
Dr. Prutkay János agrármérnök, agrárközgazdász, lóversenysport-szakember ve-
hette át idén Kőbánya legmagasabb kitüntetését, a Szent László-díjat. A díszpolgá-
ri címet Görög Ibolya protokollszakértőnek és írónak ítélték oda. Idén október 22-
én, az 1956-os forradalom évfordulójának előestéjén köszöntötték a kerület kitün-
tetettjeit. 1212––13. oldal13. oldal

Példaképeit Példaképeit 
ünnepelte ünnepelte 
a kerület a kerület 

A koronavírusról és az elmúlt tíz év tapasztalatairól beszélget-
tünk D. Kovács Róbert Antal polgármesterrel. A kerület vezető-
je a formálódó kőbányai identitásra a legbüszkébb, a vírusfertő-
zésből lábadozva pedig azt mondja: megbetegedése az érték-
rendjén nem, de a gondolkodásmódján változtatott. 5. oldal5. oldal

Egy évtized mérlege
– interjú a polgármesterrel

Rajt az élvonalbaRajt az élvonalba

Hazai
pályán
– interjú
Berecz András 
mesemondóval

Családja, 
rokonai, 
politikus- 
és párttár-
sai kísér-
ték utolsó 
útjára Kő-
bánya képviselőjét az Új köz-
temetőben. Gyertyák lobog-
tak az LMP kerületi irodájánál 
is, ahol Tóth Balázs tisztelői 
csendes emlékezéssel, néma 
főhajtással adóztak a helyi 
politikus emlékének.  2. oldal2. oldal

Szemléletmódváltásra készül a 
Fővárosi Közterület-fenntartó új 
főigazgatója. Dr. Müllerné Sza-
bó Tímea összehangolná a kerü-
letek és a főváros erőforrásait a 
budapesti közterületek tisztasá-
gának javítása érdeké-
ben.  10. oldal10. oldal

A járványhelyzet a fesztiválok terén porosz-
kálásra kényszerítette a Kincsem Parkot idén, 
az Ügetőszilvesztert sem tudják megrendezni. 
A fogadási bevételek azonban nem zuhantak 
vissza, és kitartanak a fejlesztési tervek mel-
lett is, melyek az európai élvonalba emelhetik a 

magyar Lovit.  15. oldal15. oldal

Kell-e a mese a 
mai szorongós, bi-

zonytalan időkben, 
pótolhatja-e a szá-

mítógép a személyes 
találkozást? 15. oldal15. oldal

’56-os kőbányai mészárlás – pongráctelepi helytörténet 11. oldal11. oldal

Kiemelkedő Kiemelkedő 
életpályákat életpályákat 
díjaztak díjaztak 

Október elsejétől kötelező a 
testhőmérséklet mérése az 
iskolákban. Hogyan műkö-
dik a rendszer, és mi az első 
hetek tapasztalata? A tan-
kerületnél és a Szent 
László Általános Iskolá-
ban jártunk.  9. oldal9. oldal

Végső búcsú 
Tóth Balázstól

Kőbányai
HírekHírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja
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Takarítás 
faltól falig

Járványrutin 
a gyakorlatban
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A kerület vezetője szeptember 
elején kapta el a koronavírus-
fertőzést, hivatali munkáját 
így főként home office-ban 
látta el. A testületi ülésen azt 
mondta: a mintegy hathétnyi 
kihagyás után olyan volt visz-
szatérni, akár csak egy nap-
ra is, mint amikor pedagó-
gus korában szeptember else-
jén megkezdődött az iskola, és 
örömmel találkozott újra pe-
dagógus kollégáival. Megkö-
szönte a hivatal munkatársa-
inak, vezetőtársainak, hogy 
a távolléte ideje alatt is za-
vartalanul haladtak a kerü-
let ügyei, és azokat ha nehezí-
tett körülmények között is, de 
a megszokott módon vitték to-
vább. Hozzátette: bízik benne, 
hogy a betegsége megengedi, 
hogy hamarosan teljes mér-
tékben visszatérhessen hiva-
tali munkájába. 

A testület ülésén napirend 
előtt Kovács Róbert képvise-
lő szólalt fel arról érdeklődve, 
hogyan tudja a kerület segíte-
ni a kőbányai iskolákat a jár-
ványhelyzetben. Mint mond-
ta, ez akkor is fontos, ha az in-
tézmények fenntartása már 

állami feladat, hi-
szen a kerületi is-
kolákba kőbányai 
gyerekek járnak. 
A Kőbányai Önkormányzat 
által fizetett szolidaritási adó 
azt szolgálja, hogy a kerület 
az adóereje mértékében se-
gítse az iskolák fenntartását 
– válaszolta Radványi Gábor 
alpolgármester, amit Szabó 
Krisztián jegyző kiegészített 
azzal, hogy a kerületnek fő-
ként az étkeztetés biztonsá-
gos ellátásában van közvetlen 
szerepe. Kőbánya erre a fel-
adatra eddig mintegy 17 mil-
lió forintot fordított, további 
másfél millió forintot pedig a 
polgármesteri keretből bizto-
sítottak arra, hogy legyen ele-
gendő fertőtlenítőszer, tisz-
títószer, illetve olyan eszköz, 
például pohár, amely segí-
ti, hogy a járványhelyzetben 
az alsósok a saját osztályter-
mükben fogyasszák el a tíz-
órait. 

Szabó László, a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. eddigi ve-
zérigazgatója foly tathatja 
munkáját a kerületi cég élén, 
a képviselő-testület októbe-

ri ülésén újra bizalmat szava-
zott neki. 

Döntöttek a képviselők az 
egészségügyi támogatások-
ról és a Királydomb nemzeti 
emlékhellyé nyilvánításának 
támogatásáról is (lásd külön 
cikkünket a témában), de ha-
tároztak arról is, hogy a kerü-
let indul a Belügyminisztéri-
um illegális hulladéklerakók 
felszámolására kiírt, „Tisz-
títsuk meg az országot!” pá-
lyázatán. Siker esetén 20 mil-
lió forintot fordíthat a kerület 
a közterületeken felhalmozó-
dó, illegálisan lerakott szemét 
összegyűjtésére, elszállításá-
ra és kezelésére. Radványi 
Gábor alpolgármester több 
konkrét helyszínt is megneve-
zett előterjesztésében, ilyen 
terület a Pilisi utca és a Doro-
gi utca folytatásaként kiépí-
tett földút, valamint az azok-
ból nyíló, Felsőrákosi-réte-
ken elhelyezkedő telkek, me-
lyek hulladékmentesítése az 
önkormányzat feladata. 

Kedves Kőbányaiak!
Másfél hónap lábadozás – ennyi idő telt el, 

mire ismét személyesen is jelen lehettem 
a képviselő-testületi ülésen, majd ugyan-
azon a napon este kerületünk kiválósá-
gait méltathattam. Ennek az időszaknak 
talán egyetlen haszna volt, a váratlanul 

nyert idő. Olyasmivel is foglalkozhattam, 
amivel a dolgos hétköznapokon a hivatali 

teendők mellett nem. Évtizedes régi fotókat 
nézegetve megállapítottam, hogy nemcsak nekem volt kevesebb 
az ősz hajszálam, hanem azoknak is, akikkel végigdolgoztuk az el-
múlt évtizedet. Bár az utolsó megmérettetés éve 2019 volt, a sze-
mélyes számvetésé 2020 lett.

Október 3-án volt tíz éve, hogy először kaptam bizalmat Önöktől 
a városunk vezetésére. Elszánt voltam, és tele tervekkel. Addigra 
az ország legfiatalabb iskolaigazgatójaként azt is megtanultam, 
hogy kellő előkészítés és mérlegelés után a közösséget szolgáló 
embernek mernie kell dönteni. Polgármesteri megbízatásom ide-
jén már jól tudtam, hogy Madáchnak milyen igaza volt, amikor azt 
írta, hogy „a tett halála az okoskodás”. Eleve nem akartam okos-
kodni, de nem is lett volna rá időm, mert Kőbánya fejlesztése nem 
tűrt halasztást. Nem tűrt halasztást az elhanyagolt városrészek 
rehabilitációja, a közszolgáltatások megújítása, az önkormányzati 
intézmények korszerűsítése, a szociális háló kiterjesztése, a part-
nerség megerősítése az üzleti élet szereplőivel, ahogy az együtt-
élés szabályainak rögzítése sem.

Nincs kimutatásom arról, hogy az elmúlt évtizedben mennyi 
építőanyagot használtunk fel a közösségi vagyon gyarapításá-
ra. Nincs, mert továbbra is azt gondolom, hogy a beton csak esz-
köz a valódi cél megvalósításában, ami nem más, mint a közössé-
gépítés. Önökkel közösen bebizonyítottuk, hogy a 2014-ben elfo-
gadott szlogenünk mennyire igaz Kőbányára: az élő város egy élő 
jelmondat.

Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon támogatását, 
munkáját, hitét adta az elmúlt tíz esztendő sikereihez. Feladatunk 
bőven van még és előttünk az új évtized.  Folytassuk közösen, tö-
retlen eredményességgel Kőbányáért!

Tisztelni vagy tesztelni?
Ez itt a kérdés, kedves olvasóm. Mostan-

ra az a helyzet, hogy vagy a kormány jár-
ványügyi álláspontját tartjuk tisztelet-
ben, vagy Szlovákiát követve letesztel-
jük az egész lakosságot. Én az utóbbit ja-
vaslom, kifejtem, miért.

Orbán Viktor szeptember 16-án megosz-
tott egy videót, melyben kijelentette: „Min-

denki megnyugodhat, ha elkapja ezt a betegsé-
get, meg fogjuk gyógyítani.”

Nyilván ő is tudta, hogy megnyugtatónak szánt szavai betartha-
tatlanok, a valóság azóta drámai erővel cáfolja napról napra a mi-
niszterelnököt. A magyar halálozási arány az egyik legrosszabb 
az Európai Unióban. A kormány persze mást mond, de akkor néz-
zük meg, mi mennyi? Az Európai Betegségmegelőzési és Kontroll 
Központ (ECDC) az új fertőzéses esetek utóbbi 14 napi összegét 
tekinti irányadónak 100 ezer lakosra vetítve. A halálozási arányt 
is érdemes eszerint számolni, a mai helyzetet tekintve lényegte-
len, hogy májusban mi volt a helyzet. Nos ez alapján és a cikk írá-
sának napján elérhető adatok szerint ez a szám Magyarországon 
3,50. Ennél csak Csehországban (6,50), Romániában (4,80) és Spa-
nyolországban (3,60) haltak meg arányaiban többen. Ezen muta-
tók szerint tavasszal még viszonylag jól álltunk, bár a fertőzöttek-
hez képest akkor is rosszak voltak a halálozási számok, és ez már 
akkor mutatta, hogy valami nem stimmel. És azért nem stimmel, 
mert borzasztóan keveset tesztelünk, ezért nem látjuk, hogy va-
lójában mekkora a baj.

A már említett ECDC számai világosan jelzik, hogy tesztelésben 
Európa sereghajtói között vagyunk, arányaiban csak Bulgáriában, 
Lengyelországban és Görögországban végeznek kevesebb tesztet. 
Szlovákia e tekintetben előttünk járt eddig is, most pedig úgy dön-
töttek, hogy a teljes lakosságot letesztelik. Ez a legjobb módja an-
nak, hogy a járvány ellen harcoljunk. Minden más módszer több 
áldozathoz és nagyobb gazdasági válsághoz vezet. Úgyhogy a kor-
mánynak nem kéne annyira tisztelnie a saját álláspontját, javas-
lom, kezdjen el tömegesen (és ingyenesen) tesztelni.

A POLGÁRMESTER LEVELE

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

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

Kiterjesztett szociális háló
A gyermeket nevelők és a rászorulók egyaránt nyertesek  

Emberségét, tisztességét és egyenességét méltatták

A kiskorúakat nevesítetten is 
megilleti mostantól az egész-
ségügyi támogatás Kőbányán. 
A szociális ellátásról szóló helyi 
rendelet módosításával a képvi-
selő-testület nemcsak a jogosul-
tak körét bővítette, hanem egy-
úttal igazságosabbá tette az ön-
kormányzati hozzájárulás pénz-
ügyi feltételeit. (A jogszabály 
egészségügyi támogatás alatt 
gyógyászati segédeszköz beszer-
zését, javítását, valamint egész-
ségügyi szolgáltatás vásárlását 
érti.) Az új rendszer jövedelem-
arányos maradt, a támogatás-
ként megítélhető összeghatárok 
differenciáltabbá váltak, hogy a 
rászorulóknak több pénz jusson, 
mint a tehetősebbeknek.

Ug ya ncsa k a szerényebb 
anyagi helyzetűeknek kedvez, 
hogy a hozzájárulás maximális 
mértéke az előzetesen kalkulált 
költségek 90%-áról 100%-ára 
emelkedik. A közjóléti bizott-
ság elnöke, Papp Zoltán (DK), 
két kollégájával, Ács Andreával 
(MSZP) és Stemler Diánával 
(Momentum) tavasz óta dolgo-
zott a rendeleten, amelyet a kép-
viselő-testület  Marksteinné 
Molnár Julianna (Fidesz-KD-
NP) módosítójával fogadott el.

– Az új támogatási rendszer 
nagy előnye, hogy a kevesebb jö-
vedelemmel rendelkezők és ki-
sebb összegű támogatást igény-
lők az eddiginél magasabb ön-
kormányzati hozzájárulást kap-

hatnak az egészségügyi termé-
kek, szolgáltatások vásárlásá-
hoz – hangsúlyozta Papp Zol-
tán. A bizottsági elnök szerint 
a koronavírus-járvány még idő-
szerűbbé tette a változtatást, 
mert a rászorulók a korábbinál 
is nehezebb helyzetbe kerültek. 
– Az egyedülálló szülőknek és 
a nagycsaládosoknak különö-
sen nagy segítséget jelent majd, 
hogy valamennyi kiskorú gyer-
mekük jogosulttá válik az egé-
szégügyi támogatásra – jegyezte 
meg a DK-s képviselő, akinek ja-
vaslatával a polgármesteri hiva-
tal humánszolgáltatási főosztá-
lyának vezetői is egyetértettek.

A rendeletmódosítá s no-
vember 1-jétől érvényes azzal 

a megkötéssel, hogy a már be-
adott, de még el nem bírált ké-
relmeknél is az új szabályokat 
kell alkalmazni. Egyebekben 
az egészségügyi támogatás fel-
tételei nem változnak, a felnőt-
tek továbbra is két önkormány-
zati hozzájárulásban részesül-

hetnek évente. De ezen túlme-
nően a kiskorú gyermek törvé-
nyes képviselője, tehát nemcsak 
a szülő, hanem a gyám is a gyer-
mek javára gyermekenként to-
vábbi egy-egy alkalommal ré-
szesülhet egészségügyi támo-
gatásban. 

Újra a polgármester vezette a testületi üléstÚjra a polgármester vezette a testületi ülést

„Távolságtartó” „Távolságtartó” 
döntéshozataldöntéshozatal
Pályázat az illegális hulladéklerakók fel-
számolására, egészségügyi támogatások, 
az iskolák segítése a járványhelyzetben, a 
Királydomb nemzeti emlékhellyé nyilvání-
tása – a többi közt ezekről a témákról tár-
gyalt októberi ülésén a kőbányai képvise-
lő-testület. Bár a napi munkába még nem 
tudott visszatérni, a KÖSZI-ben, a távolság-
tartás szabályainak betartásával megtar-
tott ülést már újra D. Kovács Róbert Antal 
polgármester vezette. 

Nem tűnik el a Királydomb!Nem tűnik el a Királydomb!
Kőbánya támogatja a nemzeti emlékhellyé nyilvánítástKőbánya támogatja a nemzeti emlékhellyé nyilvánítást

Rákos mezején, a X. kerület Ki-
rálydombnak nevezett részén 
dokumentá lta n ha rmincöt 
szabadtéri országgyűlést tar-
tottak az Árpád-kortól kezdve, 
itt választották királlyá Ká-
roly Róbertet és Hunyadi Má-
tyást is. Az egykori rákosme-
zei országgyűlések helyszíné-
nek egy része már beépült, a 
még szabadon lévő területet 
azonban nemzeti emlékhely-
lyé nyilváníthatják. Ezt a Ma-
gyar Patrióták Közössége kez-
deményezte, akik emlékművet 

állítanának az elfeledett törté-
nelmi helyszínen. Októberben 
tárgyaltak is a kerület vezeté-
sével, Weeber Tibor alpolgár-
mester ezután nyújtotta be az 
előterjesztést a képviselő-tes-
tületnek, amely egyhangúlag 
állt ki a javaslat mellett. Arról 
is határoztak, hogy a nemze-
ti emlékhellyé nyilvánítandó 
helyszín pontos meghatározá-
sáról, alamint az emlékhely ki-
alakításának feltételrendsze-
réről további egyeztetésekre 
lesz szükség. 

A nemzeti emlékhellyé nyil-
vánításról végső soron a parla-
ment dönt, egy-egy helyszín mi-
nősítését a kulturális örökség 
védelméért is felelős kancellá-
riaminiszter a miniszterelnök 
általános helyettesének egyet-
értésével kezdeményezi a Nem-
zeti Emlékhely és Kegyeleti Bi-
zottság javaslatára. Jelenleg 19 
ilyen helyszín van országszerte, 
Kőbányán ilyen a Rákoskeresz-
túri Új köztemető 298., 300. és 
301. parcellája, valamint a Kis-
fogház Emlékhely. 

Téliesítés

„…A fiatal, 31 éves, háromgyer-
mekes családapa, aki 2006 
után megelégelte, ami az or-
szágban folyt, és tenni akart 
a hazájáért, közvetlen környe-
zetéért. Tudta, hogy a változás 
helyben, kicsiben kezdődik. 
Nem szavalt világmegfejtések-
ről, amiket mások a követke-
ző kilométerkőnél »magasabb 
szempontok« miatt amúgy is 
maguk mögött hagytak, ha-
nem kérdezett. Egyszerű, ter-

mészetes, életszerű kérdé-
seket tett fel. Szerényen, 

mosolygósan, alázat-
tal. Nem a zöldmoz-

galomból jött, de el-
fogadta azt, ami-

re 2008–09-ben 
szerződtünk. 

Nem játszot-
ta meg magát, 
n e m  a k a r t 
mindenki-
nél zöldebb-
nek látsza-
ni, egyszerű-
en csak tar-
totta magát 

ahhoz, ami-
re párttársai-

val, később a 
választóival 

szerződött. Sze-
rényen, mosoly-

gósan, alázattal…” 
– emlékezett Schif-

fer András, az LMP 

volt alapítója és korábbi elnö-
ke Tóth Balázsról a közösségi 
oldalán. Mint írta: a kőbányai 
képviselő „nem törekedett a 
címoldalakra, de ott volt, ami-
kor devizahiteleseket akar-
tak kilakoltatni a X. kerület-
ben, odaállt a Ferihegyi repü-
lőtér zajszennyezése miatt el-
keseredetten tiltakozó polgá-
rok mellé”, segítette a Hős és a 
Bihari utcai lakhatási problé-
mák, a megváltozott munka-
képességűek foglalkoztatásá-
nak megoldását. 

Görögkatolikus szertartás 
szerint, az Új köztemetőben 
kísérték útjára családtagjai, 
rokonai, barátai, tisztelői. Te-
metésén a kerület és az önkor-
mányzat nevében D.  Kovács 
Róbert Antal polgármester 
búcsúzott Tóth Balázstól. Mi-

vel betegsége miatt a polgár-
mester nem tudott jelen len-
ni, szavait Galbenisz Tomasz 
színész közvetítette. A pol-
gármester búcsúbeszédében 
úgy emlékezett: Tóth Balázs 
fiatal, lelkes, odaadó, ugyan-
akkor szerény, csendes és 
mosolygós volt, aki nemcsak 

hitte, hogy „lehet más a politi-
ka”, de aszerint is cselekedett. 
Ügyekért, emberekért, elvekért 
állt ki úgy a képviselő-testületi 
üléseken, mint a kőbányai ut-
cákon, lakótelepeken. Önmaga 
maradt a legnehezebb helyze-
tekben is. Nem a hangos vitát 
vagy kiélezett politikai csörté-
ket kereste, kérdéseivel, javas-
lataival a problémák megoldá-
sára, egy-egy ügy támogatásá-
ra összpontosított. 

Szerényen, de kitartóan és 
következetesen képviselte vá-
lasztóit, mindig meghallgat-
va és tiszteletben tartva a má-
sik véleményét. A polgármes-
ter búcsúbeszédében hangsú-
lyozta: Tóth Balázs embersége, 
tisztessége és egyenessége ve-
lünk marad, emléke példaként 
él tovább!

Az ősz beköszöntével a Kőkert Kft. elkezdte a virágágyások felújítását. 
Az egynyári virágokat sokszínű árvácskák váltják, melyek jövő tavaszig 
pompáznak a kerületben. Idén 1100 négyzetméternyi virágágyásba 
27 000 darab növényt ültetett a kőbányai cég. 

Képviselőjétől Képviselőjétől 
búcsúzottbúcsúzott
KőbányaKőbánya

Apró lángok, gyertyák fénye lobogott az esti sötét-
ben az LMP kőbányai irodája előtt szeptember utol-
só hétfőjén. Tóth Balázs tisztelői hajtottak fejet tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt önkormányzati kép-
viselőjük előtt. Ismerősök, barátok, helyi politikus-
társak adóztak egy perc csenddel, magukban talán 
egy imát elmormolva, közös emlékeket idézve. 
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– Polgármester úr, hogy van?
– Még mindig nem vagyok a 
régi, bár sokkal jobban érzem 
magam, mint a vírusos megbe-
tegedés heteiben. Noha ez már 
a felépülés időszaka, mentáli-
san és lelkileg is megvisel a fi-
zikai gyengeség. Arra várok, 
hogy ugyanazzal az erővel él-
hessek meg mindent, mint ko-
rábban. De az orvosok türelem-
re intenek, a teljes gyógyulásra 
még várnom kell.

– Mit ért az alatt, hogy men-
tálisan és lelkileg is megvisel-
te a betegség?

– Volt egy szakasz, amikor 
úgy éreztem magam, mint akit 
agyonvertek. Mindenem fájt, a 
csontjaim, az izmaim. Ilyenkor 
az ember óhatatlanul is azon 
gondolkodik, hogy mi jöhet még, 
mi lesz a vége?! Bennem is mun-
kált a félelem és a családomért 
érzett aggodalom. Mentálisan 
megterhelő, hogy nem látni a 
végét. A Covid-19 új betegség, 
így az orvostudománynak ke-
vés az ismerete a terápiáról és a 
rehabilitációról. 

– Mennyi ideig volt kórház-
ban? 

– Két hétig, szeptember kö-
zepétől a hónap végéig. Volt egy 
vasárnap délután, amikor hu-
szonnégy alkalommal érkezett 
a mentő. Folyamatosan süvített 
a sziréna... Az orvosok, egész-
ségügyi szakdolgozók előtt le a 

kalappal. Teljes védőfelszere-
lésben, dupla gumikesztyűben, 
gumicsizmában, szkafander-
ben, maszkban és maximális 
odaadással gyógyítanak, ápol-
nak. 

– Idősekkel vagy fiatalokkal 
feküdt egy szobában? 

– Is-is, a betegek nagyjából 
fele idősebb volt, a többiek vi-
szont huszonévesek, harmin-
casok, akik közül nem egy szo-
rult oxigénre. Amikor bekerül-
tem, viszonylag kevesen vol-
tunk. Mire kiengedtek, megtelt 
minden ágy a részlegen. 

– Mi tartotta önben a lelket? 
– A családom és a barátaim. 

A gyermekeim kijelölték a célt: 
meg kell gyógyulni. Már csak 
ezért sem hagytam el magam, 
a kórházban szorgalmasan csi-
náltam a légzőgyakorlatokat, és 
jártam gyógytornára, sétálgat-
tam a folyosón vagy a teraszon.

– Változott a gondolkodás-
módja? 

– A gondolkodásmódom igen, 
az értékrendem nem. A beteg-
ség megerősített abban, hogy a 
helyes súlyozás döntő a hétköz-
napokban. Az embernek meg 
kell tanulnia elengedni a ha-
szontalan dolgokat, hogy ra-
gaszkodhasson az igazán hasz-
noshoz, az erőt és kitartást adó 
személyes kapcsolatokhoz. 
Éreztem a szeretetet, az em-
pátiát a nekem írt üzenetek-

ben vagy a lakásunk kilincsére 
akasztott pogácsában. 

– Tíz éve polgármester. Ez a 
legnehezebb időszaka? 

– Az egyik legnehezebb. A jár-
vány mindent átírt, az ország 
és Kőbánya költségvetését is. 
Voltak terveink, amelyek meg-
valósításához megvan a felké-
szültségünk, a tudásunk, és év 
elején még úgy nézett ki, hogy 
megvan az anyagi hátterünk 
is. A gazdasági visszaesés mi-
att a következő két-három évre 
szűkebb büdzsével kell kalku-
lálnunk. Az elképzelt fejleszté-
seink egy részét át kell ütemez-
nünk, és szerintem olyan is lesz 
közöttük, amelyet a járvány ta-
nulságai alapján újra kell gon-
dolnunk. 

– Említene példákat?
– Lehet, hogy a jövőben ki-

sebb játszótereket kell építe-
nünk, de azokból többet. Vagy 
az orvosi rendelőknél ügyelni 
kell arra, hogy a váróban is le-
gyen mosdókagyló, szappan, és 
minden rendelőbe jusson lég-
fertőtlenítő készülék. Azaz: ami 
a járványhelyzet kezelésében 
eddig bevált, azokat a jó gyakor-
latokat a jövő fejlesztéseinek ré-
szévé kell tennünk. És még job-
ban kell ügyelnünk a környezet-
tudatosságra. Amikor bölcső-
dét vagy óvodát építünk, ügyel-
nünk kell például a csapadék-
víz összegyűjtésére, hasznosí-
tására. 

– Mit valósított meg a tíz év-
vel ezelőtti terveiből? 

– A nagyobbakból szinte min-
dent. Kőbányán öt jelentős gon-
dot azonosítottak 2010 előtt. 
Az Új köztemető előtti közle-

kedést, a Gyakorló utcai parko-
lást, az egészségház állapotát, 
a Liget téri egykori szolgálta-
tóházat és a Gyömrői úti, Kőér 
utcai vasúti átjáró nehézségeit. 
A temető előtt megépült a kör-
forgalom, a Gyakorló utcát fize-
tős övezetté tettük, hogy a par-
kolóhelyek a lakótelepen élők 
kényelmét szolgálják. Az új 
egészségház átadás előtt áll, a 
rendelőink többségét felújítot-
tuk, az Üllői úton pedig újat épí-
tünk. A Liget tér ma már köz-
park, a vasúti átjáró átépítésé-
nek tervei pedig készülnek. Az 
eredmények közé sorolom a böl-

csődék, óvodák, iskolák korsze-
rűsítését is. 

– Útfelújítások?
– Gergely utca, Sibrik-felül-

járó, Jászberényi út, Kőrösi Cso-
ma Sándor út, hogy csak a jelen-
tősebbeket említsem. De ter-
mészetesen vannak olyanok, 
akik inkább azt tartják számon 
a hétköznapokban, amit még 
nem oldott meg a városvezetés. 
Az úthálózat ügye nehéz kér-
dés, a forgalmasabb szakaszok 
ug yanis a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában vannak, 
így felújításukért nem Kőbánya, 
hanem a budapesti vezetés felel.

– A kormány által létreho-
zott Budapesti Fejlesztési 
Központ (BFK) elkezdte az elő-
városi vasúti közlekedés, illet-
ve ahhoz kapcsolódóan a köz-
úti közlekedés fejlesztését. Dél-
Budát és Dél-Pestet új híd köti 
majd össze a Galvani utca és az 
Illatos út között. Ez a forgalom 
a Határ úton és a Kőér utcán át 
eléri Kőbányát is. Mi a kerület 
álláspontja a tervekkel kapcso-
latosan?

– Az, hogy meg kell építeni az 
évtizedek óta halogatott külső, 
Dél-Budát és Dél-Pestet érin-
tő körutat, amelynek forgalmát 
Óhegyen a föld felszíne alatt 
kell elvezetni. Ezt mi eddig is el-
mondtuk minden fórumon, és a 
jövőben is így teszünk. Az elővá-
rosi közlekedés fejlesztése pedig 
akkor lenne Kőbánya számára 
ideális, ha nemcsak a belvárost, 
hanem a budai oldalt, Kelenföl-
det és Budafokot is el lehetne érni 
vonattal. 

– Mire a legbüszkébb az el-
múlt tíz évből? 

– Egyértelműen a kialakulóban 
lévő kőbányai identitásra, a közös-
ség szervezésében elért sikerek-
re. Arra, hogy a szlogenünk való-
sággá vált, és Kőbánya ma tényleg 
egy élő város. A beton, acél vagy 
a sportpályák gumiburkolata mit 
sem ér szellem és érzelem nélkül! 

„Tizedik alkalommal vezethet-
tem a költségvetés összeállítá-
sát, de a végrehajtásában a jár-
vány gazdasági hatásai óriási 
kihívást jelentenek” – értékeli 
az elmúlt egy évet dr. Pap Sán-
dor (Fidesz-KDNP), aki kilen-
cévi alpolgármesterség és ti-
zennégy év képviselői munka 
után az új ciklusban gazdasá-
gi és fejlesztési tanácsnokként 
dolgozik tovább. Bár változott a 
testület összetétele, a költség-
vetés kialakítását magas szín-
vonalú, tisztán szakmai vita 
jellemezte. „Büszke vagyok rá, 
hogy pártpolitikától mentesen, 
közösen gondolkodtunk Kőbá-
nya érdekében , és ennek meg is 
lett az eredménye: egyhangúlag 
fogadta el a képviselő-testület.”

A korábbi évek felelős gazdál-
kodásának eredményének tart-
ja, hogy a koronavírus-járvány 
okozta mintegy közel három-
milliárd forintos bevételkiesés 
ellenére Kőbánya költségveté-
se stabil, és az önkormányzati 
munkahelyeket is meg lehetett 
tartani. 

„Az egyértelmű volt, hogy a 
járvány bevételek kiesését fog-
ja eredményezni, de ennek a 
mértékét nem lehetett megbe-
csülni, ezért bizonyos fejlesz-
téseket nem tudtunk elindítani, 
nem tudtuk, lesz-e rájuk fede-
zet. Az idei évnek ezzel együtt 
is komoly eredményei vannak: 
nagy öröm a Sportliget máso-
dik ütemének befejezése és idén 
készen lesz az Újhegyi Uszo-

da felújítása és a Pongrác Idő-
sek Klubjának teljes megújítá-
sa. Elkezdődött a Szervátiusz 
Általános Iskola bővítése-át-
építése és a Tengerszem orvo-
si rendelő kialakítása is, ezek 
hatalmas munkák” – részletezi 
dr. Pap Sándor, hozzátéve, hogy 
hamarosan a Mocorgó Óvoda 
felújítására is kiírja a vagyon-
kezelő a közbeszerzést. 

Tanácsnokként és felügye-
lőbizottsági tagként tovább-
ra is részt vesz a Kőbányai Va-
gyonkezelő munkájában. Nem-
rég zárult le a cég átvilágítá-
sa – a munkát az egyik legna-
gyobb nemzetközi tanácsadó 
cég, a PwC végezte. A készült 
jelentés szerint a kerületi cég 
szabályosan és felelősen mű-

ködött. „Tudtuk, de 
nagy öröm függet-
len szakértő által 
leírva is olvasni” – 
jegyzi meg. 

Ha a célokról van 
szó, dr. Pap Sándort 
gyakran „hazahúz-
za a szíve” a koráb-
bi eg yéni válasz-
tókerületébe, ahol 
la kik. Fontosna k 
tartja a rákosmenti 
rétek szemétmentesítését, a Ke-
resztury Általános Iskola felújí-
tásának folytatását. A Gyakorló 
köznél lévő zebrához nagy szük-
ség lenne egy nyomógombos jel-
zőlámpás kereszteződés kiépí-
tésére, ilyet 2019-ben már tele-
pítettek a közgazdasági szakkö-

zép elé, és mára nagyon bevált. 
Az egész kerületet érintően az 
egészségügyi beruházásokat 
tartja kiemelt célnak: „Az el-
múlt kilenc évben a kerület ren-
delőinek a nagyobb része meg-
újult, nem szabad leállni, ezt a 
munkát be kell fejezni.”

A hatalmas fakeresztet és a 
fejfákat nemzeti színű szalag 
ölelte körbe az Új köztemető 
6-os parcellájában. Kőbánya 
önkormányzata hagyományo-
san az 1848–49-es szabadság-
harc honvédsírjainál emléke-
zik meg október 6-án a vér-
tanúkról. A tradíció idén sem 
szakadt meg, de a város veze-
tői a járványhelyzet miatti elő-
vigyázatosságból zárt körben 
rótták le tiszteletüket.

Somlyódy Csaba alpolgár-
mester személyes hangvételű 
beszédben idézte fel szépnagy-
anyja bátyja, Répásy Mihály 
tábornok alakját. „Nem kellett 
megélnie Világost, két héttel 
korábban meghalt a kolerajár-
ványban. Ha nem így történik, 
minden bizonnyal ő lett volna 
a tizennegyedik aradi vérta-
nú” – fogalmazott az MSZP-s 
politikus. Hangsúlyozta, hogy 

a kivégzett tábornokok kü-
lönböző származásúak voltak 
ugyan, mégis magyarként hal-
tak meg mindannyian.

Mustó Géza Zoltán DK-s al-
polgármester arról beszélt, 
hogy a kormányzati hatalom, 
ha felszámolni nem is akar-
ja a szabadságot, korlátozni 
nem fél azt. „Ezért 2020-ban 
sem engedhetünk a 48-ból” – 
hangsúlyozta. Somlyódy Csa-
ba és Mustó Géza Zoltán alpol-
gármesterek Fidesz-KDNP-s  
társaikkal, Radványi Gábor-
ral és Weeber Tiborral közö-
sen helyezték el az emlékezés 
koszorúját. Kőbánya nemze-
tiségi önkormányzatai képvi-
seletében pedig Bajkai Vaszi-
liki, a görög önkormányzat el-
nökhelyettese, és Dávid Mária, 
a lengyel önkormányzat elnö-
ke hajtott fejet az 1848–49-es 
honvédhősök parcellájánál.    

Répásy Mihály, 
a regényhős
„Nekem október 6-a mindig 
is több volt, mint történelmi 
esemény. Családi. A 14. vér-
tanú minden bizonnyal szép-
nagymamám bátyja, Répásy 
Mihály honvédtábornok lett 
volna, ha a kolera nem »kí-
méli meg« a megtorlástól. 
Hozzám így került emberkö-
zelbe a szabadságharc, így 
érintett meg személyesen is 
október 6-a gyásza” – mond-
ja Somlyódy Csaba alpolgár-
mester. Számára Répásy Mi-
hály sokkal több, mint egy 
történelemkönyvben előfor-
duló fotó. 

„Nyergelj, fordulj!” – adja 
ki a parancsot Baradlay Ri-
chárd A kőszívű ember fiai-
ban. A motívummal Jókai 
azoknak a huszároknak a 
bátorsága előtt tisztelgett, 
akik hazaindultak külföld-
ről a szabadságharc hírére. 
Az első „dezertőr” alakulat 
a Lenkey-század volt, amely 
Galíciában (ma Ukrajna) állo-
másozott a Württemberg-lo-
vasezred részeként. Itt szol-
gált osztályparancsnokként 
a 49 éves Répásy Mihály őr-
nagy, aki 1848 nyarára szin-

tén hazatért, hogy a fris-
sen alakult honvédse-
regben maradjon hű ka-
tonai esküjéhez. A pá-
kozdi csatában már al-
ezredesként irányítot-
ta huszárait a balszár-
nyon. Szakértelme és 
vitézsége ezredesi ran-
got eredményezett.

Egy hónappal később 
ott volt a schwechati 
csatamezőn is. Jórészt neki 
köszönhető, hogy Bécs alatt 
a magyarok nem szenvedtek 
megsemmisítő vereséget. 
1848 decemberében – egy-
szerre az aradi tizenhármak 
egyikével, Kiss Ernővel – tá-
bornokká léptették elő, egy-
úttal megbízták a honvéd-
ség huszár-, tüzér- és logisz-
tikai alakulatainak utánpót-
lásával, továbbá a harci lo-
vak beszerzésének felügye-
letével. 1849-ben már ő felelt 
a gyalogság újoncozásáért 
is. Ma úgy mondanánk, hogy 
ő irányította a hadkiegészítő 
parancsnokságot.

A Habsburgok trónfosztá-
sának kimondása után kö-
vette az államfő Kossuth 

Lajos kormányzót Szeged-
re, ahol 1849 júliusában ál-
dozatául esett a kolerajár-
ványnak. Temetésén Kos-
suth mondott beszédet. Tör-
ténészek úgy tartják, hogy 
ha megéli a világosi fegy-
verletételt, Haynau őt is bitó-
ra küldi. Így Aradon minden 
bizonnyal a katonacsaládba 
született Répásy Mihály lett 
volna a tizennegyedik vér-
tanú. Emléke a szabadság-
harcot követő évtizedekben 
még élénken élt a köztudat-
ban. A kiegyezést megelő-
zően, de már a császári dik-
tatúra enyhülésének idősza-
kában állítottak neki sírem-
léket – elsőként a honvédtá-
bornokok közül.  

Stabil költségvetés, 
átgondolt gazdálkodás

„Éreztem 
a szeretetet”

D. Kovács Róbert Antal a koronavírusról és az elmúlt évtizedről

A gondolkodásmódon változtatott a koronavírus-jár-
vány, az értékrenden nem – a fertőzésből lábadozó pol-
gármesterrel az elmúlt hetek tapasztalatát és éppen 
egy évtizedes polgármesteri munkáját beszéltük át. 
D. Kovács Róbert Antal az elmúlt tíz évből a formálódó 
kőbányai identitásra a legbüszkébb. 

Közösen koszorúztak a nemzeti gyásznapon

Magyar 
Golgota

Répásy 
Mihály 
honvéd
tábornok
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Tájékoztató
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üresen álló önkormányzati lakásokat kívánja helyreállítási kötelezett-
séggel bérbe adni:

 Cím Lakás Szoba m2 Komfort
Helyreállítás 

becsült bruttó 
költsége

Megtekintési lehetőség

1. Gyakorló u. 8. IX. em. 36. 1+1 35 összkomfortos 3 108 955 Ft 2020. november 10. (kedd) 9–11 óra között és  
2020. november 12. (csütörtök) 14–16 óra között

2. Gyakorló u. 14. VII. em. 29. 1+1 35 összkomfortos 3 121 502 Ft 2020. november 10. (kedd) 9–11 óra között és  
2020. november 12. (csütörtök) 14–16 óra között

3. Gyakorló u. 16. III. em. 14. 1+1 35 összkomfortos 3 378 322 Ft 2020. november 10. (kedd) 9–11 óra között és  
2020. november 12. (csütörtök) 14–16 óra között

4. Ihász u. 30. fszt. 6. 2+0 60 komfortos 8 001 756 Ft 2020. november 10. (kedd) 9–11 óra között és  
2020. november 12. (csütörtök) 14–16 óra között

5. Kéknyelű u. 7. III. lph. 
I. em. 4. 1+0 27 összkomfortos 3 905 937 Ft 2020. november 10. (kedd) 9–11 óra között és  

2020. november 12. (csütörtök) 14–16 óra között

6. Kőrösi Csoma 
Sándor út 15. VII. em. 26. 3+1 76 összkomfortos 5 627 999 Ft 2020. november 10. (kedd) 9–11 óra között és  

2020. november 12. (csütörtök) 14–16 óra között

7. Maglódi út 38. IV. ép. 
I. em. 2. 2+0 58 félkomfortos 

(komfortosítandó!) 7 790 240 Ft 2020. november 10. (kedd) 9–11 óra között és  
2020. november 12. (csütörtök) 14–16 óra között

8. Maláta u. 14. fszt. 13. 1+0 30 komfortos 5 316 059 Ft 2020. november 10. (kedd) 9–11 óra között és  
2020. november 12. (csütörtök) 14–16 óra között

9. Salgótarjáni u. 
49/c IV. em. 357/a 1+0 37 félkomfortos 

(komfortosítandó!) 4 646 561 Ft 2020. november 10. (kedd) 9–11 óra között és  
2020. november 12. (csütörtök) 14–16 óra között

10. Salgótarjáni u. 
49/c IV. em. 357/b 1+0 37 félkomfortos 

(komfortosítandó!) 4 680 986 Ft 2020. november 10. (kedd) 9–11 óra között és  
2020. november 12. (csütörtök) 14–16 óra között

Az üres lakások a fent jelzett időpontokban előzetes telefonos regisztrációt követően tekinthetők meg. Regisztrálni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-
nél (a továbbiakban: Vagyonkezelő) a 06 70 704 34 55-ös telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig le-
het. A lakások műszaki állapotáról és a helyreállítási kötelezettségről a Vagyonkezelő munkatársai további felvilágosítást adnak a helyszínen. A 
részvétel feltételeit tartalmazó tájékoztató, a lakáskérelem-nyomtatvány és a lakások helyreállítását vállaló nyilatkozat beszerezhető a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás u. 26.), vagy letölthető a www. kobanya.hu honlapról. A lakások felújításának műszaki le-
írása megvásárolható az Ügyfélközpontban. A lakás helyreállításának a vállalásáról szóló nyilatkozatot, a felújítási költség rendelkezésre állásának 
az igazolását, illetve a bérlők a kérelem nyomtatványt és mellékleteit 2020. november 16-án 13.30–17.30 óráig, november 18-án 8.00–16.00 óráig, 
november 20-án 8.00–11.30 óráig személyesen nyújthatják be az önkormányzathoz.

Főhajtás a hősök előtt
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Mielőtt elmerülnénk a részle-
tekben, nézzük meg, hogy egy-
egy fővárosi fenntartású útsza-
kasz takarításánál kire mi tar-
tozik. Maga az út tisztítása a fő-
város feladata, ezt az FKF Zrt. 
látja el a célgépeivel. A járdák 
viszont már kerületi felelős-
ségi körbe tartoznak. Az FKF 
nem foglalkozik a járdával, a 
kerület nem foglalkozik az út-
tal – mondhatnánk röviden ösz-
szefoglalva. Legalábbis ez volt a 
gyakorlat eddig, és ezen változ-
tatna a fővárosi cég köztiszta-
sági főigazgatója.

Elképzelése egyszerű: egy-
egy út takarításánál működ-
jön együtt a kerület és a fővá-
rosi cég, így rendszeresen faltól 
falig megtisztíthatják a meg-
határozott területeket. Ehhez 
persze az is kell, hogy ebben az 
időszakban a lakók ne az adott 
útszakaszon parkoljanak, így 
őket a takarítás előtt 48 órával 
kiértesítenék a nagyjából öt-hat 
órát igénybe vevő munkáról. 

– Amint üres az adott útsza-
kasz, először magasnyomású 
mosóval letakarítjuk a járdát 
mind a két oldalon, így minden 
szennyeződés középre megy 
az útfelületre, azt pedig az ut-
caporszívó célgépünk felsze-
di. Ezt követi majd egy mosás-

locsolás, az esetleges graffitik, 
vadplakátok eltávolítása, illet-
ve az utcában lévő zöld kukák 
kiürítése, fertőtlenítése. Így 
egy-egy takarítás után valóban 
olyan tisztaságérzetünk lesz a 
budapesti utakon, amilyenre 
mindig is vágytunk – részletezi 
dr. Szabóné Müller Tímea.

Az utak takarításához meg-
van a forrás, hiszen azt a fővá-
rossal kötött közszolgáltatá-
si szerződés biztosítja, a járdák 
bevonásához lehet szükség ke-
rületi hozzájárulásra.

– Minden kerület eldöntené, 
hogy egy héten hány nap és hol 
szeretne ilyen faltól falig taka-
rítást, és mi újra és újra, ahogy 
azt az önkormányzat igény-
li, megyünk, és kitakarítjuk a 
meghatározott közterületeket 
– hangsúlyozza a főigazgató.

Ilyen együttműködés a ke-
rületek és a főváros között ko-
rábban nem volt, magyarázza 
dr. Szabóné Müller Tímea, pe-
dig a nyugati nagyvárosok pél-
dái is azt mutatják, hogy akkor 
lehet igazán hatékonyan elvé-
gezni egy-egy feladatot, ha ösz-
szehangolják a fővárosi és ke-
rületi erőforrásokat. Kőbányát 
Somlyódy Csaba alpolgármes-
ter képviselte a tárgyalásokon, 
a fővárosi cég ajánlata pedig 

már a kerület vezetésének dön-
tésére vár. A köztisztasági fő-
igazgató abban bízik, hogy leg-
később jövő tavasszal a X. ke-
rületben is az új rendszer sze-
rint dolgozhatnak. Tapasztala-
tuk is van már, mivel a II. kerü-
letben már így folyik a fővárosi 
fenntartású utak takarítása, és 
a lakossági visszajelzések pozi-
tívak.

Közben az FKF már a télre 
készül, a célgépeket is elkezd-
ték felkészíteni. A főigazgató itt 
is lát olyan gyakorlatot, amin a 
hatékonyság érdekében változ-
tatni kell. 

– Például egész Budapesten 
összesen hat sótárolónk van, 
amit télen használunk. Egy 
gép két kört tesz meg műsza-
konként. Ha összeadjuk a ke-
vés telephely miatt kieső időt, 
azt kapjuk, hogy a munkagé-
pünk nyolc órából aktívan há-
rom órán át takarította el a ha-
vat, három órán át ki-be járt a 
telephelyre, és két órán át sót 
töltött. Például ezen biztosan 
változtatni kell – mondja az 
üzletágvezető, aki ugyanak-
kor azt is hangsúlyozza, hogy a 
legnagyobb gondot az üzemké-
pesség jelenti, a célgépek fej-
lesztésére ugyanis nem-
igen költött Budapest 
az előző évtized-
ben. Márpe-

dig jelenleg a gépek alig 40 szá-
zaléka üzemképes, átlagosan 14 
évesek, és csak az alkatrészel-
látásukra és karbantartásuk-
ra több mint 550  milliót kel-
lett költeni tavaly. A megoldás 
53 új célgép beszerzése lenne, 
a Fővárosi Közterület-fenntar-
tó be is nyújtotta erre a javasla-
tát a fővárosi döntéshozóknak. 
Az új flotta több milliárd forint-
ba kerülne, de erre a főigazgató 
szerint akár hitelből is érdemes 
lenne költeni, mivel a törlesz-
tőket a fővárosi cég a működési 

költségek észszerűsíté-
sével, a karbantartási 

költségek jelentős 
csökkenése révén 

ki tudná gazdál-
kodni.

Közel egy hónappal ha-
marabb befejeződött a 

Bányató utca felújítá-
sa. A tervezett határ-

idő október 18-a volt, 
de a Budapest Közút 
szeptember 24-ére 
végzett a kivitele-
zéssel, így a sza-
kasz műszaki át-
adás-átvétele idő 
előtt megkezdőd-
hetett. Az  útpá-
lya utólagos meg-
bontását a vízve-
zeték-hálózat el-
öregedett elzáró-
karjának cseréje 

tette szükséges-
sé – tudta meg la-

punk a Budapest 
Közúttól. A hibát a 

Fővárosi Vízművek 
szakemberei vették 

észre, amikor – az elő-
írásnak megfelelően – 

az aszfaltréteg leterítése 
után ellenőrizték a vízelzá-

ró rendszer elemeit. A javítá-
si munka költségét a kivitele-

ző állta, az tehát nem drágította 
meg a beruházást.

A kivitelező azt is közöl-
te, hogy a felújítás végére a 
csatornafedeleket egy síkba 
hozták az úttal, ezért azok 
nem okoznak döccenőket. 
A közvilágítást alvállalko-
zóként a szintén fővárosi 
tulajdonú Budapesti Dísz-
kivilágítási Kft,, a tűzcsa-
pokat pedig a Vízművek ál-
tal bejegyzett szakvállalat 
végezte el. A Bányató utca 
Tavas utca és Sibrik Mik-
lós út közötti szakaszának 
fenntartója a Fővárosi Ön-
kormányzat, amely a felújí-
tással saját cégét, a Buda-
pest Közút Zrt.-t bízta meg. 

Kőbányán is karbonsemleges a BoschKőbányán is karbonsemleges a Bosch

A Bosch nemcsak kéziszerszá-
mainak színében zöld, hanem 
szemléletében is. A  cégcso-
port tavaly jelentette be, hogy 
az éghajlatváltozás elleni küz-
delem és a levegőminőség ja-
vítása jegyében 2020-ig kar-
bonsemleges lesz mind a 400 
telephelyén. A Kőbányán lévő 
Budapesti Fejlesztési Központ 
a többi közt a hagyományos 
fényforrások LED-világítótes-
tekre történt cse-
réjével, va-
lamint 
az 

energiamonitoring-rendszer 
fejlesztésével járul hozzá a ki-
emelt cél eléréséhez – tudtuk 
meg dr. Szászi Istvántól, a Bu-
dapesti Fejlesztési Központ 
vezetőjétől.

A Bosch az autóipar terüle-
tén is figyel a környezetvéde-
lemre. 

– Az autóipar egy teljes tech-
nológiai irányváltáson megy 

keresz-

tül. Bár alapjaiban a techno-
lógia nem változott az elmúlt 
évtizedekben, a használható-
ság, a kényelem és a bizton-
ság szempontjából kiemelke-
dő a fejlődés ezen a területen. 
Ez azonban még nem azt je-
lenti, hogy nincsenek előttünk 
kihívások. A hatótáv növelé-
se és a töltési idő csökkenté-
se is olyan paraméterek, ame-
lyek kapcsán komoly fejlesztői 
munka áll még előttünk. Az vi-
szont egyáltalán nem biztos, 
hogy amikor elektromos au-
tókról beszélünk, akkor kizá-
rólag akkumulátorokban kell 
gondolkodnunk. Az üzem-
anyagcella egy viszonylag új 
technológia, amely az elektro-
mos autók hőskorában egyál-
talán nem volt ismert, ma vi-
szont valós alternatívát jelent. 
Az üzemanyagcella működé-

sének egyszerű kémiai 
folyamat az alap-

ja: hidrogén-
ből és le-

vegő-

ből elektromos áramot állíta-
nak elő. A hidrogéncellás jár-
mű nagyon hasonlít a hibri-
dekre, azzal a különbséggel, 
hogy a robbanómotor helyett 
az üzemanyagcella szolgáltat-
ja az energia-utánpótlást az 
akkumulátorok töltésére. Az 
üzemanyagcella ideális meg-
oldásnak tűnik, mert ha a ká-
rosanyag-kibocsátást nézzük, 
akkor szinte verhetetlen, fő-
leg ha a hidrogén előállítása is 
környezetbarát módon törté-
nik. Sajnos jelenleg a techno-
lógia az egyedi gyártások mi-
att rendkívül drága megoldás-
nak számít még – nyilatkozta 
dr. Szászi István.

Lássuk akkor a robbanómo-
torok gyártását, ahol a szinte-
tikus üzemanyagok elterjesz-
tése kímélheti a bolygót! Ezek 
– mindent összevetve – klí-
masemlegesek, azaz az előál-
lításuk annyi CO2-ot köt meg, 
mint amennyit a felhasználá-
suk során kibocsátanak. Hogy 
a járműgyártásban mit hoz a 
távoli jövő? A  Boschnál úgy 

számolnak, hogy a mobilitá-
si igény 2030-ra közel kétsze-
resére, 2050-re pedig megkö-
zelítően háromszorosára nő 
majd. A nagy nyertes pedig az 
egyéni közlekedés lesz, ami 
egyenlő az utazók kényelmét 
és függetlenségét kiszolgá-
ló autógyártással. A fejlesz-
tők utánpótlását a magyaror-
szági Bosch-csoport straté-
giai kérdésnek tekinti, ezért 
is kínál gyakorlatközpontú 
képzést tizennégy felsőokta-
tási intézmény hallgatóinak. 
A  közeljövőt a globális jár-
vány a Boschnál is képlékeny-
nyé tette. Az már biztos, hogy 
a fejlesztési központ bővítése 
csúszik. Hogy mennyit, azt a 
cég szerint korai lenne meg-
mondani. A vállalat úgy fogal-
mazott: szervezeti erőforrása-
it újragondolja, hogy az építke-
zés a tervek szerint készülhes-
sen el. A Gyömrői és a Sibrik 
Miklós út kereszteződésében 
álló, szerkezetkész komplexu-
mot eredetileg 2021-ben adták 
volna át. 

Fél éven belül
épülhet az új vágány

Várhatóan jövő márciusban kez
dődik a harmadik vágány építé
se Kőbánya felső és a Keleti pá
lyaudvar között. Erről tájékoztat
ta lapunkat a beruházó Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. 
A munkafolyamat egyes fázisai
nak időzítéséről a társaság korai
nak tartaná a nyilatkozatot. Mint 
írták: „a kivitelezési ütemterv je
lenleg véglegesítés alatt van”.

Az viszont már tudható, hogy a 
beruházáshoz kapcsolódóan hol 
végeznek hídépítési munkálato
kat. A Pongrác úti vasúti hidat, a 
Keleti pályaudvar – Ferencváros 
vasútvonal vágányai felett, vala
mint a Könyves Kálmán körút bal 
pályája felett átívelő hidat felújít
ják, a jobb pálya felettit pedig ki

cserélik. A Kőbánya felsőt és a 
Keleti pályaudvart összekötő új 
vágány három kilométer hosz
szú lesz. Nagyjából 2,5 kilométe
ren fektetnek le hozzá új síneket, 
továbbá korszerűsítik a felső ve
zetéket, a biztosító és távközlé
si berendezéseket, valamint több 
mint egy kilométer hosszan ki
építik a térvilágítást. A 9,5 milli
árd forintos munkát a vasúti biz
tosítóberendezések kivitelezésé
ben két évtizedes, a vasútépítés
ben pedig többéves tapasztala
tokat szerzett R-Kord Kft. nyerte 
el. A közbeszerzési pályázaton a 
Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó 
érdekeltségébe tartozó társaság 
adta a legjobb árérték arányú 
ajánlatot.

A beruházás előre láthatóan 
2022 áprilisára készül el. Az új 
vasúti pálya többletkapacitása 
teszi majd lehetővé, hogy a Rá
kos–Hatvanvonalszakasz kor
szerűsítése után a MÁV ütemes 
menetrendet vezethessen be a 
keleti agglomerációban – hang
súlyozta a NIF. A folytatásban – 
ha az Európai Unió ad rá pénzt 
– a harmadik vágányt meg
hosszabbítanák a 17. kerüle
tig. Ott találkozik ugyanis 
a már említett Budapest–
Hatvan, illetve az elővá
rosi közlekedés szem
p o n t j á b ó l  s z i n t é n 
meghatározó Buda
pest–Újszászvas
útvonal. 

Felújítva kapták 
   vissza az autósok

Szemléletmódváltás a Fővárosi Közterület-fenntartónál

Takarítás faltól falig

Klímabarát multi
Hússzor annyi mérnök dolgozik ma a német világ
cég Gyömrői úti fejlesztési központjában, mint tizen
öt éve, az induláskor. A vírusveszély miatt a hagyo
mányos ünneplésről a vállalat letett, a születésnapi 
programokat online tartják meg. Az aktuális kihívá
sok miatt ugyan csúszik a bázis bővítése, így a két
tornyú komplexum átadásának éve egyelőre nem is
mert, de az mindenképpen jó hír, hogy a beruházás 
megvalósítása továbbra is fontos stratégiai célja a 
vállalatcsoportnak.

A közúti járműgyártásban 
az autóiparé a jövő

Komfortosabb elővárosi 
közlekedés vagy fél éven 
belül épülhet az új vágány

Önök hogyan szokták takarítani a nappalit? Ugye az asztal alatt is felporszí
vóznak, és ha igazi tisztaságra vágynak, a fotelek és a kanapé mögötti terüle
tet sem hagyják ki?! Talán ezzel a hasonlattal lehetne a leginkább szemléltet
ni, milyen változtatásokra készül a köztisztasági feladatoknál a Fővárosi Köz
területfenntartó köztisztasági főigazgatója, dr. Szabóné Müller Tímea. 

Milliókat hoz 
a szabályozott 
távfűtés

Adott két teljesen egyforma 
társasház, az egyik a Harmat 
utcában, a másik pedig a Má
diban. Mindkettő panel, és 
mindkettő 172 lakásos. A kü
lönbség mégis szembeötlő. 
A Harmat utcai homlokza
tát szigetelték, a közös helyi
ségekben kicserélték a nyí
lászárókat, a távfűtést pedig 
szabályozhatóvá tették. A ra
diátorokra távleolvasásos 
költségmegosztókat szerel
tek, hogy a lakástulajdono
sok annyit fizessenek, ameny
nyit ténylegesen fogyasztot
tak. A Mádi utcai lakók nem 
végeztettek energetikai kor
szerűsítéseket. 

– Ők éves szinten közel 
4,5 millió forinttal fizetnek 
többet a fűtésért, mint a Har
mat utcaiak – hangsúlyozta 
a két társasház közös képvi
seletét ellátó vállalkozás, a 
V-MAX 2002 Kft. ügyvezető
je, Bíró Károly. 

Számoljunk e gy kic sit! 
A M á d i utc á ba n m in d e n 
egyes lakástulajdonosnak 
25 ezer forintja bánja a fű

tési szezonban, hogy szökni 
hagyják a meleget. Ez ötöde
hatoda az átlagnyugdíjnak, 
egy családban pedig egy 
közepes bevásárlás ára. Az 
egyedi mérők felszerelésé
vel önmagában megtakarít
ható minden harmadik forint 
a fűtés számlában, és akkor a 
klímavédelemben elért nye
reségről még nem is beszél
tünk! Ez az energetikai be
ruházás jóval olcsóbb, mint 
a külső szigetelés, amely
nek költsége a jelenlegi épí
tőipari árakon közel lenne a 
másfél millió forinthoz laká
sonként. Ráadásul homlok
zatszigetelésre az állam már 
nem ad pénzt, a fűtéskorsze
rűsítést viszont támogatja, 
és helyi forrás is nyerhető rá. 

Az önkormányzat a tavaly 
kiírt pályázatban a költségek 
harmadát vállalta magára, így 
a lakóknak 100-120 ezer fo
rintból kijön a távfűtés szabá
lyozása. 

– Több kerületben is dolgo
zunk, így van összehasonlítá
si alapom. Az energetikai kor

szerűsítések terén Kőbánya 
viszi a prímet, az önkormány
zat rendkívül rugalmasan rea
gált a járványhelyzetre. Az el
nyert támogatással eredeti
leg 2020 október végéig kel
lett volna elszámolni, de töb
ben halasztani kényszerültek. 
Ennek oka, hogy a szerelőket 
félnek beengedni az embe
rek a lakásukba a vírus tava
szi megjelenése óta – mondta 
Bíró Károly.

Dicsérte azt is, hogy a pályá
zatból az egyedi fűtésű tár
sasházak sem maradtak ki. 
A bennük élők a kémények 
felújítására és a mai munka
védelmi előírásoknak meg
felelő kéményseprőjárda ki
építésére nyerhettek támo
gatást. Ez azért is lényeges, 
mert a kémények állapota 
összességében továbbra is 
kritikus Magyarországon, és 
ez alól Kőbánya sem kivétel. 
Az energiahatékonyság ja
vítására kiírt önkormányzati 
pályázaton a lépcsőházak el
öregedett ablakainak cseré
jére is jutott pénz. 
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Dr. Varjuné dr. Fekete Ildi-
kó tankerületi vezető Dunai 
Mónikával, Kőbánya országy-
gyűlési képviselőjével (Fidesz-
KDNP) közösen pakolta tele a 
furgont a hőmérőket tartalma-
zó kartondobozokkal. Amilyen 
könnyűek a dobozok, olyan ne-
héz a feladat, amire szánták 
őket. Október elsejétől min-
den iskolában kötelező az in-
tézménybe belépők, a diákok és tanárok 
hőmérsékletének mérése, hogy ezzel is 
csökkenthető legyen a koronavírus-fer-
tőzések kockázata. 

– Annyi hőmérőt igényeltünk, ahány 
bejárata van egy iskolának – részletezi a 
tankerületi vezető. Azokba az intézmé-
nyekbe pedig, ahova 800 gyereknél több 
jár, hőkaput telepítettek. Ez Kőbányán a 
Szent László Gimnáziumot érinti. A fő-

bejáratnál felállított hőkapu egyszerre 
hat-nyolc gyermek hőmérsékletét tudja 
mérni, magyarázza Fekete Ildikó, vagyis 
gyorsabb áthaladást tesz lehetővé. 

Bár a központilag előírt kötelezett-
ség csak október elsejétől lépett életbe, a 
testhőmérséklet mérése a kőbányai isko-
lákban nem újdonság. A Kelet-pesti Tan-
kerület előrelátó volt, azt már szeptem-
ber elsejétől, azaz az iskolakezdéstől be-

vezette, így a szept-
ember végén kiszállí-
tott digitális hőmérők kiegészítik a ko-
rábban megvásároltakat. Az iskolákban 
a hőmérséklet mérésére külön személy-
zet nincs, az intézményvezető feladata 
megoldani ennek a feladatnak az ellátá-
sát. A tanári felügyeleti rendszer például 
erre is alkalmas lehet – mondja a tanke-
rületi vezető.

Október elsejére ki-
alakult a tankerüle-
ti protokoll is: ha vala-
kinél 37,8 Celsius-fok 
feletti értéket mérnek, 
csinálnak egy kont-
roll-testhőmérséklet-
mérést is, hagyomá-
nyos hőmérővel. Ha az 
is lázas állapotot mu-
tat, a gyereket elkülö-
nítik az orvosi szobá-
ban, és a lehető legrö-

videbb időn belül értesítik a szülőt és a 
háziorvost. Volt, akit ez alapján szűrtek 
ki. Tapasztalataik szerint a középiskolás 
korosztálynál több a koronavírus-fertő-
zés, hiszen ők szabadabban mozognak, 
mint az általános iskolás diákok. Ugyan-
akkor Fekete Ildikó hangsúlyozza azt is: 
napi szintű kapcsolatban vannak az ope-
ratív törzzsel, védelmi referensük folya-
matosan egyeztet velük, így rugalmasan, 
azonnal tudnak intézkedni, ha egy-egy 
osztálynál digitális oktatást vagy rend-
kívüli szünetet kell elrendelni. 

Haladnak az iskolai karbantartások-
kal, felújításokkal is. A tankerületi veze-
tő szerint határidőre elkészülnek. Abban 
is bíznak, hogy mire az uszodák elkészül-
nek, a járványhelyzet lefut annyira, hogy 
újra elkezdődhessen az úszásoktatás. 

Kőbányai Önkormányzat a 2021-es évre 
is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
az Innovációs és Technológiai Minisz-
tériummal együttműködve. A segítség 
kizárólag szociális rászorultság alapján 
ítélhető oda, s arra azok a kőbányai la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociá-
lis helyzetű, felsőoktatási intézmény-
ben tanuló nappali tagozatos hallgatók 
jogosultak, akik alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.

A pályázatbeadáshoz a https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx címen kell 
regisztrálni, majd a személyes és pályá-
zati adatok feltöltését követően az űrla-
pot kinyomtatva és aláírva a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélközpontjában (Állo-
más u. 26.) kell november 5-ig benyúj-
tani. A szociális rászorultságot a pályá-
zó és a vele egy háztartásban élők utol-
só havi nettó jövedelemigazolásával kell 
bizonyítani. Bővebb információ: http://
www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_
hungarica18/.

Az iskolatitkár és az is-
kolai büfés méri éppen az 
érkező diákok testhőmér-
sékletét. Utóbbi ugyan 
nem az intézmény alkal-
mazottja, de önkéntesen 
minden szükséges teen-
dőbe besegít. Menyhárt 
Sándor iskolaigazgatóval 
az iskolakezdés utáni első 
hetek tapasztalatáról be-
szélgetünk. 

Öt-hat pedagógus hi-
ányzik naponta, van, aki 
közülük koronav ír us-
fertőzött, van, aki teszt-
re vár, más pedig szemé-
lyes okok miatt marad tá-
vol – magyarázza a he-
lyettesítési rendet mutat-
va az igazgató. Az őszi jár-
ványhullám feladta a leckét, a megoldás 
nem egyszerű. A gyerekeknél is gyako-
ri a hiányzás, előfordult az is, hogy egy 
diák edzőtáborból jött haza, szeptem-
ber elsején emiatt karanténba került, 
és mire kezdett volna, az osztályánál 
digitális oktatást rendeltek el. A hiány-
zások így pedagógusoknál és gyerekek-
nél is kiszámíthatatlanok, az oktatás 
viszont működik, mert „mindenki a fe-
délzeten van”.

– Együttműködünk, és akkor műkö-
dik – mondja Menyhárt Sándor. Szep-
temberben a helyettesített órák szá-

ma meghaladta a háromszázat, de a pe-
dagógusok segítették egymást, hiszen 
tudták, fordított is lehet a helyzet, azaz 
egymásra vannak utalva. És az együtt-
működés a szülőkkel is folyamatos. 

– Olyan rendes szülőink vannak, hogy 
le a kalappal. Mindig megállítanak, 
hogy mit adjanak, például tavasszal 
az egyik kínai édesapától ezer masz-
kot kaptunk. Nemrég pedig egy kislány 
hozott két szuper lázmérőt – meséli az 
igazgató. Az idősebb, veszélyeztetett-
nek számító pedagógusok is a „fedélze-
ten vannak”, nem volt példa arra, hogy 

valaki arra hivatkozott volna, hogy fél 
a vírustól. Segítik egymást, céljuk az, 
hogy amíg a járványhelyzet engedi, a 
hagyományos oktatás folytatódjon. És 
vannak új módszerek is: egyik pedagó-
gusuk például óratartás közben bekap-
csolta a számítógépet, és közvetítette 
az órát annak a gyereknek, aki éppen 
karanténban volt. 

Az ebédeltetés rendje a járványhely-
zet miatt változott: a diákok idősávok-
ban ebédelnek, és minden csoport kö-
zött fertőtlenítés történik. 

– Nagyon féltünk tőle, de nem húzó-
dott el annyira, mint amennyire gon-
doltuk. Persze ez a konyhások ügyessé-
gén is múlik – mondja Menyhárt Sán-
dor. Az ebédeltetést az önkormányzat 
intézi, az ebéd pedig, mondhatni, hogy 
a „járványra szabott”: azaz igyekez-
nek olyan ebédet adni, ami gyorsan fo-
gyasztható, például ivólevet, második 
fogást és gyümölcsöt. A lényeg, hogy az 
adagolás is gyorsan menjen, ugyanak-
kor a tápanyagtartalom is meglegyen. 

– A kulcs az emberek hozzáállása, 
és nálunk ez megvan! – foglalja össze 
az őszi járványhullám tapasztalatait 
Menyhárt Sándor. 

Hamarosan falra szerelhető érin-
tésmentes lázmérő érkezik több, 
a Kelet-Pesti Tankerület által 
fenntartott iskolába, ami tovább 
segítheti a reggeli érkezéskor 
kötelező testhőmérséklet-mé-
rést.  Szeptember utolsó napján 
már a tankerület minden álta-
lános iskolába és gimnáziumba 
kiszállította a kézi digitális láz-
mérőket, hiszen október elsejé-
től csak hőmérsékletmérés után 
léphetnek be az intézményekbe 
a tanárok és a diákok. 
A 800 fő feletti isko-
lákban, így Kőbányán 
a Szent László Gimná-
ziumban, hőkaput tele-
pítettek. 

Ösztöndíj 
hallgatóknak!

Mindenki 
a fedélzeten

Minden iskolát elláttak digitális hőmérőkkel

Járványrutin

Gyakorlati járványrutin a Szent László Általános iskolában

Fennakadás nélkül megy 
a hőmérsékletmérés

Minden iskolának jutott Minden iskolának jutott 
elegendő digitális hőmérőelegendő digitális hőmérő

Hőkapu fogadja 
a diákokat a 
Szent László 
Gimnáziumban

Hétköznap kora délután van, több kor-
osztály is együtt edz a KTC–Vuelta 
Sportegyesület Ritmikus gimnasztika 
szakosztályának Kazah utcai termében. 

– Két helyszínen szoktunk edzeni, itt 
és a Szent László Általános Iskolában. 
Mivel ott most nem tudunk, minden-

kit ide irányítottunk át, kora délutántól 
estig jönnek folyamatosan a gyerekek – 
mondja Ladányi Beatrix edző. Minden-
ki edz, csak kicsit más napokon, illetve 
az időpontok sem fixek: ki-ki akkor ér-
kezik, amikor tud. Öröm az ürömben, 
hogy a Kazah utcai terem felszereltség-

ben jobb, mint az iskolai tor-
naterem, nem kell szőnyeget 
tekerni, aláépítmény is van, 
vagyis sportág-specifikusabb, 
jobban kíméli a lányok ízüle-
teit. – Azok a gyerekek, szülők, 
akik komolyan veszik, bárho-
va eljönnek az edzőjükkel – 
meséli Beatrix. 

Készülnek a versenyekre is, 
bár azok lebonyolítása a jár-
ványveszély miatt nagyot vál-
tozott.

– Tavasszal minden verseny 
elmaradt, most ősszel min-
den kategóriának csak az or-

szágos bajnokságát rendezik meg, nem 
voltak selejtezők. Akit nevezünk, akik 
megmaradtak a sportágban, azok most 
mind indulhatnak az országos bajnok-
ságokon, amelyek zárt körűek. Szülők, 
nézők nem mehetnek be, az edzők, bí-
rók maszkot viselnek végig a verseny fo-
lyamán. A hétvégén is volt egy kategória, 
amin 85 versenyző vett részt. Aki lever-
senyzett, hazament, egymást sem lát-
hatták. Az eredményhirdetésen is csak 
a bírók és edzők maradtak. Megkaptuk 
az eredménylistát, érmet, oklevelet, és 
kedden én hirdettem ki itt a gyerekek-
nek ünnepélyesen, hogy ki hányadik lett. 
Ez igazából az öröm részét veszi el a gye-
rekektől – teszi hozzá. 

A Ladányi Beatrix által vezetett szak-
osztály idén lesz 20 éves. A kőbányai 
egyesület évről évre jobb eredményeket 
ér el, az országos ranglistában pedig fo-
lyamatosan az első nyolc között szere-
pelnek. 

Szent László-sok országos sikere

Mira a Kőbányai Szent Lász-
ló Gimnázium tizenegyedikes 
diákjaként érte el a kiemelke-
dő eredményt. 

– Többen mentünk az osz-
tályból, érdekesnek tűnt a cir-
kusz téma. Az OKTV első két 
fordulóját még rendben meg-
tartották, a harmadik már el-
maradt a járvány miatt. Pont 
azon a márciusi héten kezdő-
dött a karantén – meséli. – A 
szobor szétszedhető, világí-
tás van benne, kicsi kinderfi-
gurákból csináltam bele fellé-
pőket – magyarázza a munká-
ról az idén végzős diáklány, aki 
a Képzőművészeti Egyetemen 
jelmez-, báb- és díszlettervezés 
irányban tanulna tovább. Sze-
reti a művészetet és a színhá-
zat is, e kettőt ötvözné ez a vá-
lasztás. 

Míra győzelme a személyes 

siker mellett felkészítő taná-
ra, Pók Tímea, és az iskola, a 
Szent László Gimnázium ki-
emelkedő eredménye is egy-
ben. Ugyanis a diáklány az 
OKTV-n művészeti iskolások-
kal versenyzett, miközben a 
kőbányai intézmény nem szá-
mít annak, a rajz szak itt tago-
zatként működik. Igaz, a Szent 
Lászlóban az általános mű-
veltségi tantárgyak mellett 
azt is nagyon komolyan ve-
szik, hogy a diákokat művész-
tanárok oktassák. 

– A 80-as években Szabó Gá-
bor szobrászművész és rajzta-
nár hozta létre a speciális rajz 
tagozatot. Amióta nyugdíjba 
ment, azóta Balanyi Ritával kö-
zösen visszük tovább a szakot 
Mindketten a Képzőművésze-
ti Egyetemen szereztünk kép-
zőművész, tanár és gyakorlat-

vezető mentor tanár 
diplomát. Ez azért 
fontos, mert bár óra-
számban, eszközök 
tekintetében nincs 
annyi lehetőségünk, 
mint egy művészeti 
szakközépiskolában, 
de művé s z t a n á r -
ként a diákok számá-
ra perspektívát tu-
dunk nyújtani, tud-
juk, hogy kihez kell 
továbbküldenünk 
őket, hogy a szabad-
idejükben fejlődhes-
senek, és elérjék azt a szintet, 
ami egy képzőművészeti, ipar-
művészeti felvételinél elvárás 
– magyarázza Pók Tímea.

Ő kilenc éve tanít a Szent 
Lászlóban, munkája legna-
gyobb elismerésének azt tart-
ja, amikor egy-egy diák pá-

lyán marad, művészeti egyete-
men tanul tovább – és erre van 
is több példa. Minden évben 
akad olyan diák is, aki Mírá-
hoz hasonlóan vállalja a meg-
mérettetést az OKTV erős me-
zőnyében. 

– Főleg az utolsó időszak a 

nehéz, amikor beadják az ott-
hon készített munkát, mert 
annak a határideje január első 
hete. Vagyis a gyerekek téli 
szünete rámegy, a karácsony-
fa alatt alkotnak, és ezt bírni 
kell szellemileg és fizikailag is 
– mondja a művésztanár. 

Telt ház a Kocsisban 
Megmozgatta a bérlőket az iskolai tornateremstop 

– Harcművészektől, táncosok-
tól és ülőröplabdásoktól is kap-
tam e-mailt az elmúlt hetekben 
– vágott a közepébe a Kocsis 
Sándor Sportközpont vezető-
je. Természetesen focizó vagy 
kosarazó baráti társaságok is 
megkeresték Kuróczi Pált, aki-
nek a kérések többségét el kel-
lett utasítania. – Ha lenne még 
két-három tornatermünk, most 
gond nélkül bérbe tudnánk adni 
azokat is – tette hozzá.

Levelek tucatjai kapta az-
után, hogy az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma egy héttel 
a tanévkezdés után szigorított 

a koronavírus-járvány kezelé-
sére összeállított intézkedé-
si terven. A szaktárca azt aján-
lotta az általános és középisko-
láknak, hogy átmenetileg füg-
gesszék fel a délutáni sportfog-
lalkozásokat. A tankerület az 
ajánlást kötelezővé tette a kő-
bányai oktatási intézmények 
számára. Az intézkedés nehéz 
helyzetbe hozta azokat a sport-
egyesületeket, amelyek eddig 
iskolai tornatermeket vagy ud-
vari pályákat béreltek. Ők azon-
nal elkezdtek telefonálgatni, 
e-mailezni, Kuróczi Pálnál még 
Üllőről is kilincseltek. 

– E téren számomra 
a kőbányaiak az elsők. 
A Törekvés SE Egyesü-
let nőkre specializáló-
dott kosárlabda-szak-
osztályának száz után-
pótláskorú versenyző-
je és egy NB1-es csa-
pata van. Több korosz-
tályuk eddig az egyik 
soroksári iskolában edzett, de 
ott az ajtók most számukra is 
bezárultak. Nekünk kellett te-
hát befogadnunk őket – mond-
ta a Kocsis Sándor Sportköz-
pont vezetője. A Bihari utcai 
termeket délutánonként a Tö-

r e k v é s  v í -
vói, kosara-

sai használják, a műfüves foci-
pályákon pedig a Fradi női csa-
pata edz. A kinti terep a szabad 
órákban a Kőbányáért Egye-
sület játékosaié vagy az öreg-
fiúk-bajnokság résztvevőié. 
Az Ihász utcai telep labdarú-

gópályáinak állandó bérlőjük 
van három hétköznapi délutá-
non. A tornateremben hétvé-
gente lenne ugyan szabad idő-
pont, de a padló nincs olyan ál-
lapotban, hogy focizni lehessen 
rajta. – A felújítása előbb-utóbb 
elkerülhetetlen – hangsúlyozta 
Kuróczi Pál.

Szabályozott versenyek

Összefogás a helyi sportéletben 
– avagy a Kocsis Sándor 
Sportközpont lett a mentsvár

Álarcos, fekete ruhás asszony – olyan, akár az éjszaka. Ruhája sötétjét 
ezüst csillagok fénye oldja. Ám ahogy abroncsszoknyája nyílik, a sötétet 
megtöri a fény, a cirkusz csillogása, színei, hangja, vidámsága. Ágfay Míra 
munkája országos első helyezést ért az Országos Középiskolai Tanulmá-
nyi Versenyen, vizuális kultúra tantárgyban. 

Jótól jót 
tanult

Fotó: Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

Bajnokságra 
készülnek
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Jövő májustól nő a közös képvi-
selők felelőssége, és egyre ma-
gasabb elvárásoknak kell meg-
felelniük, miközben sok helyen 
ezt a feladatot olyanok látják el, 
akik nem rendelkeznek a meg-
felelő képzettséggel – magya-
rázza a kamarai képzés szüksé-
gességét Kovács János, a BKIK 
közösképviselő-képzésének 
egyik oktatója. 

2021. május elsejéig a társas-
házi közös képviselőknek köte-
lező regisztráltatniuk magukat, 
nevüket bejegyzik az adott tár-
sasház törzslapjára az ingatlan-
nyilvántartásban – így ha ké-
sőbb egy bírósági eljárásban azt 
állapítják meg, hogy a társasház 

működésének törvényességével 
gond van, akár milliós bírság-
gal is sújthatják őket. Ráadásul, 
akik a regisztrációt elmulaszt-
ják, május elseje után nem foly-
tathatják tevékenységüket. Ez-
zel párhuzamosan nyilvánosak 
lesznek a társasházak számvi-
teli törvény szerint kötelezően 
beadandó beszámolói is.

Bár mindez a társasházak 
működésének transzparenciá-
ját és a törvényességi felügyelet 
hatékonyságának javítását szol-
gálhatja, számos olyan közös 
képviselőt nehéz helyzetbe hoz, 
akikre eddig nem vonatkozott a 
kötelező állami OKJ-s társas-
házkezelő-képzés vagy az OKJ-

s bizonyítvány regisztrációs 
kötelezettsége. A BKIK ingat-
lanosztálya ezért is kezdemé-
nyezte a szakmai továbbképzé-
sek indítását – mondja Kovács 
János oktató, aki az eddigi ano-
máliákra is rámutat. Ezek közé 
tartozik például az is, hogy sok 
esetben a társasházi lakástulaj-
donosok célja az volt, hogy mi-
nél kevesebb közös költséget fi-
zessenek. Ám a rendezetlen dí-
jazás esetenként oda vezetett, 
hogy a közös képviselők nem 
rendelkeztek a megfelelő szak-
mai tudással, így a társasház 
kimaradt a pályázati lehetősé-
gekből, nem tudta megfelelő-
en megtervezni és végrehajta-
ni a korszerűsítéseket, felújítá-
sokat vagy azokat a beruházá-
sokat, amelyek a katasztrófa-
védelmi előírások betartása, az 
életvédelem szempontjából fon-
tosak. Ezzel az adott társasház 
elmulasztotta annak a lehető-

ségét is, hogy például az ingat-
lan energiahatékonyságának a 
növelésével jelentős közöskölt-
ség-megtakarítást érjen el.

A másik jellemző gond az volt, 
hogy nem képeztek megfelelő 
felújítási alapot, így egy havá-
ria esetén rendkívül magas fel-
újítási költségekkel szembesül-
hettek a tulajdonosok. 

További információ: Cso-
mor Marina képzésszer-
vező, e-mail : felnottkep-
zes@bkik.hu tel: +36 1 
488 2191.

Magyar Gazdaságért Díjat ka-
pott az Egis Gyógyszergyár Zrt. 
vezérigazgatója. Dr. Hodász Ist-
vánt a nemzeti ünnep alkalmá-
ból tüntette ki a pénzügymi-
niszter a tárca által adható leg-
magasabb elismeréssel.

Dr. Hodász István 2009-től 
irányítja vezérigazgató-
ként a hazai gazda-
ság egyik húzóága-
zataként számon 
t a r t ot t  g yóg y-
szeripari válla-
latot. Kinevezé-
se óta az Egis va-
lamennyi telephe-
lye új kutatóbázis-
sal bővült, megújult a 
hatóanyaggyártás, illetve 
új késztermékgyártó üzem ke-
rült átadásra. A több mint egy 

évszázados kőbá-
nyai cég Közép- 
és Kelet-Európa 

egyik vezető gene-
rikus gyógyszeripa-

ri vállalata, termékská-
lája a világ 65 országában ér-

hető el. Az Egis 1995 óta a fran-
cia Servier Csoport tagja.

Kilenc pongráctelepi fiatalt lőttek le a szovjet offenzíva idején

Háborús 
bűntett volt 
az ‘56-os 
kőbányai 
mészárlás
„Csapataink harcban állnak! 
A kormány a helyén van!” Nagy 
Imre miniszterelnök drámai 
rádióbeszédben jelentette be 
1956. november 4-én, hogy a 
szovjetek támadást indítottak 
a forradalom leverésére. Kő-
bányán a felkelők a hírre tan-
kok ellen is bevethető légvédel-
mi ágyúkat foglaltak le, majd 
azokat stratégiai fontosságú 
közlekedési pontokra – Éles-
sarok, Liget tér – vontatták, 
hogy akadályozzák a szovjetek 
előrenyomulását – írja Eörsi 
László a Kőbánya 1956 című 
könyvében.

November 6-án, az utóvéd-
harcok napjaiban történt az 
a máig tisztázatlan tragédia, 
amelyben a pongráctelepi fia-
talembereket megölték. Nevü-
ket 2013 óta emléktábla őrzi a 
Pongrác Közösségi Ház falán. 

– A történtekről a tizen-hu-
szonéves áldozatok kilétén túl 

kevés konkrétumot tudunk – 
mondta Bánó Soma helytör-
ténész, aki kutatásait a pong-
ractelep.hu-n publikálja. Tény, 
hogy a holttesteket a mai Hung-
expo területén találták meg, 
ahol 1956 szeptemberében az 
Országos Mezőgazdasági Kiál-
lítást rendezték. Tény, hogy ha-
lálukat lőtt seb okozta. És tény 
az is, hogy voltak túlélők. Egyi-
kükkel, aki Dániába emigrált, 
Bánó Soma beszélt is. Vissza-
emlékezése szerint hatan men-
tek át a „vásárváros” területére 
abban a reményben, hogy hátha 
találnak élelmiszert. Ott szinte 
azonnal szovjet katonákba fu-
tottak bele, akik falhoz állítot-
ták, majd kivégezték őket. Né-
gyen meghaltak, ketten viszont 
túlélték a mészárlást.

Ha ez valóban így történt, ak-
kor ugyanabban az időben más 
fiataloknak is járniuk kellett 
arra, hiszen összesen kilencen 

h a lt a k me g . 
A  többi öt ál-
dozat látogatá-
sának célja és 
haláluk körül-
ményei azon-
ban máig nem 
tisztázottak, 
ezért csak va-
lószínűsíthető, 
hog y a szov-
jetek pontosan ugyanígy ol-
tották ki az életüket. A tragé-
dia ügyében egy nyugalmazott, 
de az 1956-os eseményeket 
ma is aktívan kutató újságíró, 
Matthaeidesz Konrád feljelen-
tést tett. 

– Kaptam egy fotót, amelyen 
fejkendős asszonyok állnak a 
koporsók felett. A fénykép lát-
tán azt éreztem, hogy köteles 
vagyok az áldozatok mellé áll-
ni – hangsúlyozta. Az ügyész-
ség a közelmúltban szándékos 
emberöléssel megvalósított 

Szobrot állítottak 
a mártír Tóth Ilonának
Tóth Ilona már nem élt, 
amikor Wittner Máriát 
1957 nyarán letartóztat-
ták. A halálra ítélt forra-
dalmár megsimogatta 
a kivégzett forradalmár 
szobrának arcát, amikor 
október 22-én leleplezte 
Kontur András alkotását 
a Bajcsy-Zsilinszky Kór-
ház kertjében. „Nagyon 
tiszta ember volt, akiből 
a kommunisták faragtak 
szadista gyilkost” – fo-
galmazott beszédében Witt-
ner Mária. Meggyőződése, 
hogy a 24-25 éves Tóth Ilo-
nát koncepciós perben ítél-
ték halálra, és akasztották fel 
az 1956-os forradalmat köve-
tő megtorlások idején. „Ő is a 
magyar történelem azon ál-
dozatai közé tartozik, akinek 
évtizedekkel a halála után ró-
hatjuk csak le tiszteletünket” 
– írta a megemlékezésre kül-
dött levelében a honvédel-
mi miniszter helyettese, Né-
meth Szilárd.

A kórház főigazgatója 
szerint Magyarország ma 
ugyanúgy háborúban áll, 
mint 1956-ban, de most nem 

egy látható, hanem 
egy láthatatlan el-
lenséggel, a ko-
ronavírussal 
kell felvennie a 
harcot. Dr. Bod-
nár Attila mél-
tatta az orvo-
si bérek emelé-
séről szóló tör-
vényt, amely sze-
rinte kiszámítha-
tó életpályamodellt 
kínál az olyan kezdő 
orvosoknak, mint 
amilyen Tóth Ilona 
is volt. A szigorló or-
vos Tóth Ilona ön-
kéntes mentőként, 

majd orvosként szol-
gált a forradalomban. 
A szovjet megszál-
lást követően csatla-
kozott az ellenállási 
mozgalomhoz. A vád 
szerint többedma-
gával részt vett egy 

ávósnak hitt férfi 
megölésében. Tet-
tének megítélé -
se máig vitatott a 

mértékadó törté-
nészek között. Egye-

sek szerint va-
lóban elkö-

vette a ter-
hére rótt 
bűncse-
lekményt, 

mások 
szerint 
viszont 
a gyi l -

kosság 
nem tör-

ténhetett 
meg ott, úgy 
és azokkal a 
szereplők-
ke l ,  akiket 
kivégeztek 
érte. 

Állami elismerés 
a kőbányai cég 
vezetőjének

háborús bűntettnek minősí-
tette az esetet. A hatóság jogi 
álláspontja szerint ugyanis az 
offenzíva megindításától kezd-
ve Magyarország és a Szovje-
tunió háborúban állt egymás-
sal. Az ügyészség a tanúvallo-
mások alapján arra jutott, hogy 
az áldozatok nem vettek részt a 
harcokban, így civilnek számí-
tottak.

– A valós okát nem tudhat-

juk már meg annak, hogy 
egy szovjet tiszt vagy al-
tiszt miért adta ki a tűz-
parancsot. Elképzelt vá-

laszom van csak. Talán átélte 
a második világháborút, és be-
villant neki a bolsevikok egyik 
ideológusának, Ilja Ehrenburg-
nak A német címmel írt propa-
gandakötete, amely a németek 
elpusztítására buzdít. 1956-
ban talán ugyanaz jutott eszé-
be a magyarokról, mint 1941-
ben, a Szovjetunió megtáma-
dása után a németekről – véle-
kedett Matthaeidesz Konrád.

Mementó
Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
emléktáblát állítana vagy emlékhelyet alakítana ki a mai 
Hungexpo területén a pongráctelepi áldozatok tisztele-
tére – nyilatkozta lapunknak a szervezet alelnöke. Csi-
gás Zoltán azt mondta, hogy a vásárvárost üzemeltető 
cég már megadta a hozzájárulást, de szükség van továb-
bi engedélyek beszerzésére is. A Világszövetség, amely-
nek elnöke dr. Sántha Gábor, alapító okiratban rögzített 
célja a forradalom eszméjének továbbörökítése.

Porba hullott szovjet–
magyar barátság

Légvédelmi ágyú védte 
Kőbánya kapuját a Liget 
téren

Az Élessaroknál 
november 8-áig 
kitartottak az ellenállók

A pongráctelepi 
áldozatok civilek voltak

Továbbképzés közös 
képviselőknek

Jövő májustól nagyobb a felelősségük

Ellenőrzik a konténereket
É p ü l e t e k  k ü l s ő 
vagy belső felújítá-
sa, átépítése során, 
de akár rendkívü-
li lomtalanítás ese-
tében is előfordul-
hat, hogy a keletke-
ző hulladékot kon-
ténerbe szükséges 
gyűjteni, a megren-
delt konténer elhe-
lyezése azonban a telken belül 
akadályokba ütközik, ezért az 
ingatlan előtti közterületet kell 
igénybe venni.

Fontos tudni, hogy a kon-
téner elhelyezéséhez a Kőbá-
nyai Önkormányzat Képvise-

lő-testületének ren-
delete alapján enge-
délyt kell beszerez-
ni. Az illegálisan ki-
helyezett konténer 
megrendelője a ren-
des közterület-hasz-
nálati díj többszörö-
sének megfizetésére 
számíthat.

A  ho z z ájá r u l á s 
megadásának feltétele a köz-
terület-használati kérelem be-
nyújtása, amelyet elsősorban a 
megrendelőnek kell megtennie. 
A hulladéktároló konténer bér-
beadására szakosodott cégek 
a legritkább esetben rendezik 

a konténerre vonatkozó közte-
rület-használatot, a konténerek 
bérleti díja ezt a tételt rendsze-
rint nem tartalmazza. A konté-
ner kihelyezésének közterület-
használati díja jelenleg 1260 
Ft/db/nap.

A hozzájárulás iránti kére-
lem nyomtatványa az önkor-
mányzat honlapjáról (www.
kobanya.hu) letölthető vagy a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
központjában (1102 Budapest, 
Állomás u. 26.) beszerezhető. 
A kérelem elektronikus úton az 
e-papír-szolgáltatás (https://
epapir.gov.hu) igénybevételével 
személyesen vagy postai úton 

nyújtható be. A kérelem illeté-
ke háromezer forint.

A kérelmet ideális esetben 
a konténer tervezett elhelye-
zését megelőző 15 napnál ko-
rábban kell beadni. A helyszín 
kiválasztásakor ügyelni kell 
arra, hogy a konténer nem aka-
dályozhatja sem a gépjármű-, 
sem a gyalogosforgalmat. Aka-
dályoztatás esetén a közterü-
let-használónak gondoskodnia 
kell a biztonságos közlekedést 
biztosító eszközök kihelyezé-
séről. A közterület-használat-
tal foglalkozó hivatali ügyin-
tézőkkel előzetes egyeztetésre 
van lehetőség, amellyel számos 

kellemetlenségtől megkímélhe-
ti magát a kérelmező. 

Nem érdemes megkerülni a 
hivatalos utat, ugyanis a közte-
rület-használattal foglalkozó 
ügyintézők és a Kőbányai Köz-
terület-felügyelet is folyamato-
san ellenőrzik a közterületek 
használatát. 

Ha a helyszínen nem megál-
lapítható a megrendelő kiléte, a 
konténeren kötelezően feltün-
tetett telefonszámon felveszik 
a kapcsolatot a szállítócéggel, 
amely a hatóság rendelkezésé-
re bocsátja a megrendelő nevét 
és címét, így az eljárás lefoly-
tatható. 

KERT ÉS BALKON

Mediterrán növényeink – a Plumbago
2020-ban zömében elma-
radtak az utazások, nyaralá-
sok. Az idei évben leginkább 
csak a saját kertünkben idéz-
hettük meg a mediterrán tér-
séget. A sok ismert és ked-
ves növény mellett minden 
évben találhattunk valami 
szépet, viszonylag újat, ami 
eddig nem díszítette a ker-
tünket. Ilyen az ólomvirág 
(Plumbago auriculata) is.

A növény Dél-Afrikából szár-
mazik, innen került a dél-eu-
rópai térségbe, és jól alkal-
mazkodott az ottani viszo-
nyokhoz. Nagyon szép kék 
virága van (ritkán fehér is le-
het). Örökzöld, gyorsan fej-
lődő, sokáig virágzó növény. 
Apró virágai tartósak. Június 
elejétől egészen októberig vi-
rágzik, több hullámban. Met-
széssel gazdag virágzásra bír-
hatjuk. Tarthatjuk cserépben, 
dézsában, illetve ki is ültet-

hetjük szabad föld-
be. Gyors növeke-
dési erélye miatt tá-
masztékot igényel, 
másfél-két méter 
magasra is felfuttat-
hatjuk.

Sok nap, sok víz – 
ez az alapigény. Ön-
tözésnél a virágot ne érje víz, 
mert jelentősen veszít a dí-
szítő értékéből. Miután a nö-
vény gyors növekedésű, tö-
rékenyek az új hajtások, ezért 
lehetőleg szélvédett helyre 
kerüljön. A vegetációs idő-
ben hetente tápoldatozzuk, 
ezt bőséges virágzással há-
lálja meg. A növény téli gon-
dozása már nehezebb. Szár-
mazását tekintve teleltetni 
kell, nagyon érzékeny a fagy-
ra. Az első fagyok előtt vigyük 
a növényt védett helyre!

A teleltetőhely megválasz-
tása nem túl egyszerű. Vi-

szonylag sok fény-
re és 8-10 oC-ra van 
szükségünk. A telel-
tetésre felkészített 
növényeket félig-
egyharmadig vágjuk 
vissza! Az öntözést 
mérsékeljük, a lehető 
legkevesebbet öntöz-

zük, de vigyázzunk arra, hogy 
ki ne száradjon a növény!

Az ólomvirágot ma már 
megtaláljuk a haza kertésze-
ti árudákban is. Hosszú virág-
zási ideje népszerűvé teheti 
ezt a nálunk még kevésbé el-
terjedt örökzöld cserjét. Kí-
sérletezzünk bátran, és ha az 
igényeit kielégítjük, biztosan 
sikeres lesz a tartása, és sok 
szép pillanatot hoz számunk-
ra ez a mediterrán növény.

 Hajnal Sándor,  a 
Magyar Gyula Kertészeti 

Szakgimnázium és 
Szakközépiskola igazgatója

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30. – Tel.: (1) 666-2700 – Fax: (1) 666-2714

www.kvzrt.hu – kvzrt@kvzrt.hu

Parkolásüzemeltetési Iroda
1106 Budapest, Gépmadár u. 2-8. Tel.: (1) 431-7276, - Fax: (1) 431-7277 

parkolas@kvzrt.hu

Tisztelt Kőbányai Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest X. kerület Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló utca –
Hatház utca, illetve az Üllői út - Ceglédi utca – Bihari utca – Balkán utca – Somfa köz –

Zágrábi utca – Gém utca – Fogadó utca – Száva utca által határolt területre a 2020. évre kiadott

lakossági-, gazdálkodói- és egészségügyi várakozási hozzájárulások 2021. február 1-én
érvényüket vesztik, így a kedvezményes parkolást nem tudják igénybe venni.

A Parkolásüzemeltetési Iroda Ügyfélszolgálaton és online a www.kvzrt.hu honlapon 2020.
november 2-től lehetőségük nyílik a 

2021. évi várakozási hozzájárulások kiváltására.

A várakozási hozzájárulás kiváltásának feltételei:

A várakozási hozzájárulások kiadásához szükséges:

• a kitöltött és aláírt kérelem 

• az igénylő lakcímkártyája és személyazonosító okmánya 

•  gépjármű forgalmi engedélye 

• az Önkormányzattól kapott „0”-ás gépjárműadó igazolás vagy a tárgyév
befizetését igazoló átutalás(ok) vagy csekk(ek) másolata

• céges gépjármű esetén (munkáltató nyilatkozat, cégkivonat és aláírási címpéldány)

A 2021. évi várakozási hozzájárulások érvényességi ideje: 2021. január 01. - 2022. január 31. 

További információért, kérjük forduljon ügyfélfogadási időben Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi
elérhetőségek egyikén:

• Személyesen: 1106 Budapest, Gépmadár utca 2-8.

• Telefonon: +36 1 431-7276

• Elektronikus úton: parkolas@kvzrt.hu 

• Nyitva tartás: H-K-CS: 9-17 SZE: 9-18 P: 9-16

Amennyiben az Ön tulajdonában, illetve üzemeltetésében nincs olyan gépjármű, amire a
rendeletek hatálya kiterjed, kérjük, tájékoztató levelünket tekintse tárgytalannak. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Parkolásüzemeltetési Iroda

                    Adatkezelésünk nyilvántartási száma: NAIH-69480/2013

A JEGYZŐ A JEGYZŐ 
VÁLASZOLVÁLASZOL

Társasházi közös képviselőknek indít szakmai továbbképzést a Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamara. A tanúsítvánnyal záruló, a járványveszély miatt online meg-
tartott tanfolyamokat a BKIK ingatlanosztálya kezdeményezte, és a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hivatal engedélyezte. 

HIRDETÉS
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A díjátadót az idei évre jellem
ző „külsőségek” kísérték a Kőrö
si Csoma Sándor Kulturális Köz
pontban. A kitüntetettek, a ven
dégek és Kőbánya vezetői egy
aránt maszkot viseltek, és egy
mástól kellő távolságot tartva 
foglaltak helyet a színházterem
ben. D. Kovács Róbert Antal pol
gármester meg is jegyezte beszé
dében, hogy nem ilyen 2020ra 
számított tavaly szilveszterkor. 
A járványhelyzetre utalva hang
súlyozta, hogy a példamutatás
ra hosszú ideje nem volt akkora 
szükség, mint napjainkban.

– A 2020ban történtek és a 
kitüntetettek munkásságának 
metszete a példaérték. A díja

zottak minőséget és mintát kép
viselnek szakértelemben, ha
gyománytiszteletben, innová
cióban, empátiában. Példájuk 
helytállásra és fegyelmezett
ségre ösztönöz mindannyiun
kat – fogalmazott a polgármes
ter, mielőtt a képviselőtestület 
nevében átadta az önkormány
zati elismeréseket.

Kőbánya legmagasabb kitün
tetését, a kerület védőszentjének 
nevét viselő Szent Lászlódíjat 
dr. Prutkay János agrármérnök, 
agrárközgazdász vehette át, aki
nek ötvenöt éves életpályája ma 
is a magyar lóversenysportot 
szolgálja. A díszpolgári címet 
Görög Ibolya protokollszakértő

nek és írónak ítélték oda rendkí
vüli hivatástudata elismerése
ként. Kőbányáért Díjban része
sült dr. Gyetvai Tibor ezredes, a 
helyi rendőrkapitányság veze
tője, Sárkány Péter középisko
lai tanár, aki közel harminc éve 
igazgatja a Szent László Gimná
ziumot, valamint Verbai Lajos 
volt polgármester, a helytörté
neti gyűjtemény vezetője. A Kő
bánya Szolgálatáért Emlékér
met ketten kapták meg, elismerő 
címet hatan, ágazati elismerést 
pedig huszonhatan vettek át. 

A díjátadón a 75 éves fennállását 
ünneplő MÁV Szimfonikus Ze
nekar Beethoven Egmontnyi
tányát, valamint V. szimfóniá ját 
játszotta el a kitüntetettek és az 
1956os forradalom tiszteletére.

Nyakkendője ágaskodó lova
kat mintázott. Egy híján nyolc
vanéves, de még ma is van fel
adata a versenypályán. 2018
ban megkapta a Magyar Lo
vassport Szövetség legmaga

sabb kitüntetését, a lóver
senyzés meghono

sítójáról, Szé
chenyi Ist

vánról elnevezett emlékérmet. 
Idén pedig lakóhelye, Kőbánya 
díjazta a legrangosabb elisme
réssel dr. Prutkay János élet
pályáját.

– Hány lovas nyakkendője 
van? 

– Tíztizenöt. 
– És melyik a legkedve-

sebb?
– Az, amelyiket most is vise

lek. Édesapámtól kaptam, aki 
a két világháború között lovas 
tüzértisztként végzett a Lu
dovikán. Eredményesen ver
senyzett, az 1936os olimpia 
előtt tagja volt a válogatott tá
gabb keretének. Édesanyám 
is lovagolt, a közös szenve
dély hozta őket össze egy pár
rá. 1963ban apám alapítot
ta a mosonmagyaróvári lovas
iskolát, amely szakmai bázist 
adott a helyi agrártudományi 
főiskolának. Zoltán öcsém és 
én is folytattuk az általa meg

kezdett munkát. Mindketten 
díjugratók lettünk, fivérem 
azonban a lovassport, a te
nyésztés és az oktatás felé 
fordult, míg én maradtam a 

lóversenynél. 
– Hogy került a Magyar Ló-

verseny Vállalathoz, ame-
lyet ma már Kincsem Nem-
zeti Lóverseny és Lovas Stra-
tégiai Kft.-nek hívnak? 

– A korszak legendás igazga
tója, dr. Fehér Dezső (98 évesen 
ő az ország legidősebb állator
vosa, aki szeptemberben vette 
át gránitdiplomáját – a szerk.) 
ismert a versenypályáról. Ő hí
vott a 70es évek elején a Kin
csem Parkba. Húsz évig vol
tam a helyettese, majd nyug
díjba vonulása után az utó

da. Volt tíz év, amikor 
öcsém a Nemzeti Lo
vardát vezette, én pe
dig a „Lovit”.

– Akkor még léte-
zett az Ügető a Ke-
repesi úton. Milyen 
volt az élet a két pá-
lyán?

– Alig voltak gépek, 
mi emberi erővel tet
tük olyanná a pályá
kat, hogy NyugatEu
rópában is felnéztek 
ránk. Új istállókat, 
munkásszállásokat építettünk, 
1000 versenylovunk és 650 
dolgozónk volt. De amit most 
az Albertirsai úton, a Kincsem 
Parkban látni lehet, az maga a 
csoda. Csak sajnos ezt többen 
tudják külföldön, mint Kőbá
nyán és Magyarországon.

– Az ön vezetői pályafutá-
sa az „aranykor” időszakára 
esett. De mi a helyzet ma? 

– A hozzáértő vezetésnek kö
szönhetően a lóversenysport 
újra kezd felfutni. Persze a jár
vány nálunk is visszavetette a 
látogatók számát. Elkelne több 
reklám.

– Ha már a felfutást említet-
te: 2018-ban megújult a Nem-
zeti Lovarda, a mezőhegyesi 
nemzeti ménesbirtokot pe-
dig a volt kancelláriaminisz-
ter, Lázár János irányítja. 

– Idén az ügetőderbit egy Me
zőhegyesen tenyészett ló nyer
te. A Dreher családnak annak 
idején saját versenyistállója 
volt. Remélem, hogy a tehetős 
magyarok is követik a példát. 

– Szokott fogadni?
– Soha. Hiteltelenné tett 

volna, de nem is volt szabad. 

Amúgy pedig, aki hozzánk jött 
játszani, az többnyire a pénze 
után futott. Mert a mondás úgy 
tartja, hogy nyerni lehet, de ve
szíteni kötelező. 

– A régió legjobb startere-
ként tartották önt számon. 
Mi a dolga egy indítóbíró-
nak?

– Ő ellenőrzi a lovakat a fu
tam előtt. Megnézi például, 
hogy vane köztük sánta, és 
megkérdezi, hogy mindenki 
meghúztae a hevedert. A leg
több baleset ugyanis abból 
ered, hogy a lovas verseny köz
ben lefordul a nyereggel együtt.

– 2 0 0 4 - b e n nyu g d í j b a 
ment. Kijár még a pályára? 

– Hogyne, minden verseny
napon, ug yanis a Kincsem 
Park vezetője, Pécsi István, aki 
ízigvérig lovas ember, proto
kollfőnöki feladatokkal bízott 
meg. 

– Kőbányát is szereti, vagy 
csak a Kincsem Parkot? 

– A kerület az életem, közel 
ötven éve lakom itt. Szeretem 
a hangulatát, és szeretem Kő
bányában azt is, hogy fantasz
tikusan fejlődik. 

Példaképek 
ünnepe

Életpályájukkal ösztönöznek helytállásra és fegyelmezettségre

Október 22-én, az 1956-os forradalom évfordulójának 
előestéjén köszöntötték idén a kerület kitüntetettjeit. 
„A díjazottak a minőséget képviselik munkásságukban, 
életpályájukban” – fogalmazott méltató beszédében 
D. Kovács Róbert Antal polgármester. Az ünnepséget, 
amelyet júniusban, a Szent László Napokhoz kapcsoló-
dóan szoktak megtartani, 2020-ban a koronavírus-jár-
vány miatt kellett későbbre halasztani.

„Egész este 
vigyorog
ta m, mint 
a vadkörte, 
nagyonna
gyon boldog 
v o l t a m ”  – 
meséli köz

vetlen őszin
teséggel Gö

rög Ibolya pro
tokollszakértő, hogyan fogadta 

a hírt, hogy idén ő Kőbánya dísz
polgára. Nem gondolta, hogy a 
kerületben tudnak róla – magya
rázza, pedig több mint három év
tizede él Kőbányán, imádott Har
mat utcai lakótelepi lakásából in
dul országszerte előadásokat tar
tani „hétköznapi maceráinkról”, 

”, öt könyvet írt, ezzel is segítve 
másokat. 

– Hét miniszterelnök mellett 
dolgozott…

– Igen, 12 év 2 hónap 12 nap 
alatt 7 miniszterelnök. Antall Jó
zsef volt a legnagyobb élményem. 
Soha nem kérdezte, hogy miben 
hiszek, a szakmai tudás, lojali
tás miatt nagyon kedvelt. Tudta, 
hogy azért vagyok ott, hogy az ő 
munkáját segítsem. Mindig kér
dezte, hogy „Ibolya, látta...?, Ibo
lya, mit gondol...?”, és amit na
gyon sok vezető nem tud, An
tall József kivétel nélkül min
den program után külön megkö
szönte a munkámat. Tudta, hogy 
a megkérés és a megköszönés kell 
az emberek irányításához, mert a 

beosztottak akkor mindent meg
tesznek érte. 

– Kedvenc látogató a parla-
menti időszaka alatt? 

– Ó, hát rengeteg volt. Nagyké
pűen hangzik, de leültünk reg
gel a kollégáimmal, és elosztot
tuk, hogy te mégy a luxemburgi 
elnökért, ha visszajöttél, akkor 
az a miniszter megy az államtit

kárhoz... Úgy beszéltünk az em
berekről, hogy darabdarab, ne
künk az a munkánk volt. 

– Teréz anya? 
– Németh Miklós kormányá

nak idején Pozsgay Imre tárca 
nélküli miniszter volt a kvázi al
ternatív, a 20 perces. Ő fogadta 
Stevie Wondert, de Teréz anyát 
is. Az volt a forgatókönyv, hogy 
felkísérem, és amikor kijön, kör
besétálunk a Parlamenten, és 
egy másik kapun viszem ki, hogy 
mégis legyen program része is a 
látogatásnak. Egy szappanilla
tú, pici kis törékeny hölgy volt, 
két kis kísérőjével. Jöttünk már 
kifelé Pozsgaytól, és ahogy elin
dultunk a Parlament folyosóján, 
azt kérdi, hogy ezt miért nem ad

ják el és adják oda az árát a sze
gényeknek? És úgy elszégyell
tem magam, mert tudtam, hogy 
ez a gazdagság mennyire bántja, 
amikor ő a szegénységből jött, és 
az életelve, hite az, hogy a gazdag
ságot szét kell osztani. Úgyhogy 
az első kapun kivittem, nem men
tünk el a kupoláig sem. 

– A járvány miatt 2020 a tá-
volságtartás éve. Gondolja, 
hogy változtat ez a viselkedé-
sünkön hosszú távon? 

– Az emberek kezdik ezt élet
módként felfogni, de nagyon bí
zom benne, hogy hamar véget ér, 
mert az nem normális, hogy nem 
tudok kezet fogni valakivel, nem 
tudom megpuszilni. Ugyanak
kor verbálisan az emberek ked
vesebbé váltak. De nem gondo
lom, hogy hosszú távon beépül a 
viselkedésünkbe. Tipikus példa a 
kézfogás elmaradása, a politiku
soknál is láttuk, hogy próbáltak 
gesztusokat, könyökösszeütést, 
öklözést, de azért nagyon sokszor 
a kézfogás visszajön, mert olyan 
mélyek a gyökerei, hogy ezen nem 
könnyű túllépni. 

– Ha javasolna valamit, amin 
könnyű lenne változtatni a mai 
világban, mi lenne az?

– Az utóbbi 1520 évben min
den arról szól, hogy „én, én én...”, 
holott együtt élünk. Jó lenne, ha 
egy gyerek meg tudná azt kér
dezni, hogy nagymama, hogy telt 
a napod. Ilyet nem kérdeznek ma 
már. Pedig a másikra is figyel
ni kell, mert együtt élünk. Ha el
megy valaki egy lakatlan sziget
re, akkor csináljon, amit akar, de 
az, hogy „én, én, én...” és „nekem 
ez jó” ez kevés az élethez. A har
monikus élethez kell a másikra fi
gyelés, a tolerancia. 

– Mit szeret Kőbányán? 
– A kisvárosiasságot, hogy 

itt ismerik egymást az embe
rek. Köszönnek, elbeszélgetünk, 
ha a belépek a kisboltba, megy 
a pletyka, mindent tudok. Biz
tonságos, kisvárosi, és nagyon 
jó, hogy ha gyalogolni akarok, a 
Szent Imre utcában a kis házak 
között madárcsicsergést hallok. 
A  kertes ház összes előnyét élve
zem anélkül, hogy havat kellene 
lapátolnom.

2020 Szent László-díjasa beleszületett a lóversenyzésbe

Kőbánya díszpolgára mindig tudja, mi illik és hogy illik

Az „én, én, én…” 
kevés az élethez

Apáról fiúra

A Kőbányai Önkormányzat
2020. évi kitüntetettjei
SZENT LÁSZLÓ-DÍJ: 
Dr. Prutkay János lósportszak-
ember, a Nemzeti Lóverseny 
Kft. és a Lóversenyfogadást 
Szervező Kft. volt igazgatója

KŐBÁNYA 
DÍSZPOLGÁRA CÍM:
Görög Ibolya protokollszakér-
tő, író, előadó

KŐBÁNYÁÉRT DÍJ: 
Dr. Gyetvai Tibor, a BRFK X. ke-
rületi Rendőrkapitányságának 
vezetője
Sárkány Péter, a Kőbányai 
Szent László Gimnázium igaz-
gatója
Verbai Lajos, a Kőbányai Hely-
történeti Gyűjtemény vezetője, 
Kőbánya volt polgármestere

KŐBÁNYA 
SZOLGÁLATÁÉRT 
EMLÉKÉREM: 
Sövegjártó Ferenc, a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal informa-
tikai vezetője
Majthényi Györgyné, a Kőbá-
nyai Egyesített Bölcsődék kis-
gyermeknevelője

ELISMERŐ CÍMEK: 
Dobrádi László közös képvise-
lő – Kőbánya Kiváló Közös Kép-
viselője
Dr. Kővári Ilona családorvos, 
Gergely utcai háziorvosi ren-
delő – Kőbánya Kiváló Orvosa
Kiss Krisztina kiemelt főnyo-
mozó, BRFK X. kerületi Rendőr-
kapitányság – Kőbánya Rend-
védelméért
Láposi József Attila – Kőbánya 
Környezetszépítéséért

Mihalicska Terézia népműve-
lő – Kőbánya Kiváló Közösség-
szervezője
Osváth Erzsébet asszisztens, 
Gergely utcai háziorvosi rende-
lő  – Kőbánya Egészségügyéért

BERETZKY ENDRE-DÍJ: 
Dr. Bereczki Zsuzsanna gyer-
mekháziorvos, Üllői úti rendelő
Dr. Simora Mária háziorvos, 
Pongrác úti háziorvosi rendelő

WÁGNER VIKTÓRIA-DÍJ: 
Lőrinczi Orsolya Éva védőnő

ÉV ÁPOLÓJA DÍJ: 
Doráné Mikó Marianna asszisz-
tens, MÁV-telepi felnőttházior-
vosi rendelő
Kemenesi Sándorné fogásza-
ti szakasszisztens, Kőbányai 
Egészségház

ROTTENBILLER-DÍJ: 
Kálmánné Szabó Judit osztály-
vezető, Kőbányai Polgármeste-
ri Hivatal

KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ 
MUNKATÁRS: 
Nagy Emese Ágnes ipari és ke-
reskedelmi ügyintéző, Kőbá-
nyai Polgármesteri Hivatal
Nagy Nóra anyakönyvvezető, 
Kőbányai Polgármesteri Hi-
vatal

MANNINGER MIKLÓS-DÍJ: 
Takács István kiállításszerve-
ző, grafikus, Kőrösi Kulturális 
Központ

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ: 
Dobos Istvánné tanító, intéz-

ményvezető-helyettes, Üllői 
Úti Magyar–Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
Jandó Ágnes tanár, Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar–An-
gol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola
Király Anna Mária óvodape-
dagógus, Kőbányai Gézengúz 
Óvoda
Szilágyi Csilla tanító, tanár, Kő-
bányai Kertvárosi Általános Is-
kola 
Vanczák Erzsébet óvodapeda-
gógus, Kőbányai Gyöngyike 
Óvoda 
Vargáné Fónagy Erzsébet, a 
Senior Mentor Program veze-
tője

KIVÁLÓ TECHNIKAI 
MUNKATÁRS: 
Márkiné Csonka Beáta dajka, 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda

KIVÁLÓ PÁLYA KEZDŐ 
MUN KATÁRS
Csordás Krisztina tanító, Kőbá-
nyai Harmat Általános Iskola 

SOOS GÉZA-DÍJ
Pisák Petronella családgon-
dozó, Bárka Kőbányai Humán-
szolgáltató Központ

STRÓBL MÁRIA-DÍJ
Csomorné Mechler Ida Krisz-
tina kisgyermeknevelő, Kőbá-
nyai Egyesített Bölcsődék

KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ 
MUNKATÁRS: 
Kocsis Viktória kisgyermek-
gondozó, Kőbányai Gyöngyike 
Bölcsőde 
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A rejtvény fő soraiban öt olyan film (filmsorozat) címét olvashatja, amelyeket a kőbányai pincerendszerben forgattak. 
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PROGRAMAJÁNLÓ

A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület 
lakosságát, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó 

szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezet- 
védelmi egyesületeket, hogy egyeztetési eljárást indít az 

alábbi tervvel kapcsolatosan:

Budapest X. kerület, Fertő utca, 
Hízlaló tér, Ceglédi út, Balkán utca 
és Bihari utca által határolt terület 

kerületi építési szabályzata 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. §-a alapján 

a településrendezési eszköz munkaközi véleményezése 
során megtartandó lakossági fórum kizárólag

elektronikus úton történik.
A fenti tervvel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket 

tenni, véleményt nyilvánítani a honlapon történő 
közzétételétől számított 15 napon belül,

2020. november 5. és 20. között
kizárólag elektronikus úton, a hivatal@kobanya.hu

e-mail címre kell megküldeni.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
D Kovács Róbert Antal

November 22., vasárnap 15 óra
SZÁZ ÉVE SZÚR
Egy este a színház, a futball és az 
újságírás jegyében
Vendég: Lippai László, színművész
KÖSZI

November 22., vasárnap 10.30
VUK – MESEMUSICAL
Fekete István regénye alapján
a Pódium Színház előadásában
KÖSZI

November 27., péntek 19 óra
BERECZ ANDRÁS MESEMONDÓ
Félbevágott pipafüst című 
előadói estje
KÖSZI

November 28., szombat 19 óra
MARTINA NINCS EGYEDÜL
debütáló koncert
KÖSZI Kő Café

November 29., vasárnap 15 óra
CLAUDE MAGNIER: OSCAR
Vígjáték két részben
a HADART Színház előadásában
Kőrösi színházbérlet 

December 3., csütörtök 19 óra
EMBER A FALVÉDŐRŐL
a L’art pour l’art Társulat előadása
Kőrösi

December 13., vasárnap 11 óra
DIÓTÖRŐ – MARIKA ÁLMA
Csajkovszkij balettje nyomán
Tutta Forza zenekar
Kőrösi

December 18., péntek 19 óra
KARÁCSONYRA HANGOLVA
Szekeres Adrien-koncert
Kőrösi Színházterem

HIRDETÉS

„Úgy gondoltuk, elhozzuk a belvárost Kőbá-
nyára” – mondja mosolyogva Járfás Ildikó üz-
letvezető az új, Kőbányán egyedinek számító 
svédasztalos szolgáltatásukról. Lassan egy hó-
napja működik az „all you can eat” a KÖSZI ét-
termében. Péntekenként ebédre fix áron ki-ki 
annyit ehet, amennyi tud. Első alkalommal telt 
ház volt, a második hét gyengébbre sikerült, a 
harmadik újra jónak számított, de kitartanak, 
hiszen tudják, hogy a mérlegkészítéshez több 
időnek kell eltelnie. 

Idén elmarad az Ügetőszilveszter

– Elég jól megúsztuk – mond-
ja, amikor a járvány hatásairól 
kérdezem. – Két hónapra kellett 
leállnunk tavasszal, május vé-
gétől folyamatosak csak a verse-
nyek, a fogadási bevételek a ta-
valyi szintre zárkóznak vissza, 
de a kimaradt időszakot min-
denképp érezni lehet. Azonban 
az évi négy nagy fesztiválból 

idén csak az augusztus végére 
csúszó Derbyt és Divat Hétvégét 
tudtuk megtartani, a tavaszi és 
őszi Food Truck Show elmaradt, 
az Ügetőszilveszter pedig a leg-
nagyobb sajnálatunkra nem lesz 
megtartva. Pont azt nem tudjuk 
adni, amiért az emberek kijön-
nek ilyenkor a Kincsem Park-
ba, a bulit, a szórakozást, a fel-

hőtlen jókedvet. Az Ügetőszil-
veszterre 20 ezer ember látogat 
ki, egymás hegyén-hátán áll-
nak, játszanak a lelátón. Erősen 
szabályozva pont a hangulat, a 
show maradna el – magyaráz-
za az ügyvezető. – A Kincsem 
Park helye és a körülmények 
színvonala az európai élvonal-
ban ma már tény, az ügető és a 
galopp mellett agárversenyek 
is vannak a Nemzeti Agársta-
dionban, azaz három szakág-
ban szervezünk futamokat évi 
száz versenynapon. Emellett a 
rögbi szakág, ami nem melles-
leg olimpiai sport is, szintén ott-
honra talált nálunk.

Pécsi István víziója azonban 
többről szól, a kitörést a szintén 
állami tulajdo-
nú Szeren-

csejáték Zrt.-vel való együtt-
működés szorosabbra vonásá-
ban látja. A lottózókban a húzó 
játék, a Kincsem+ TUTI gépi já-
ték és a Kincsem+ már ott van, 
a céljuk és az álmuk az lenne, 
ha az összes többi lóversenyjá-
ték is bekerülne az állami fo-
gadásszervező kínálatába. Ez 
éves szinten mintegy 12 ezer 
futamot jelentene, így a legnép-
szerűbb versenyekre és napok-
ra, mint például az Ügetőszil-
veszter, az egész ország fogad-
hatna. A piac kiaknázása olyan 
versenydíjtömeget hozna, ami 
az európai nagyhatalmak – 
Anglia, Írország, Franciaország 
– szintjére emelhetné a magyar 
lovit. Ez eredményezhetné azt 
is, hogy Kincsem „utódai” fo-
lyamatosan ott legyenek a világ 
legjobbjai között. Míg az előb-
bi piaci alapon megvalósítha-
tó, a Kincsem Park fejlesztésé-
vel már érdemes állami hozzá-
járulásban is gondolkodni Pécsi 
István szerint. 

– A koncepciótervek arról 
szólnak, hogy ezt a 88 hektá-
ros csodálatos területet hogyan 
tudnánk úgy fejleszteni, hogy 
az alapfunkció, a lóverseny erő-
södjön, és mellette más sportle-
hetőségeket, szabadidős prog-
ramokat, kultúrát is szolgáltas-
sunk – részletezi. 

Az ügetőaréna és a Kincsem 
Palota megépítése, valamint 
a lovas élménypark is része az 
elképzeléseknek, ahogy az is, 
hogy a fejlesztéseket összehan-
golják a szomszédos Hungexpo 
területén folyó beruházásokkal. 
Így ugyanis a funkciók kiegé-
szítik egymást, legyen szó akár 
parkolásról vagy éppen tömeg-
közlekedésről. 

– A fejlesztések és a rendezé-
si terv kőbányai ügy, épp ezért 
már a kezdetekkor felvettem a 
kapcsolatot Kőbánya vezeté-
sével. Nagyon jó a viszonyunk 
a városvezetéssel, évek óta fut-
juk a Kőbánya-díjat a galop-
pon, a kerület mindig a legma-
gasabb szinten képviselteti ma-
gát. A közös gondolkodás na-
gyon fontos, és a terveink ille-
nek a városképbe, mert termé-
szet- és emberközeli fejlesz-
tések – mondja Pécsi István, 
hangsúlyozva, hogy büszkék 
arra, hogy idén volt igazgatójuk 
és a kerület lakosa, dr. Prutkay 
János Kőbánya Szent László-
díjasa lett. 

– Nekünk ő az egyik ikoni-
kus alakunk, a ’70-es évek ele-
je óta dolgozik a Kincsem Park-
ban. Mind a mai napig aktív, ő a 
protokollfőnök a versenynapon, 
mert nála alkalmasabb ember 
nincs erre a fontos beosztásra 

– mondja az ügyvezető 
igazgató.

Létszükséglet 
a személyes 
találkozás

Interjú Berecz András mesemondóvalInterjú Berecz András mesemondóval

Szerelem, házasság, idősödő 
férfi és nő, a lobogó szerelem-
ben lappangó humor – a férfi 
és a nő kapcsolata, játékos kü-
lönbözőségük a témája Berecz 
András mesemondó Félbevá-
gott pipafüst című előadóest-
jének. A kőbányai előadómű-
vész november 27-én „hazai 
pályán”, a KÖSZI-ben lép fel. 

– Hogy néz ki a napirendje, 
tudja-e pótolni az elmaradt 
előadásokat? 

– Most jó sok meghívásom 
van, el is vállalok mindent, 
mert emlékszem arra az ín-
séges időre, amikor felkel-
tem, és az volt a napi gondom, 
hogy merre menjek biciklizni. 
Kicsit ijesztő, hogy a novem-
ber–december körüli előadá-
sok némelyike kezd elmarad-
ni. Nem tudom, mit hoz a hol-
nap. Ahogy hallgatom a ze-
nésztársakat, előadó-művé-
szetben forgó népeket, hát 
mindenki furcsán érzi magát. 
Persze, jókedvűek vagyunk, 
de belül titokban valami fur-
csa érzés motoszkál, hogy va-
jon nem a földművelést kelle-
ne-e választanunk?! Új az éle-
temben a filmezés, amit a ka-
rantén hozott. Amerre járok, 
kirándulok, egy-egy kisfilmet 
elkészítek, a Palackposta so-
rozatban megosztom a közös-
ségi oldalamon. 

– A távolságtartás, maszk-
viselés mára megszokott a 
színházakban is… 

– Megértem olyat, hogy telt 
ház, és mégis talán csak fé-
lig volt, ez új, és persze külö-
nös, hogy maszkkal ülnek ve-

lem szemben. De a mesemon-
dás számomra félig-meddig 
olyan révületszerű, a szerep-
lőket akár ki is tudnám ta-
pogatni, látom magam előtt 
őket. A mesét pedig nemcsak 
a közönségnek, kicsit nekik és 
saját magamnak is mondom. 
Azért érdekes ez a maszkkér-
dés, szoktam is élcelődni vele, 
hogy ha mondjuk még három 
hónapig hordjuk, akkor las-
san erotikus élmény lesz, ha 
valaki feltárja az orrát vagy 
az ajakát. A mi nagymamáink 
még a bokájukat villantották 
ki a régi világban, és ezen 
ájuldoztak a nagypapák. 
Eljöhet az idő, amikor 
térden csúsznak majd a 
fiúk, hogy „Erzsike, kö-
nyörgöm, legalább az 
orra hegyit mutassa 
már meg…”, vagy ösz-
szejönnek a kocsmá-
ban, és arról beszél-
getnek, hog y „öre-
gem, tegnap láttam a 
Katicának az ajakát, 
hú de szép ajaka van 
neki!”.  

– Szorongós , bi-
z o n y t a l a n  i d ő k e t 
élünk, jobban kell a 
mese? 

– Énszerintem min-
den előadás most duplán 
hat. Az emberek ki van-
nak éhezve a személyes ta-
lálkozásra, előadásokra. Ma-
gamon is észrevettem, hogy 
pusztán az, hogy személyesen 
beszélhetek valakivel, türel-
mesebbé tesz, mint régebben, 
jobban meg tudom becsülni, 

hogy elmond valamit vagy le-
ülhetek vele szemben. A szá-
mítógép nem tudja pótolni a 
személyes találkozást, egy-
szerűen létszükséglet, 
hogy az ember meg-
emelje a fenekét, 
és kidug ja a 
hétközna-
pokból.

Tétre, helyre, Tétre, helyre, 
befutórabefutóra
Csendes a lelátó, amikor Pécsi István, a Kincsem Nem-
zeti Kft. ügyvezetője, azaz a Kincsem Park első embe-
re fogad minket. Hétköznap van, nincs futam. Széche-
nyi öröksége a magyar lóverseny, a Kincsem Park régi-
ós szinten vezető pályának számít. Pécsi István tervei 
azonban ennél jóval többről szólnak. Nem azt az utat 
látja maga előtt, amely csak 50 évente „termel ki” egy 
Overdose-t, hanem egy olyat, melynek révén folyama-
tosan ott lesznek a magyar lovak a világ legjobbjai kö-
zött, a Kincsem Park pedig Budapest legnépszerűbb ki-
rándulóhelye lehet.
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a Kő
Caféban
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Egy nő és négy férfi állt fel a 
Sportliget futókörének kép-
zeletbeli rajtvonalára. Az ava-
tóünnepségen Makai Viktória 
ultrafutó, Révész Máriusz, az 
aktív Magyarország kormány-
biztosa, Radványi Gábor, a ke-
rület sportért felelős alpolgár-
mestere, Somlyódy Csaba, a 
helyi fejlesztéseket koordiná-
ló alpolgármester, és Szemán 
Róbert, a Szabadidősport-
Eseményszerve zők Országos 
Szövetségének elnöke vágta át 
a nemzeti színű szalagot. A vi-
lágításról 151 lámpaoszlop, a 

biztonságról pedig nyolc tér-
figyelő kamera gondoskodik 
az egy kilométer hosszú pálya 
mentén. Ugyancsak a sportol-
ni vágyók biztonsága érdeké-
ben tették áttekinthetőbbé a 
futókör környezetét a bokrok 
megritkításával.

Rövid beszédében Som-
lyódy Csaba azt hangsúlyoz-
ta, hogy a sportfejlesztéseket 
a képviselő-testület mindig 
egyhangúlag szavazza meg. 
Radványi Gábor pedig büsz-
kén emelte ki, hogy az Aktív 
Magyarország Kormánybiz-

tossága az első kőbányai fu-
tókört, a 2014-ben létesített 
Óhegy parki létesítményt te-
kintette etalonként a futó-
körök építésére kiírt orszá-
gos pályázatban. Révész Má-
riusz szerint népegészség-
ügyi szempontból és ár-érték 
arányban is a futókör számít 
a legjobban megtérülő sport-
beruházásnak. Mint mond-
ta, a statisztikai adatok sze-
rint egy futókör kétszáz em-
bert mozgat meg rendszere-
sen, heti 2,5 óra mozgás pedig 
4,5 évvel növeli meg az ember 

életében az egészségben el-
töltött évek számát. Szemán 
Róbert ezt a gondolatot azzal 
egészítette ki, hogy a rendsze-
res sportolás nemcsak meg-
hosszabbítja az egészségben 
eltöltött évek számát, de azok 
minőségét is javítja.

A pályaavató ünnepség zá-
rásaként a kormánybiztos és 
a Kocsis Sándor Sportköz-
pont munkatársai egy tiszte-
letkört futottak a Sportliget-
ben. A résztvevők búcsúaján-
dékként egy Sportliget felira-
tú ischlert kaptak ajándékba.

Fabula egy négyéves magyar 
agár. És akár a neve, a története 
is mesébe illő, hiszen arról szól, 
milyen út vezet a versenyekről 
a menhelyre, majd onnan a gaz-
dihoz, akinek szeretete és gon-
doskodása magától értetődő, 
nem függ sem eredményektől, 
sem más elvárásoktól. 

– Olyan kutyát kerestünk, 
amely passzol a családunk élet-
módjához, és ez maximálisan 
teljesült. Jött, elfoglalta a ka-
napét. Az életmódunkon nem 
kellett nagyon változtatni, bár 

nyilván többet sétá-
lunk, túrázunk vele. 
Nyitottabbá teszi az 
embert egy állat befo-
gadása – meséli Fabu-
la gazdája, Bihari Ger-
gely. Kedvence életút-
ja ösztönözte arra is, 
hogy az Állatok Világ-
napjára időzítve külön-
leges adománygyűjtést 
hirdessen. Az újhegyi 
Primefit edzőjeként az 
Óhegy parkba hívta a mozogni 
vágyókat és azokat a gazdikat 

a kutyusokkal együtt, akik egy 
edzés díját vagy egy-egy tom-

bola árát szívesen fel-
ajánlják a négylábúak 

megmentésére a Szent Ferenc 
Állat otthon Alapítványnak. 

A kezdeményezés visszhangra 
talált, sokan mozogtak együtt 
az Óhegy parkban az igazi őszi 
nyárban.

Helytörténet két keréken

„Vuk” nyomában 
Kőbányán
A fák levelei az Óhegy park-
ban is sárgállottak már egy 
ideje. De az ember mindad-
dig nem törődik az ősz jelei-
vel, amíg meg nem érzi saját 
bőrén az évszakváltást. Idén 
szeptember utolsó szombat-
ján jött el ez a pillanat.

A csípős reggel ideális volt 
a biciklizéshez, görkorizás-
hoz, rollerezéshez vagy gya-
logláshoz. A játékosok azon-
nal elstartolhattak, ahogy 
megpörgették a kerékpárra 
szerelt „szerencsekereket”. 
A kisorsolt témakörökhöz a 
ceremóniamester versikéket 
farigcsált, amelyekben egy-
egy Kőbányához kapcsoló-
dó híres embert, sportágat, 
iparágat, épületet írt le. Ha 

valaki a rímelő so-
rokból nem jött rá 
a megfejtésre, in-
dulhatott „rókára” 
vadászni, hiszen 
m i n d e n  m e g t a -
lált „ravaszdi” kö-
zelebb vitte a megoldáshoz. 
A találós kérdéseket ügyes-
ségi feladatok egészítették 
ki a helyismereti vetélkedő 
öt állomásán. A Salamon nő-
vérek – Kira és Zara – édes-
anyjukkal együtt érkeztek a 
Csősztoronnyal szemben fel-
állított rajtsátorhoz. A lányo-
kat elsősorban Vuk és a cu-
kiságfaktor mozgatta, anyu-
kájukat pedig a mozgás, így 
hát könnyen nyeregbe pat-
tantak.

Bár Kőbánya múltja igen 
gazdag, a valódi rókavadá-
szat régen sem volt errefelé 
jellemző. 

– Olyan nevet kerestünk, 
amely sokak figyelmét felkel-
ti. A közel száz résztvevő iga-
zolja, hogy jól választottunk. 
A játék menetének kidolgo-
zásában fél év munkánk van 
– mondta a szervezők képvi-
seletében a Kőbányai Brin-
gás Egyesület elnöke, Balla 
Tamás.

A „rókavadászat” egyi-
ke volt az Európai Bizott-
ság által meghirdetett Eu-
rópai Sporthét magyar-
országi rendezvényei-
nek. Mire Radványi Gá-
bor sportért is felelős al-
polgármester kisorsolta a 
nyereményeket, célba ért az 
első bringás. Kinics Tamás-
nak, mint mondta, nagyon 
bejött a helyismereti vetél-
kedő. Az összesítés során az-
tán az is kiderült, hogy ő te-
kerte a legjobb időt, amivel a 

kerékpárosok mezőnyében 
elnyerte a kupát. A Kőbányai 
Bringás Egyesület működé-
sét és így közvetve a „róka-
vadászat” megszervezését 
2020-ban félmillió forinttal 
támogatta az önkormányzat. 

Hazafias 
öttusa

Az ötpróbát sem lehet elég ko-
rán elkezdeni... Másfél éves kis-
fiával együtt próbálta ki egy apa 
a lézerpisztolyos lövészetet. Jó 
tíz éve ilyen fegyvert használ-
nak a valódi öttusában is, csak 
abban tíz méterről kell eltalál-
ni a céltáblát, míg a Honvédel-
mi Sportnapon megelégedtek öt 
méterrel. Az idén harmincéves 
Kőbányai Sportszövetség ren-
dezvényén volt még íjászat, fu-
tás, totó és ground golf is.

Az ernyőszervezet a temati-
kus sportnapot 2018-ban szer-
vezte meg először az orszá-
gos Honvédelmi Sportszövet-
ség tagjaként. Tavaly már kö-
zel 3500 diákot mozgattak meg 
a helyi iskolákban. Idén az ok-
tatási intézményekben nekik 
is le kellett mondaniuk a fizi-
kai aktivitással járó elemekről. 
A szellemi vetélkedőt azonban 
megtartják, a tesztlapot on-
line juttatják el a tanulóknak. 
„A magunk eszközeivel mi is 
hazaszeretetre, kötelességtu-
datra és becsületre neveljük a 
fiatalokat” – mondta a motivá-
cióról Potos Ilona, a Kőbányai 
Sportszövetség elnöke.

A  sportnap résztvevőivel a 
golf takarékos változatát, a 
ground golfot a Fortuna Seni-
or Szabadidő Sportegyesület 
tagjai ismertették meg. A klub 
ugyanis a Honvédelmi Sport-
nappal egy időben rendezte 
meg az Óhegy parkban az első 
ground golf versenyét. A kupá-
ért nyolc csapat indult.

Edzéssel a kutyamentésért

Kiépült a Sportliget világítása 
és a térfigyelő kamerarendszer

Sport 
biztonságban


