körzetes óvoda postaládájába történő
elhelyezésével lehetséges.

A BEÍRATÁS IDŐPONTJA: 2020. ÁPRILIS 14. ÉS 15.
Egy gyermek részére egy jelentkezési lap tölthető ki. A szülő a jelentkezési
lapon maximum három óvodát jelölhet meg. A megjelölt óvodák sorrendje
egyben a rangsort is jelöli.

Juss el a betonkeverővel az építkezésre

Bővebb tájékoztatás és jelentkezési lap elérhető Önkormányzatunk hivatalos
weboldalán a közérdekű információ menüben.

IMPRESSZUM
Melyik a rakéta árnyéka?
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A JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉN
Kőbányai ingyenes
információs vonalak:

06 80 205 271 I 06 80 202 435

Önkéntesek jelentkezése veszélyeztetettek ellátásának segítésére:

onkentes@kobanya.hu
Bevásárláshoz, gyógyszerek kiváltásához segítség kérés: segitseg@kobanya.hu
Telefonon munkanapokon 8.00-16.00 óra között: 06 1 4338 364
Szociális étkeztetés igénylése rászoruló gyerekeknek:

06 1 4338 336 I 06 1 4338 340
Ingyenes jogi segítség: kobanya.jogsegely@gmail.com
Telefon: 06 1 4338 387 (hétköznapokon 15.00-16.00 óra között)
Ingyenes lelki segítség: pszichologus2020@gmail.com
Állatvédelem, Kőbányai Állatvédelmi Járőrszolgálat: kobanya@segitoangyalok.hu
Telefon: 06 70 539 3220
1106 Budapest, Hárslevelű utca 19.
Telefon: +36 1 261 1446
E-mail cím:
Dr. Emri Éva
harslevelu19@gmail.com

FELNČTT HÁZIORVOSOK
1101 Budapest, Pongrác út 9.
Telefon: +36 1 261 9640
Dr. Milesz János

E-mail cím:
janos@milesz.hu

1101 Budapest, Pongrác út 19.
Telefon: +36 1 260 0236,
+36 1 260 4861
Dr. Kroó Sándor
Dr. Lukácsy Anna
Dr. Orosz Erzsébet
Dr. Simora Mária
Dr. Káli Mária

E-mail cím:
sandor.drkroo@gmail.com
lukacsy.anna@gmail.com
oroszerzsebet.dr@gmail.com
dr.simora.maria@partnerpraxis.hu
kalipraxis@gmail.com

1105 Budapest, Gergely utca 26.
Telefon: +36 1 261 4493
Dr. Bereczky Éva
Dr. Dely Attila
Dr. Kővári Ilona
Dr. Nagy Károly
Dr. Lehoczki Gábor

E-mail cím:
bereczkyeva@gmail.com
1142doki@vipmail.hu
kovaripraxis@gmail.com
nagy.karoly.dr.@gmail.com
lehoczki.praxis@gmail.com

1105 Budapest, Zsivaj utca 2.
Telefon: +36 1 262 7131,
+ 36 1 260 4962
Dr. Bőde Beáta
Dr. Torbics Ferenc
Dr. Kovács Béla
Dr. Takács Ildikó
Dr. Szabó Endre
Dr. Tabányi István
Dr. Fejér Tibor
Dr. Gáspár-Tálos Judit

E-mail cím:
bodepraxis@gmail.com
torbics@gmail.com
dr.kovacsbelaandras@gmail.com
takacspraxis@gmail.com
endreszabodr@gmail.com
dr.tabanyi.istvan@gmail.com
fejer.tibor@t-online.hu
gaspar.talos83@gmail.com

1106 Budapest, Kerepesi út 67.
Telefon: +36 1 262 8295
Dr. Kollár Ildikó
dr. Bogdán Ákos
Dr. Galgóczy György
Dr. Mikó Márton

E-mail cím:
sanavitateam@gmail.com
monarchia72@gmail.com
galgoczypraxis@gmail.com
martmiko@gmail.com

1107 Budapest, Üllői út 128.
Telefon: +36 1 264 9991
Dr. Mrowca Helga
Dr. Lutor Ilona
Dr. Révész Judit

E-mail cím:
helga.rendelo@gmail.com
eletidoulloi@gmail.com
revesz.medicare@gmail.com

GYERMEKORVOSOK
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
Telefon: +36 1 261 4962
E-mail cím:
Dr. Galántai Ilona
drgalantai@gmail.com
1105 Budapest, Zsivaj utca 2.
Telefon: +36 1 262 2657
Dr. Debreczeni Judit
Dr. Domokos Emikő
Dr. Ginter Ágnes
Dr. Józan Emőke
Dr. Lugosi Mária
Dr. Varga Ottilia

E-mail cím:
drdebreczeni.judit@gmail.com
drdomokos.emiko@gmail.com
ginterpraxis@gmail.com
doktorjozan@gmail.com
lugosipraxis@gmail.com
vargaotti01@gmail.com

1106 Budapest, Hárslevelű utca 19.
Telefon: +36 1 261 1446
E-mail cím:
Dr. Ginter Ágnes
ginterpraxis@gmail.com

1108 Budapest,
Telefon: +36 1 265 2362,
+36 1 265 1787, +36 1 264 9266
Dr. Bagó Judit
Dr. Balogh Anna
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Fenyőváry Éva
Dr. Fodor Ferenc
Dr. Gönczöl Veronika
Dr. Horváth Zsuzsa
Dr. Wentzel Enikő
Dr. Krecz Éva
Dr. Zolnay Júlia

E-mail cím:
bago.judit@freemail.hu
baloghpraxis@gmail.com
vita.pirula@gmail.com
fenyovarypraxis@gmail.com
fodorpraxis@gmail.com
veronika.gonczol@freemail.hu
drhorvathzsuzsanna@freemail.hu
eniko.wentzel@gmail.com
kreczpraxis@gmail.com
zolnaypraxis@gmail.com

1101 Budapest, MÁV telep 39.
Telefon: +36 1 261 0193
Dr. Polyák Mónika

E-mail cím:
mavtelep39@gmail.com

1106 Budapest, Kerepesi út 67.
Telefon: +36 1 261 2177
Dr. Bukovinszky Éva

E-mail cím:
bukovinszkyeva@yahoo.com

1107 Budapest, Üllői út 136.
Telefon: +36 1 262 7095
Dr. Bereczki Zsuzsa

E-mail cím:
zsubereczki@gmail.com

Telefon: +36 1 265 2498,
+36 1 265 1523, +36 1 265 1050
Dr. Bánhegyi Beáta
Dr. Jakab Edit
Dr. Rajháthy Beatrix
Dr. Sejk Alíz
Dr. Teufel Ágnes

E-mail cím:
ujhegy.gyerek@gmail.com
jakabedit@freemail.hu
dralizsejk@gmail.com
drteufelagnes@gmail.com

VIGYÁZZANAK MAGUKRA! VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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