
Európa legjobbjai között a kőbányai stroke-ellátás: arany fo-
kozatú minősítést kapott a Bajcsy-Zsilinszky Kórház centruma. 
Összeszokott csapattal érték el a nemzetközi szintű eredményt, 
amelyhez hasonlóval nem sok intézmény büszkélkedhet Ma-
gyarországon. 11. oldal11. oldal

Sorra állnak át a kerületi étter-
mek, a járványügyi korlátozások 
miatt olyan vendéglők is ételfu-
tárra bízzák finomságaikat, ame-
lyek eddig ezzel nem foglalkoz-
tak. Chinatown pedig adományo-
zási akcióval fűzte össze a szol-
gáltatást: aki rendel tőlük, egy-
ben orvosoknak, nővéreknek is 
juttat egy adag ételt.  9. oldal9. oldal

Nagyon sokan érdeklődtek 
a felújítási kötelezettséggel 
meghirdetett önkormányzati 
bérlakások iránt. Helyszíni ri-
port a Gyakorló utcából: kik, 
miért szeretnének új otthonra 
lelni, és milyen feltételeknek 
kell eleget tenniük eh-
hez.  

2. oldal2. oldal

Nemzetközi elismerés 
a Bajcsy csapatának

9:1 a Népligetben, 6:3 a Wembley-ben – Kőbánya és az Aranycsapat 15. oldal15. oldal

Tálalás 
helyett 
kiszállítás

Lakásmustra

Kőbányai
HírekHírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja
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Járványügyi korlátozásokJárványügyi korlátozások

Hogyan működik a járványhelyzetben a felnőtt- és gyermekháziorvosi ellátás? 
Az Újhegyi Rendelőintézet orvosait kérdeztük. Novemberrel újra korlátozottabbá 
vált a mindennapi élet a koronavírus-fertőzések terjedése miatt: éjszaka kijárási 
tilalom lépett életbe, és szigorúbbak a védelmet szolgáló kerületi, illetve országos 
szabályok is.  44––5. oldal5. oldal

Aszfaltozza a kerület a Vaspálya utca még föl-
des szakaszát, új parkolóhelyek is létrejön-

nek. A közlekedésben a fővárosi beru-
házások miatt kell változásokkal 

számolni: elindult a 3-as met-
ró belvárosi szakaszának 

felújítása, az utazók min-
dennapjait a fonódó vil-

lamosvonal könnyít-
heti.  1212––13. oldal13. oldal

Folyamatos a kicsik 
bölcsődei beszokta-
tása Kőbányán a jár-
ványhelyzetben is. 
Hogyan lehet vigyáz-

ni a biztonságra a jár-
ványhelyzetben ott, 

ahol a távolságtartás 
nem elvárható? Erről 

beszélgettünk a Kőbá-
nyai Egyesített Bölcsődék 

vezetőjével. 7. oldal7. oldal

Utolsó Utolsó 
simításoksimítások

A végéhez közeledik a Pongrác Idősek Klubjának teljes 
megújítása. A városrész időseit kényelmes klubszoba, ét-
kező, torna- és számítógépszoba várja, amint javul a jár-
ványhelyzet.   3. oldal3. oldal

Bölcsőközelben

Őszi hullám
Nincs megállás:
fejlesztési körkép
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Kedves Kőbányaiak!
„Európa csendes, újra csendes...” – írta Pe-

tőfi elkeseredetten, de nem reményvesz-
tetten 1849 januárjában. Kőbánya csen-
des, újra csendes... – írhatjuk 2020 no-
vemberében mi. Lassan húsz éve, hogy 
közéleti pályára léptem, de olyan csen-

desnek még nem láttam esténként a ke-
rületünket, mint ezekben a napokban. Ki-

halt a Szent László tér, a Gyömrői út, az Újhe-
gyi sétány. Ilyet a magyarok utoljára 1956-ban éltek át. Az akko-
ri és a mai helyzet között azonban lényegi a különbség! A kijárási 
tilalom akkor a megfélemlítés egyik eszköze volt a hatalom gya-
korlóinak kezében. Maszk is volt akkoriban, de nem védőeszköz-
ként funkcionált, hanem álarcként, hogy mosolygó nagytestvér-
ként tetszeleghessenek a külföldi megszálló erők. Ma szó nincs 
politikai színházról. Ma az ellenséget nem leplezzük, nem adunk 
neki elvtársi csókot, és nem rázzuk forrón a kezét. Ma néven ne-
vezzük, és felvesszük ellene a harcot. Kézfertőtlenítéssel, maszk-
kal vagy plexipajzzsal, esténként pedig úgy, hogy fegyelmezetten 
otthon maradunk. Ma a kijárási tilalom nem a kevesek jólétét, ha-
nem valamennyiünk egészségének védelmét szolgálja. A vírus 
csak akkor diktálhat nekünk, ha gyengének bizonyulunk, ha nem 
tartjuk be a józan ész által megkövetelt játékszabályokat. Én is tu-
dom, hogy időnként kényelmetlen a maszk, mert bepárásodik tőle 
a szemüveg, a kézfertőtlenítő pedig kiszárítja a bőrt. Összességé-
ben azonban még a megszigorított járványügyi intézkedések is 
emberhez méltó életet engednek élni. Az éttermi vacsoráról vagy 
a moziról átmenetileg le kell ugyan mondanunk, de a többségnek 
megmaradt a munkája. És a karantén hetei arra is jók, hogy több 
időt szenteljünk egymás örömeinek, gondjainak megismerésére.

Az  élet a tágabb otthonunkban, Kőbányán sem állt meg. 
A Szervátiusz Iskola bővítése halad, az újhegyi uszoda átadás-
ra vár, a Mázsa téri sportcentrum megvalósítása pedig elindult. 
Kétségbeesésre Petőfi sem látott okot. Nekünk mi okunk lenne rá? 
Egyszer már sikerült megfékezni a járványt. Miért ne sikerülhet-
ne újra? Óvjuk fegyelmezetten embertársainkat és önmagunkat! 
Tartsunk ki! Áldott, meghitt adventet, Kőbánya!

Tisztán látni
Mára a hideg szél elfújta a szmogot, a port, 

így ritka tiszta idő volt, nemcsak Budapes-
ten, de sok helyen az országban. Észak-
Magyarországon olyan messzire lehe-
tett látni, hogy Galyatetőről vagy a salgói 
várból kristálytisztán látszottak a Ma-

gas-Tátra vonulatai. Én is kihasználtam a 
lehetőséget, bár szándékosan nem mentem 

messzire. Hónom alá kaptam Artúrt, a kutyá-
mat (képletesen persze, mert nagy termetű jószág), 

és elmentünk a Népligetbe. Igaz, nem olyan szép a kilátás, mint a 
Normafánál, de cserébe nincs nagy tömeg, és járványidőszakban 
ez most előny. Könnyű volt tartani a szociális távolságot. Mosta-
ni állapotában a park kissé vadregényes, nem olyan puccos, mint 
a Margitsziget, de nekem megfelel. Jó alaposan kiszellőztettem a 
tüdőm, élveztem a nap simogató sugarait. Annyi borús nap és bo-
rús napi járványügyi jelentés után egy-két órára megfeledkezhet-
tem a gondokról.

A délutáni hírek aztán persze visszarángattak a valóságba. Dur-
va nagyon a járvány második hulláma. Tavasszal még egyetlen 
ismerősöm sem volt érintett, most számos ismerősöm kapta el a 
kórt, és lesújtó volt szembesülni azzal, hogy néhányukat el is vit-
te ez az átkozott vírus. Holnaptól elkezdik végre tesztelni a pe-
dagógusokat, szociális munkásokat. Jobb későn, mint soha – gon-
dolhatta a kormány, és többhetes késlekedés után elkezdte csi-
nálni, amit jó ideje követeltünk az Országgyűlésben. Ez így volt 
tavasszal is, akkor a maszk viselését szorgalmaztuk többek közt. 
Az operatív törzs és a kormány akkor lekicsinyelte a maszkvise-
lés fontosságát, hogy aztán mára kötelezővé tegye a hordást, sőt 
pár napja még a TEK fegyveres alakulatait is az utcára vezényel-
te, hogy érezzük a törődést.

Most ősszel a tömeges és ingyenes tesztelésre vonatkozó javas-
latainknak állt ellen egy darabig, hogy aztán legalább a frontvo-
nalban dolgozók körében mégis elrendelje. A családok nagy része 
nem engedheti meg magának az ezzel járó költségeket, az állam-
nak kell, kellene segíteni. Hogy a vírushelyzetet is tisztán lássuk, 
ne csak a Magas-Tátra csúcsait.

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!

Idén mintegy 2000 négyzet-
méternyi járda újult meg Kő-
bányán, 1 kilométer hosszan. 
A  munkálatok az augusztusi 
nemzeti ünnep után kezdődtek 
és ősszel fejeződtek be. A kerü-

let vezetése a többi közt a Kő-
rösi Kulturális Központ körü-
li gyalogjárdákat, valamint a 
Harmat utca Gitár és Téglave-
tő utca közötti járdaszakaszát 
is helyreállította. 

Többszörös volt a jelentkezés a meghirdetett lakásokra 

Háromnegyed kilenckor töb-
ben toporogtak már a Gyakor-
ló utca 8. előtt. Először csak 
méregették egymást, majd va-
laki feltette a kérdést, hogy a 
többiek is a IX. emelet 36.-ot 
jöttek-e megnézni. Bólogatás 
volt a válasz. 

Amíg várakoztunk, odalép-
tem egy középkorú férfihoz. 
Albérletben él a családjával, 
két gyermeket nevel, bár egyi-
kük már nagykorú. Az  első 
körben is részt vett, de akkor 
nem nyert el helyreállítan-
dó önkormányzati szociális 
bérlakást. Később a Gyakor-
ló utca 16.-ban is összefutot-
tunk. Azt mondta, hogy a há-
rom közül számára ez a leg-
jobb. Karbantartóként dol-
gozik, tudja, hogy mit beszél. 
Reálisnak tartotta a Kőbá-
nyai Vagyonkezelő Zrt. elő-
zetes költségbecsléseit, bár 
megjegyezte, hogy a bérlő so-
kat spórolhat azzal, ha szer-
számot ragad. 

Természetesen nem min-
dent csiná lhat meg saját 
maga. Balesetvédelmi és ga-
ranciális okokból az elektro-
mos munkákhoz, a vízveze-
tékrendszer vagy a fűtés kor-
szerűsítéséhez szakembert 
kell hívnia, akitől számlát 
kell kérnie. Az áfát tehát nem 
lehet megúszni, ezért is sze-
repel bruttó összeg a költség-
becslésekben. Az egyéb trük-
közéseknek a Vagyonkezelő 
azzal vette elejét, hogy mind 
a tíz lakáshoz műszaki leírást 
készített, felsorolva az elvég-
zendő feladatokat. A  konk-
rét műszaki tartalomra és az 
elvárt minőségre vonatkozó 
követelményeket tételesen 
is rögzítették az elektromos, 

illetve a gépészeti munkák 
árkalkulációjában. 

De vissza a Gyakorló utcá-
ba! 

– Akárhogy osztottunk-
szoroztunk, számunkra 
Budapesten megfizethe-
tetlen egy saját lakás, még 
a babaváró hitellel együtt 
is – jegyezte meg egy fi-
atal házaspár férfitagja. 
Nem panasznak szánta, 
inkább szikár tényközlés-
nek. Tervezik már a gyer-
meket, de mint mondta, 
„előbb a fecske is fészket 
épít, és csak utána rak to-
jást”. A feleség szeret felújíta-
ni, szívesen besegítene példá-
ul a festésbe. Úgy számoltak, 
hogy ha a helyreállítási mun-
kák egy részét maguk csinál-
ják, akkor kijönnek a Vagyon-
kezelő által becsült összegből. 

Beszéltünk egy kisgyerme-
kes házaspárral is. 

– Édesanyámmal és a nagy-
anyámmal élünk együtt, a 
négy generáció 53  négyzet-
méteren osztozik az egyik 
szomszédos házban – tud-
tuk meg az asszonytól. Érzik, 
hogy úgy lesz egyre kisebb a 
lakás, ahogy nő a fiuk.

A jelentkezőknek november 
20-áig kellett leadniuk a pa-
pírokat, köztük azt a bizony-
latot, amely igazolja, hogy a 
helyreállításra megvan a pén-
zük. A kérelmeket a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Osztálya ösz-
szegzi, és terjeszti a döntés-
hozók elé. A lakáshoz jutókat 
a képviselő-testület Közjóléti 
Bizottsága választja majd ki. 
Az önkormányzat két szerző-
dést köt velük. Az elsőt a fel-
újítás idejére, ami kizárólag 

indokolt esetben 
tarthat tovább fél 
évnél. A bérlőkkel 
ezt követően írják 
alá a beköltözésre 
is jogosító szerző-
dést, ugyanis en-
nek feltétele, hogy a 
Vagyonkezelő írás-
ban igazolja a hely-
reállítási munkák 
szakszerű elvégzé-
sét. A szerződés öt 
évre szól, de ha a bérlő eleget 
tesz a kötelezettségeinek, ak-
kor folytatódhat a szerződése. 

– Ez már a második alka-
lom volt idén, hogy az önkor-
mányzat felújítási kötelezett-
séggel hirdetett meg bérlaká-
sokat. Azért döntöttünk így, 
mert a lehetőség kifejezet-
ten népszerűnek bizonyult, a 
nyolcszorost is meghaladta a 
jelentkezők száma az első ki-
íráskor. Vagyis az érdeklődés 
és az igény azt mutatta, hogy 
sokak lakhatási gondjainak 
a megoldásához jelenthet se-
gítséget a kerületi bérlakás – 
magyarázza Mustó Géza Zol-
tán alpolgármester. 

– Bár a felújítási költségek 
nem lakhatóak le, a beruházás 
így is megtérül. A szociális lak-

bér ugyanis négyzet-
méterenként, kom-
fortfokozattól füg-
gően 265–285 forint, 
ezen felül a díj meg-
hatá rozá sába n a z 
egy főre jutó jövede-
lem is szerepet ját-
szik. És ha valaki öt 
éven belül mégis fel-

bontaná a lakásszerződést, 
számla ellenében visszakapja a 
felújításra költött pénzét.

Veszélyhelyzeti 
működésre váltva
Képviselő-testületi ülés he-
lyett novemberben ismét 
frakcióvezetői értekezle-
tet  tartott Kőbánya vezeté-
se. Ahogy tavasszal, úgy az 
őszi veszélyhelyzet idején 
is a polgármester gyakorol-
ja a képviselő-testület hatás-
köreit. Kőbányán azonban a 
már bevált gyakorlat folyta-
tódik, D. Kovács Róbert An-
tal polgármester a frakciók 
vezetőivel értekezve hozta 
meg döntéseit. 

A frakcióvezetői értekezlet 
különleges eseménnyel kez-
dődött: Radványi Gábor al-
polgármester itt vehette át 
a honvédelmi miniszter által 
a Bem József Bajtársi Egye-
sület felterjesztésére októ-
ber 23-a alkalmából megítélt 

Honvédelemért Kitüntető 
Cím II. fokozatát, a Magyar-
ország honvédelme érdeké-
ben végzett eredményes te-
vékenységéért, a Magyar 
Honvédség feladatai megva-
lósítása, támogatása érdeké-

ben végzett szerepvállalása 
elismeréséül. A kitüntetés és 
a rendhagyó átadás is meg-
lepetés volt, a kerületi veze-
tő sem a felterjesztéséről, 
sem a cím várható átadásá-
ról nem értesült előzetesen.

Esküt tett Kőbánya 
új képviselője
Szűk körben, a polgármester 
irodájában mondta el önkor-
mányzati képviselői esküjét és 
vette át megbízólevelét a helyi 
választási bizottság vezetőjé-
től Bakos Bernadett, Kőbánya 
új helyi politikusa. Bakos Ber-
nadett az LMP listájáról került 
be a testületbe, miután a tavaly 
ősszel megválasztott Tóth Ba-
lázs tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. A Kőbányai Híreknek a 
28 éves építőmérnök azt mond-
ta, kiemelt célja folytatni elődje 
munkáját, legyen szó a Hős ut-
cáról, vagy akár a ferihegyi rep-
térzaj elleni küzdelemről. Sze-
retné zöldebbé, rendezettebbé, 
élhetőbbé tenni kerületét. 

Lépten-nyomon

Az érdeklődők már az első nap délelőttjén egymás-
nak adták a kilincset a Gyakorló utcában. A hónap 
elején tíz helyreállítandó szociális bérlakást hirde-
tett meg az önkormányzat. A jelentkezőknek két 
napot jelöltek ki a megtekintésre. Amikor mi ott jár-
tunk, az egyik lakást negyvenen, a másikat ötvenen 
nézték meg két óra alatt.

„Fészekrakók”„Fészekrakók”

Bérlakásmustra – többszörös 
volt a túljelentkezés

A  szemerkélő eső-
ben húszan-huszon-
öten gyűltek össze 
október 29-én este a 
Kőbánya felső vas-
úti megállóhoz veze-
tő aluljáróval szem-
ben, a tavaly meg-
újult Sajó Sándor té-
ren. 

– Már akkor meg-
kérdez t ék t ő lem , 
hogy mi lesz a kutyá-
sokkal – mondta rövid beveze-
tőjében a körzet önkormányza-
ti képviselője, Radványi Gábor 
alpolgármester. Kívánságuk a 
közeljövőben teljesül, az Óno-
di utca túloldalán található, 
ma még elhanyagolt területen 
ugyanis kutyafuttatót épít az 
önkormányzat a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács támogatásá-
val a LEGYEN TERED! minta-
program részeként. A gazdik ja-
vaslatait a ZöldEb Egyesület el-
nöke összegezte a lakossági fó-
rumon.

– Zsilipes rendszerű, árnyé-
kos, füves kutyafuttatót szeret-
nének, benne két-három játék-
kal, világítással, „kutyakúttal”, 
6 és 22 óra közötti nyitvatartá-

ssal – ismertette a kér-
dőíves felmérés eredményét 
Nagyné Hirbek Edina. A kutyák 
játékait rabok készítik majd el.

– A pallóval és a szlalommal 
nem is lesz gond, az alagúthoz 
viszont szakmai segítséget ké-
rünk – jelezte az építész terve-
ző, Szedlacsekné Bürszem Gré-
ta, aki szintén zsilipes, kerítés-
sel elzárt futtatóban gondolko-
dik. A gazda egy előtérbe lép be 
a házi kedvencével, ahol kényel-
mesen leveheti róla a pórázt 
vagy a szájkosarat, kidobhatja 
a zacskóban összegyűjtött ürü-
léket, és ha sikerül odavezetni a 
vizet, akkor meg is itathatja az 
állatot. A közterület-fejlesztés 
fontos eleme az építészeti bűn-

megelőzés, amelyben 
kiirtják a bozótot, 
hogy a terület átlát-
hatóbb és ezáltal biz-

tonságosabb legyen. 
– Fát azonban nem 

vágunk ki – nyomatékosí-
totta Radványi alpolgármester.

A Sajó Sándor téren élők biz-
tonságérzetének javulása a min-
taprogram eredményességét jel-
zi. – Az átalakítás előtt a tízes 
skálán 3-asra, 4-esre értékel-
ték a környék biztonságát, ma 
az érték 7 és 8,5 között alakul 
– hangsúlyozta Molnár István 
Jenő, a Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanács szakértője. A fóru-
mon Mustó Géza Zoltán alpol-
gármester is részt vett, a szer-
vezésben pedig a képviselő-tes-
tület Közrend- és Állatvédelmi 
Bizottságának elnöke, Stemler 
Diána segédkezett. A kutyafut-
tató kialakítása a tervek szerint 
még idén elkezdődik. 

Kényelmes klub várja vissza az időseket

Az utolsó simításokat végzik 
a munkások a Pongrác Idősek 
Klubján: a tornaszobába szánt 
szobabicikli még kicsomago-
lásra, a mosószobába szánt 
mosógépek beüzemelésre vár-
nak, de az összeszerelt új bú-
torok már mutatják, milyen is 
lesz a teljes ráncfelvarráson át-
esett intézmény. A kerület ta-
valy külsőleg, idén pedig belső-
építészetileg is korszerűsítet-
te a klubot. Új elektromos há-
lózatot és fűtésrendszert épí-
tettek ki, megújultak a szociá-
lis blokkok és az egészségügyi 
helyiség, a tornaszoba bordás-
fala pedig már a mozogni vá-
gyókat várja. 

– Régről ismerem ezt a klu-
bot, nagyon lelakott volt az 
épület, ami nem véletlen, hi-
szen a Pongráctelepen élők 
nagyon szerették és szíve-
sen használták is. Bízom ben-
ne, hogy ugyanennyire fog-
ják szeretni a modernebb új 
belső teret is – mondja D. Ko-
vács Róbert Antal polgármes-

ter, aki bízik benne, hogy a jár-
ványhelyzet enyhülésével fo-
kozatosan újraindulhatnak 
majd az idősek nappali ellátá-
sai. A Pongrác Idősek Klubjá-
ban a klubhelyiség mellett pi-
henőszoba, könyvtárszoba, va-
lamint számítógépes szoba is 
várja a nyugdíjasokat, de lehe-
tőségük lesz az épületben pél-
dául mosásra, szárításra is. 

Tavaly készült el az egy te-
lektömbön elhelyezkedő Gyön-

gyike Óvoda és Gyöngyike Böl-
csőde, a Gyermekek Átmeneti 
Otthona, valamint a Pongrác 
Idősek Klubja felújítási mun-
káinak első üteme. A Kőbányai 
Önkormányzat hőszigetelte az 
óvodát és a bölcsődét, rendez-
te a zöldterületeket, megújult 
a bölcsődei és az óvodai ját-
szóudvar, az Idősek Klubjának 
épületrészén pedig elvégezték 
a külső hőszigetelést, a nyílás-
zárók cseréjét. 

Legyen terük

Kívül-belül Kívül-belül 
megújulvamegújulva
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A  koronavírus-járvány 
miatt 30 napra, azaz de-
cember 11-ig jelentett be 
korlátozó intézkedése-
ket a kormány. Eszerint 
este 8 és reggel 5 óra kö-
zött kijárási tilalom van 
érvényben, ez alól csak a 
munkavégzés, az életve-
széllyel fenyegető helyzet, 
a kutyasétáltatás a lak-
hely/szálláshely 500 mé-
teres körzetében, vala-
mint a profi sport (mérkő-
zés, edzés) jelent kivételt. 

A  már megszokott helyszí-
neken (tömegközlekedés, bol-
tok) felül kötelező a maszkvise-
lés közterületeken is, Kőbányán 
ez gyakorlatilag a teljes kerüle-
tet érinti, csak a parkok, zöldte-
rületek, illetve a sportolás jelen-
tenek kivételt. A 6 év alatti gye-
rekek, illetve az autizmus spekt-
rumzavarral élők mentesülnek a 
kötelező maszkviselés szabálya 
alól a kormány rendelete szerint. 
Ők a fogyatékosságügyi orszá-
gos érdekvédelmi szervezet ál-
tal kiállított tagsági igazolvány-
nyal, a maszkviselésre vonatko-
zó szabályok alóli mentesség ér-
vényesítéséhez kiállított, a fo-
gyatékos állapot fennállását iga-

zoló dokumentummal vagy or-
vosi igazolással igazolhatják ál-
lapotukat. 

Az  üzletek – a gyógyszertá-
rak és a benzinkutak kivételé-
vel – 19 óráig maradhatnak nyit-
va, és legkorábban reggel 5 óra-
kor nyithatnak ki. Szűk körben, 
de újra bevezették a 65 éven fe-
lüliek vásárlási idősávját. Hét-
köznaponként 9-11 óra, hétvé-
gén 8-10 óra között csak a 65 év 
felettiek vásárolhatnak az élel-
miszerüzletekben, a drogériák-
ban, valamint a gyógyszert, gyó-
gyászati segédeszközt forgalma-
zó üzletekben. Az idősek ugyan-
akkor a védett vásárlási idősá-
von kívüli időszakban is szaba-
don vásárolhatnak a boltokban. 

December 11-ig tilos a gyüle-
kezés, nem lehet rendezvénye-
ket tartani, magán- és csalá-
di rendezvényeken is legfeljebb 
10 fő vehet részt. Esküvőre a há-
zasulandókon kívül csak a ta-
núk és a szűk család mehetnek, 
lakodalom nem tartható, teme-
téseken legfeljebb 50 ember ve-
het részt. Egyénileg lehet szabad 
téren sportolni a sportpályákon 
is, viszont amatőr szinten is tilos 
a csapatsport (pl. foci, kézilabda, 
kosárlabda stb.). 

A felsorolt intézkedések betar-
tását a rendőrség és a honvédség 
is ellenőrzi, a szabályszegőkre 
pár ezer forinttól akár több száz-
ezer forintig terjedő bírság is ki-
szabható. 

Országszerte ingyen használ-
hatják a tömegközlekedést 
az egészségügyi dolgozók, a 
járvány elleni védekezésben 
résztvevők. A díjmentes uta-
záshoz személyi igazolvány 
és munkáltatói igazolás kell, 
a védekezésben részt vevő 
orvos- és egészségtudományi 
hallgatóknak pedig ezeken 
felül a felsőoktatási intézmé-
nyüktől is kérniük kell ilyen 
dokumentumot. A budapesti 
tömegközlekedést is díjmen-
tesen használhatják, a már 
érvényes novemberi bérlete-
ik árát pedig számukra a Bu-
dapesti Közlekedési Központ 
időarányosan visszatéríti. 

November 23-ától éjszakán-
ként ingyenesek a zárt parko-
lók. A koronavírus-veszély-
helyzetre tekintettel hozott 

kormányrendelet szerint a la-
kott területeken lévő keres-
kedelmi célú P + R, parkoló-
ház, parkológarázs, zárt fel-
színi parkoló és nem zárt fel-
színi parkoló díjfizetés nélkül 
vehető igénybe este 7-től reg-
gel 7 óráig. A létesítmény üze-
meltetője köteles ebben az 
idősávban az ingyenes parko-
lást lehetővé tenni. 

A helyközi közlekedésben 
pedig a járványhelyzeti kor-
látozások miatt részben vagy 
teljes egészében visszatéríti 
a feleslegessé vált novembe-
ri érvényességű vasúti, HÉV- 
és buszbérletek árát a MÁV-
START, a MÁV-MÁV és a Volán-
busz. A dolgozói és diákbér-
letek visszaváltásakor nem 
számítanak fel kezelési költ-
séget. 

Asszisztensnő nyit ajtót a 
csengetésre az újhegyi gyer-
mek-háziorvosi rendelőben 
is. Dr. Rajháthy Beatrix pedig 
már teljes védőfelszerelésben 
fogad. Beszélgetésünk napján 
éppen helyettesít. 

– A társaságon sajnos most 
végigsétált a Covid – mond-
ja, és folytatná is, de telefon-
csörgés szól közbe. „… anyu-
kája vagyok” – hallatszik ki a 
telefonból. Szülő kér tájékoz-
tatást ügyintézéshez, a dok-
tornő tájékoztatja. 

– A telefont egyébként fe-
lejtsük el, egy nyugodt perc 
sincs beszélgetni – mondja im-
már általában a rendelésekre 
gondolva Rajháthy Beatrix. – 
Ha épp csinálok valamit, gye-
reket vizsgálok, közben nem 
tudok telefonálni is. Ráadásul 
ki sem lehet hangosítani a sze-
mélyiségi jogok miatt, hiszen 
a másik beteg vagy szülő nem 
hallhatja a beszélgetést – ma-
gyarázza. Így náluk az a gya-
korlat alakult ki, hogy e-mail-
ben keresik meg, illetve SMS-
ben kapja a kéréseket, kérdé-
seket. Elolvassa, megválaszol-
ja. Ám ez naponta akár két-
száz levelet is jelenthet, így 
előfordul, hogy egy-egy vá-
lasz kimarad, amire érkezik is 
a felháborodott levél. 

A sze mélye s találkozá s 
azonban sokszor elengedhe-

tetlen, ahogy a doktornő in-
dokolja: „hasat nem lehet táv-
diagnosztizálni”. Ugyanakkor 
nehezíti a dolgukat az a ta-
pasztalat, hogy gyerekeknél 
koronavírus-fertőzés esetén 
sokszor első tünet a hasfájás, 
„hasa csikar, feje fáj, légúti tü-
nete véletlenül sincs, másként 
jelenik meg” – sorolja dr. Raj-
háthy Beatrix. Persze az is elő-
fordult, hogy a hasfájós gye-
rekről végül kiderült, hogy 
nem covidos, hanem szalmo-
nellás. 

– A problémát most a cse-
csemőellátás jelenti, ott most 
ugye a védőnők kollektíven 
karanténba kerültek tíz napra. 
Kicsi babáknál nem nagyon 
van tesztelés, másrészt pedig 
összehajolunk felettük az ol-
tásnál. Hiába van mindenkin 
maszk, nem tudhatjuk, hogy 
a szülőben mi bujkál. Egy síró 
kisbabánál pedig nem lehet 
távolságot tartani – magya-
rázza a doktornő. Ez a ma-
gyarázat egyébként az ő vé-
dőöltözetére is, a maszk mel-
lett köpenyt, kesztyűt, arc-
pajzsot is visel a rendelésnél. 
Bár 65 év feletti, azaz a veszé-
lyeztetett korosztályba tar-
tozik, nem elsősorban magát 
védi, sokkal inkább a házior-
vosi ellátás fenntartását szol-
gálja ezekkel az eszközökkel. 
Ugyanis ha így találkozik egy 

koronavírus-fertőzöttel, nem 
biztos, hogy karanténba kell 
vonulnia, vagyis folytathatja a 
munkát. 

Az a tapasztalata, hogy a jár-
vány második hullámát szep-
tember elején a sporttáborok-
ból hazatérő, csapatsportot 
űző tinédzserek, illetve a gó-
lyatáborozók indították el. 

– Varázsütésre jelentek meg 
itt a rendelőben, amikor még 
szó sem volt a járvány máso-
dik hullámáról. Aztán később 
leesett az esetszám – mondja. 
Nyomon követi a fertőzött gye-
rekek állapotát, szerencsére a 

fiatalok azok, akiknél általában 
könnyebb a betegség lefolyá-
sa. Az pedig nagy segítséget 
jelent, ha egy-egy tinédzser jól 
együttműködő. – Volt, aki in-
terneten küldött köhögésmin-
tát, hogy hallgassam meg, és 
fotót, hogy így néz ki a torka – 
meséli dr. Rajháthy Beatrix. 

Influenzaoltásuk már nincs, 
ahogy a felnőtteknél, úgy a 
gyermekeknél is nagyon gyor-
san elfogyott. Arra azonban így 
is odafigyeltek, hogy a komoly 
alapbetegséggel élő 3 év alat-
ti, veszélyeztetettnek számító 
gyerekeknek jusson vakcina. 

A Kőbányai Polgármeste -
ri Hivatal ügyfélfogadási iro-
dáiban a veszélyhelyzet ide-
je alatt – ahogy tavasszal is – 
személyesen kizárólag olyan 
ügyfeleket fogadnak, akik-
nek halaszthatatlan ügyében 
jogszabály teszi kötelezővé a 
személyes megjelenést (pél-
dául egyes anyakönyvi ügyek, 
idézés, személyes nyilatko-
zattételek tartoznak ide), illet-
ve azokat, akiknek ügyintézé-
se személyes megjelenés nél-
kül nem valósítható meg. 

A személyes ügyfélfogadás 
a kivételes esetekben is kizá-
rólag előzetes telefonos vagy 
e-mailes időpont-egyeztetés 
alapján lehetséges. A hivatal 
Újhegyi Ügyfélszolgálata (Új-
hegyi sétány 16.) zárva tart.

A személyes ügyfélfoga-
dást nem igénylő ügyekben 
a beadványokat továbbra is 
elektronikus ügyintézés kere-
tében vagy postán lehet eljut-
tatni az önkormányzathoz, il-
letve a hivatal részére, ugyan-

akkor lehetőség van a papír-
alapú beadvány elhelyezésé-
re az 1102 Budapest, Állomás 
utca 26. szám alatti ügyfél-
központ előterében az erre a 
célra elhelyezett gyűjtőládá-
ban is.

Az önkormányzati hivatali 
portál a https://e-onkormany-
zat.gov.hu weboldalon érhető 
el, amely a kőbányai önkor-
mányzat honlapján (www.ko-
banya.hu, ügyintézés/eügyin-
tézés menüpont) is megtalál-
ható. Az önkormányzati hiva-
tali portálon kívüli elérhető-
ségek: 
e-mail: hivatal@kobanya.hu,
központi telefonszám: 
06 1 4338 100,
levélcím:
1475 Budapest, Pf. 35. 

Az egyes papíralapú nyom-
tatványokat az ügyfélköz-
pontban a személyes ügyfél-
fogadás korlátozásának idő-
tartama alatt is biztosítják 
az ügyfélközpont szabadon 
megközelíthető előterében.

– Két e-mail-címem van, illetve 
egy vonalas és egy mobiltelefo-
nom – sorolja dr. Fodor Ferenc az 
elérhetőségeit. – Ha valakinek va-
lamilyen sürgős panasza van, és 
személyesen megjelenik, akkor 
ha azonnal dönteni kell, kimegyek 
az előtérbe és kikérdezem, hogy 
szükséges-e a további személyes 
kontaktus. Ha halaszthatónak 
bizonyul a probléma, akkor a be-
teget arra kérjük, hogy a további-
akban telefonon vagy e-mailen je-
lentkezzen be újabb időpontra.

A forma nagyot változott tavasz 
óta, de a tartalom a régi, az újhe-
gyi háziorvos azt mondja, a szak-
ma szabályai szerint igyekszik el-
járni, elintézni mindent a bete-
geknek. 

– Hívnak, írnak, elmondják, le-
írják, hogy mi a gond. Én elmon-
dom, hogy mi a teendő diagnosz-
tika és megoldás szempontjából. 
Az e-maileket otthon is el tudom 
olvasni, ezért is kérjük, hogy le-
hetőség szerint inkább írják le, 
hogy mit szeretnének. Mert a te-
lefon hiába csöng, ha a nővér fel 
is veszi, nem tud döntést hozni. 
Ha megvan a szám, akkor visz-
sza szoktam hívni azokat, akik 
kerestek. Kétszer próbálom meg 
ezt, ha nem sikerül, törlöm a szá-
mot – magyarázza dr. Fodor Fe-
renc. Igyekszik nyomon kísérni a 
hozzá forduló betegek állapotát, 
visszajelzést kér tőlük, ez azon-
ban az esetek alig felében törté-
nik meg. Az e-mailes ügyintézés 
viszonylag jól funkcionál. – Di-
gitálisan elég gyorsan működök, 
és mindig lényegre törően írok – 
mosolyodik el az orvos, hozzáté-
ve, hogy ez azért is fontos, mert 
regisztrálnia is kell azt, hogy kik 
keresték, milyen problémával, és 
ő kinek mit, miért javasolt.

Figyeltek a szakorvosi javasla-
tok meghosszabbítására is, aki-
nél a nyáron látták, hogy hama-
rosan lejár, szóltak, hogy intéz-
zék, amíg lehet. Akinél ez még-
sem sikerült, de létfontosságú a 
gyógyszer, dr. Fodor Ferenc fel-
írja az átmeneti időre.

– Egy epilepsziásnál nem ma-
radhat ki a gyógyszer, vagy a 
dia béteszesnél az inzulin – in-
dokolja. A receptek felírását is 
„betegre kell szabni”. – A fiata-
loknál jól működik a felhőbe fel-
írt recept, de egy bizonyos élet-
kor felett kinyomtatjuk, mert 
könnyebben tudnak bánni a pa-
píralapú recepttel, hogy melyi-
ket váltja ki, melyikre van pénze.

A PCR-tesztek igénylése azon-
ban korántsem ilyen gyors. 

– Egy webes adatlapot kell ki-
töltenünk a mentők számára – 
mondja dr. Fodor Ferenc, és köz-
ben mutatja is a felületet. Elő-
ször a háziorvos adatait, majd a 
beteg elérhetőségét, kórelőzmé-
nyét és számos egyéb adatát kell 
rögzíteniük. – Látja, mióta lapo-
zok, ezt mind ki kell tölteni. Ak-
kor szoktuk csinálni, ha van egy 
kis szünet, vagy rendelés végén 
– teszi hozzá. Nemcsak a vizs-
gálat igénylése lassú, de a tesz-
telés is. 

– Jellemző, hogy 4-5  napos 
csúszással tudnak kimenni a 
mentők. Nekem például éppen 
most van egy olyan betegem, 
akinek november 13-án kér-
tem a tesztet, és ma jelzett visz-
sza, hogy kimentek, vagyis el-
telt 5 nap. Ez persze nem a men-
tők hibája, az a gond, hogy na-
gyon sok a kérés. Ha mondjuk 
egy háziorvos csak hármat küld 
el mindennap, és például ebben a 
rendelőben is van tíz háziorvos, 

akkor az egyetlen napon har-
minc igénylést jelent, és ez csak 
egyetlen háziorvosi rendelő – 
mondja dr. Fodor Ferenc. 

Nagy az igény az influenzaol-
tásra is, minden nap akad leg-
alább tíz érdeklődő, a vakcina 
azonban már az első időszak-
ban elfogyott. 

– 150 adag oltóanyagot kap-
tunk, amit 10 nap alatt beoltot-
tunk. Máskor a 150-et jó ha ja-
nuárig-februárig beoltjuk, de 
most mindenki kérte – mondja 
dr. Fodor Ferenc, aki hozzáteszi, 
hogy úgy tudták, folyamatos lesz 
az ellátás vakcinából. Ám egye-
lőre nincs pontos információjuk 
arról, hogy mikor kapnak újabb 
oltóanyag-ellátmányt.

Személyes konzultáció csak szükség esetén

A gyermekorvosoktól is írásban, SMS-ben érdemes időpontot kérni 

Zárva az ajtó, csengetésre érkezik az asszisztensnő, hogy 
beengedjen az Újhegyi Rendelőintézetbe. Dr. Fodor Fe-
renc háziorvoshoz igyekszünk. Üres, néma a váróterem, 
a világítás is fölösleges. Szokatlan kép, olyan, mintha 
este lenne, pedig hétköznap van, rendelési idő.

Rendelés 
szélessávon

November utolsó hetében megkezdő-
dött a fővárosi és megyei kormányhiva-
talok szervezésében az egészségügyben, 
szociális intézményekben, bölcsődék-
ben és nevelési, oktatási intézmények-
ben dolgozók koronavírus-szűrése anti-
géngyorsteszttel. Az oktatásban kivételt 
képeznek azok, akiknek intézményében 
rendkívüli szünetet vagy tantermen kí-
vüli digitális munkarendet rendeltek el. 
A vizsgálaton való részvétel önkéntes, a 
tesztelést jellemzően az érintett intéz-
ményekben szervezik meg. 

Korlátozott 
ügyfélfogadás

„Hasat nem lehet 
távdiagnosztizálni” Ingyenes parkolás, 

tömegközlekedés

Megkezdődött az országos szűrés

Korlátozások a 
járványhelyzetben 

Az idősek nappali ellá-
tását biztosító klubok a 
kormány által elrendelt 
veszélyhelyzet ideje alatt 
Kőbányán is zárva tarta-
nak, az étkezést viszont 
elvitellel továbbra is biz-
tosítják. A házi segítség-
nyújtás is folyamatosan 
működik, a Bárka szak-
képzett házigondozói, ha 
szükséges, akár bevásár-
lásban vagy gyógysze-
rek kiváltásában is segí-
tenek az ellátottaknak a 
napi szokásos alapvető 
gondozási, ápolási teen-
dőkön felül. Telefonos készen-
léti szolgálatuk – amely krízis-
helyzet idején hívható – folya-
matos. A járványhelyzet miatt 
elsősorban a prevenciós fog-

lalkozásokat kellett leállítania 
a család- és gyermekjóléti el-
látásokat biztosító intézmény-
nek a személyes találkozások 
elkerülése érdekében.

Folyamatos az idősek ellátása

Fo
tó

: M
T

I

Február 8-ig meghosszabbították a veszélyhelyzetet

Üres a váróterem
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Kőbányán minden általános is-
kolai és gimnáziumi dolgozó-
nak jutott Béres csepp – a Kelet-
pesti Tankerület ugyanis a saját 
költségvetéséből kiegészítette a 
Béres Gyógyszergyár felaján-
lását, és az adományba kapott 
1443 üveghez további 732 üveg-
gel vásároltak, hogy a pedagó-
gusok mellett a nem pedagógus 
munkatársaknak – nevelő-ok-
tató munkát segítőknek, tech-
nikai dolgozóknak, óraadóknak 
– is jusson az immunerősítőből. 

Falra szerelhető lázmérőket 
is kaptak az iskolák, így regge-
lente a gyerekek gyorsabban 
tudnak bejutni az intézmé-
nyekbe, és a tanároknak, segí-
tőiknek is könnyebbség, hogy 

nem kell g yerekről g yerek-
re mérni a testhőmérsékletet. 
Kéz- és felületfertőtlenítő szer-
ből is érkezett újabb ellátmány, 
több mint kétezer liter. A cso-
magokat a tankerület vezetője, 
dr. Varjúné dr. Fekete Ildikó, D. 
Kovács Róbert Antal Kőbánya 
polgármestere  és dr. Pap Sán-
dor tanácsnok adták át.

A digitális oktatásra átálló kö-
zépiskolákról a tankerületi ve-
zető, dr. Varjúné dr. Fekete Ildi-
kó elmondta: az áttérés nem je-
lenti a gimnáziumok bezárását, 
az igazgató és a tantestület sa-
ját hatáskörben dönt arról, hogy 
a kontakt órákat hogyan tartják, 
ugyanis megtehetik ezt az isko-
lából vagy otthonról is. A tan-

kerületi vezető úgy látja, az in-
tézmények felkészültek a digi-
tális oktatásra, a tankerület pe-
dig beszerzett pluszeszközöket, 
hogy a tanároknak és diákok-
nak is jusson elég. 

A digitális tanrend idején – 
30 napra – egyébként díjmen-
tes a helyhez kötött internet-
szolgáltatás a tanároknak és di-
ákoknak, beleértve a szakmai 
képzésben részt vevő felnőtte-
ket is. A szolgáltatók jellemző-
en a decemberi számlában ér-
vényesítik majd ezt a kedvez-
ményt. A jogosultságot az elő-
fizetőknek kell jelezniük a szol-
gáltatójuknál, az oktatási jogvi-
szonyt az oktatási azonosítóval 
tudják igazolni. 

– Számított a digitális tan-
rend újbóli bevezetésére?
– Én eleve arra készültem, 
hogy a tanév nem a megszo-
kott rendben kezdődik, ha-
nem az oktatási kormány-
zat online, illetve hibrid mo-
dellt rendel el, vagy legalább 
megadja a választás lehető-
ségét. Ha megengedték vol-
na, hogy az iskolák a saját 
esetszámaik ismeretében 
szabadon, hatósági engedé-
lyek nélkül állhassanak át, 
akkor talán jobban kézben 
lehetett volna tartani a jár-
ványt. Az állami vezetők nyi-
latkozataiból azonban lát-
szott, hogy a digitális tanrend 
újbóli bevezetését addig halo-
gatják, amíg lehet. Nemcsak az 
iskolák mozgástere volt egyéb-
ként minimális, hanem a köz-
ponti irányítás miatt a tanke-
rületeké is.

– Menet közben kellett szi-
gorítania a saját járványügyi 
szabályzatukon?

– Igen, október közepén ki-
terjesztettem a maszkviselést 
az osztálytermekre és a taná-
ri szobára. A járvány felfutásá-
val ugyanis akadozni kezdett a 

kontaktkutatás, majd össze is 
omlott. A célom az volt, hogy 
megkíméljem a házi karantén-
tól azokat a tanárokat, szülő-
ket, akik nem engedhetik meg 
maguknak, hogy tíz napra be-
zárják őket. Ilyenek például az 
egyedülállók. Azt láttam, hogy 
a hatóság akkor nem rendelt el 
karantént, ha maszkot viseltek 
azok, akik egy fertőzött sze-
méllyel 15  percnél hosszabb 
ideig voltak egy légtérben, pél-
dául egy tanteremben. 

– A szülői nyomás a napi 
esetszámokkal együtt nőtt?

– Tőlük egy-két telefont kap-
tam csak, a tanárok oldaláról 
viszont fokozódott a nyomás. 
Egyre többen kezdtek el szo-
rongani, ahogy nőtt a betegek 
száma. Olyan mégsem fordult 
elő, hogy valamelyikük önké-
nyesen otthon maradt volna. 
Lelkiismeretességükre egy pél-
da: egy krónikus beteg kollégá-
nak felajánlottam, hogy marad-
jon otthon, de nem élt vele.

– Minden tanárnak jutott 
védőfelszerelés?

– Igen. A tankerület együtt-
működő partner volt, és utó-

lag megtérítette az általunk 
beszerzett maszkok, plexipaj-
zsok árát.

– Hogy megy az online ok-
tatás?

– Fenna kadá sok nélkül, 
mert felkészültünk rá. A tava-
szi tapasztalatok alapján tan-
évkezdésre kiépítettük az ön-
álló, zárt online rendszerün-
ket, amelyhez minden tanár és 
diák saját e-mail-címet kapott.

– A hiányzásokat számon-
tartják?

– Igen, online táblázatban 
rögzítjük. Muszáj is, mert egy 

rendelet szerint osztályozó-
vizsgára kell köteleznünk a ta-
nulót, ha a tanórák 30%-áról 
hiányzott, továbbá nincs elég 
érdemjegye ahhoz, hogy lezár-
hassuk az adott tantárgyból.

– Ön szerint meddig marad 
a digitális tanrend?

– Abban reménykedem, hogy 
januárban újra kinyithatunk. 
Ehhez az kell, hogy a tanárok, 
a diákok és a szülők egyaránt 
felmérjék egyéni felelősségü-
ket, és betartsák az év végi ün-
nepek alatt is a járványügyi 
előírásokat.

Nem a Marsról jött
Nyolcadikos a Harmat Általá-
nos Iskolában. Azóta érdekli a 
„kódfejtés”, amióta megkapta 
az első számítógépét. Notheisz 
Domonkos Mátyással a „ma-
gyar Mars-expedícióról” be-
szélgettünk. 

– Miért lettél te „menedék-
lakó”? Hogy találtál rá a Liget 
utcában található Vault 1337-
re, ahol egy villamosmérnök, 
Durucz Béla oktat programo-
zást?

– Anya ajánlotta. Ő mondta, 
hogy nézd, van egy tök jó prog-
ramozóhely Kőbányán. Ko-
rábban máshova jártam, de 
ott nem volt olyan jó az okta-
tás. A Vault viszont érdekes-
nek tűnt.

– Hogy kezdődött a tanfo-
lyam?

– Az első napon Béla megis-
mertetett minket a programo-
zás, az automatizálás alapja-

ival. Nekem ez nem volt telje-
sen új, a YouTube-on néztem 
már oktatóvideókat. Később 
újabb és újabb projekteket ol-
dottunk meg.

– Idén a mester két tanítvá-
nyával közösen benevezett 
a Magyarok a Marson nevű 
versenyre, amelyen többnyi-
re mérnökök vagy mérnök-
hallgatók szokták összemér-
ni a tudásukat. A feladat egy 
Marson ragadt űrhajós meg-
mentése lett volna, de a ver-
senyt a koronavírus-járvány 
miatt elhalasztották. Mi volt 
a te feladatod a csapatban?

– A marsjárót részben én ter-
veztem különböző rajzolóprog-
ramok segítségével. Az alkat-
részeket 3D nyomtatóval ki-
nyomtattuk, összeraktuk a vá-
zat, behelyeztük az elektro-
motorokat, majd összehan-
goltuk a járgányt és a távirá-

nyítót. Ezután jött a tesztelés, 
hogy tudjuk, mit kell tökélete-
síteni. A küldetést többször is 
teljesítettük, a végén lehoztuk 
a Földre Dezsőt, a Marson ra-
gadt űrhajóst. Úgy beszéltük 
meg, hogy a versenyen a mars-
járót én irányítom majd.

– Mióta érdekel az informa-
tika?

– A m iót a szá m ítógépem 
van. Izgat, hogy mitől műkö-

dik a gép, mi zajlik a 
háttérben. Mik azok 
a kódok, amelyekkel 
a szoftver vezérli a 
hardvert.

– Mikor kaptad az első gé-
ped?

– 2016-ban, kilenc-tíz éve-
sen. Asztali gépen dolgozom 
általában, de laptopom is van.

– Nyolcadikos vagy. Hogyan 
tovább?

– Nézegettük a Pataky István 
Informatikai Technikumot, de 
egyelőre nem tudom, hova ad-
juk majd be végül a jelentkezé-
si lapot. És azt sem tudom még, 
hogy felnőttként informatikus 
lesz-e belőlem.

Immunerősítő ajándék A járványhelyzet alatt sem állt le a bölcsis beszoktatás

Észszerű 
biztonság
Pár hónaposan csú-
szik-mászik a föl-
dön, szájába veszi 
a kezét-lábát, min-
dent megfog, a szájá-
ba vesz, legyen az já-
ték, vagy bármi más 
– akinek van gyere-
ke, annak ismerős a 
kép. Otthon is több-
ször fel kell mosni, 
porszívózni az első 
években, hát még a 
bölcsiben, ahol nem 
egyedül van egy gyerek! A jár-
ványhelyzetben pedig még na-
gyobb az odafigyelés. Erről be-
szélgettünk a Kőbányai Egye-
sített Bölcsődék vezetőjével, 
akihez nyolc intézmény tar-
tozik.

– A bölcsődékre normál idő-
szakban is jellemző a maga-
sabb fertőtlenítési szint, ez 
most tudatosabb és sűrűbb 
lett. A kilincseket például nem 
naponta egyszer, hanem négy-
szer-ötször mossuk, a játéko-
kat pedig nem hetente egy-
szer, hanem naponta fertőtle-
nítjük – meséli az intézmény-
vezető. Utóbbit úgy oldották 
meg, hogy a játékmennyiséget 
a csoportszobákban lefelez-
ték: míg egyik fele fertőtlení-
tésen van, addig a másik hasz-
nálható. 

Maszkok, arcpajzsok, al-
karvédők, köpenyek – van 
elég védőeszköz is a kerüle-
ti intézményekben, Kőbánya 

vezetésével ugyanis ab-
ban egyeztek meg, hogy 
a legfontosabb a gyerekek, 
dolgozók, szülők biztonsága 
és védelme. Így jutott forrás 
ózongenerátorok beszerzésé-
re is. 

– Minden intézményben 
van, és mindennap más cso-
portszobát tudunk fertőtlení-
teni vele. Ez azt jelenti, hogy 
egy hét alatt az egész bölcsit 
fertőtlenítjük – magyarázza 
Göncziné Sárvári Gabriella. 
Saját mosodáik is vannak, így 
a textíliák tisztítása sem gond. 

A kisgyermeknevelők a kö-
zösség i terekben – udva-
ron, fürdőkben, mosdókban – 
használják a maszkot, ez csak 
a csoportszobákban nem kö-
telező, hiszen a picik számára 
nagyon fontos a metakommu-
nikáció, a nevelőjük arca, arc-
kifejezése. 

– Mindenki azt mondja, 
hogy kerüljük a testi kontak-

Felemás Felemás 
korlátokkorlátok

Újra online
December 11-ig – azaz a 30 na-
pos rendezvénytilalom idejére 
– a Kőbányai Kulturális Köz-
pont játszóhelyei bezártak. 
A lemondott rendezvényekről, 
elmaradt előadásokról ugyan-
akkor folyamatosan egyeztet-
nek a fellépőkkel, az új időpon-
tokról a korosi.org honlapon és 
a Kőrösi Facebook-oldalán le-
het tájékozódni. Itt teszik köz-

zé azokat az eseményeket is, 
amelyeket online közvetítenek 
a korlátozások időszakában. 

A  já r vá ny üg yi korlátozá-
sok miatt elmaradnak a Kő-
bányai Helytörténeti Gyűjte-
mény meghirdetett rendezvé-
nyei is, a kiállítások nem láto-
gathatók. Online viszont to-
vábbra is foly tatjá k a tevé-
kenységüket.

Notheisz Mátyás

„Januárban talán „Januárban talán 
újrakezdjük”újrakezdjük”

„Nem szabad rettegésben élnünk, de amit észszerűen 
meg tudunk tenni azért, hogy ne terjedjen a fertőzés, azt 
meg kell tennünk” – mondja Göncziné Sárvári Gabriella, a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője. Már a tavaszi jár-
ványhullám alatt végiggondolták a működést, kialakítot-
ták a most is működő eljárásrendeket, beszerezték a védő-
eszközöket a kisgyermeknevelőknek, dajkáknak. A szülők 
bizalmát pedig azzal nyerik el, hogy folyamatosan tájékoz-
tatják őket az aktuális helyzetről.

Béres csepp, fertőtlení-
tőszerek és lázmérők a 
védekezéshez

Edényi László, a Zrínyi Miklós 
Gimnázium igazgatója

A Sportligetben most nincs 
dobálgatás a palánkra. Üres 
a Medveszőlő utcai sportpá-
lya is. A Kocsis Sándor Sport-
központ – betartva a novem-
ber 11-étől érvényes járvány-
ügyi szigorításokat – az üze-
melteté sében lévő vala -
mennyi szabadtéri pályát le-
zárta a hobbisportolók előtt. 

– A grundok lámpái sötét-
ben maradnak, nehogy bár-
ki kedvet kapjon este a foci-
záshoz vagy a bandázáshoz. 
Hiszen a kormányrendelet 
az amatőr csapatsportot és a 
csoportosulást egyaránt tilt-
ja átmenetileg a sportpályá-
kon – hangsúlyozta Kuróczi 
Pál, a Sportközpont vezetője.

A hangsúly az amatőrön 
van. A hétköznapi ember 
mindenkit ide sorol, aki nem 
a sporttal keresi a kenyerét, 
azaz nem hivatásos, más né-
ven profi. A járványügyi in-

tézkedések szempontjából 
azonban nem a pénz, ha-
nem a versenyzés a döntő. 
Csak az számít, hogy az il-
lető versenyszerűen spor-
tol-e valamelyik egyesület-
ben. Az lényegtelen, hogy 
amatőrként vagy profiként 
rúgja-e a bőrt, vagy dobja a 
háromméterest. Ha igazolt 
versenyző, akkor rá a szigo-
rítás nem vonatkozik. 

– Mindazok, akik valame-
lyik sportszövetség bajnok-
ságában részt vesznek, le-
gyenek bármilyen korúak, 
továbbra is használhatják a 
pályáinkat, a tornatermün-
ket és az edzőtermünket. 
Sőt, ha minden jól megy, ja-
nuár elejétől a vizes sportok 
igazolt versenyzői, az úszók, 
szinkronúszók, vízilabdázók 
is birtokba vehetik a felújí-
tott újhegyi uszodát – mond-
ta Kuróczi Pál.

A versenyeket, meccseket 
zárt kapuk mögött rendezik, 
az összecsapásokra a gyer-
mekek szüleit, rokonait sem 
engedhetik be. A szabadide-
jükben együtt sportoló ba-
ráti társaságoktól egy idő-
re búcsút vett a Sportköz-
pont. Ők december 11-éig 
biztosan nem térhetnek visz-
sza, de Kuróczi Pál arra szá-
mít, hogy a korlátozást mi-
nimum január elejéig meg-
hosszabbítják majd. A szigo-
rítás érinti a szépkorúak tor-
náját is, számukra a gyakor-
latokat videóra vették, hogy 
legalább online folytathas-
sák a test mozgást.

A járványügyi intézkedé-
sek a Sportközpontnak is 
okoznak bevételkiesést, de 
az összeg várhatóan nem 
lesz magas az intézmény-
vezető előzetes kalkuláció-
ja szerint.

tust, de pici gyerekeknél ezt 
nem lehet megtenni, és sze-
rintem nem is lenne jó irány 
– mondja az intézményvezető. 
Nem állt le a beszoktatás sem, 
de ilyenkor a kisgyermekneve-
lőnek és az új kisgyereket be-
szoktató szülőnek is kötelező 
a maszk viselése a csoportszo-
bában is. 

– Nagyon meg kell dicsér-
nem a szülőket, hihetetle-
nül fegyelmezetten kezelik a 

helyzetet, nagyon 
együttműködők – 
meséli a tapasz-
talatait Göncziné 
Sárvári Gabriella. 

Ahhoz, hogy a reggeli érkezés 
és a délutáni távozás gördü-
lékenyen menjen, szükség is 
van rá. Egy gyerekkel egy szü-
lő érkezhet reggelente, masz-
kot kell használnia, a bölcsi-
be pedig kézfertőtlenítés és 
hőmérsékletmérés után lép-
het be. Az átadóban pedig egy-
szerre legfeljebb két gyerek öl-
töztetése lehetséges úgy, hogy 
a szülők közötti távolság meg-
legyen. 

– Covidos kisgyermek nem 
nagyon volt, és lekopogom, 
hogy vannak ugyan megbete-
gedések a kisgyermeknevelők-
nél, de csak elvétve, és nincs 
további fertőzés a csoportok-
ban. Ami azt jelenti, hogy a 
kollégák betartják az óvintéz-
kedéseket – mondja az intéz-
ményvezető. Ha mégis előfor-
dul megbetgedés, a szabály az, 
hogy az adott csoport kerül ka-
ranténba, nem az egész bölcsi. 
Saját forrásból pedig gyors-
teszteket is beszereztek: így 
ha szükséges, egy-egy kollé-
ga tesztelése azonnal megtör-
ténhet. 

Felelősség, mozgástér, együttműködés – interjú az iskolaigazgatóval
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A bútorok, berendezések, felsze-
relések beszerzésével és besze-
relésével folytatódik az új szak-
rendelő kialakítása a Bajcsy-Zsi-
linszky Kórház területén. Az öt-
szintes épület az eddig használt, 
leromlott állapotú épületet vált-
ja majd ki, Kőbánya új szakren-
delője és egészségháza lesz.  az 
Egészséges Budapest Program 
keretében épül, a kormány által 
nemzetgazdaságilag kiemelt-

nek minősített projektre közel 
3,9 milliárd forintot költöttek. 
Az új épület pinceszintjén egy 
mélygarázs is megépült ötven 
autó számára elegendő férőhely-
lyel. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
és Rendelőintézet egyébként a 
X. mellett a XVII. kerület, vala-
mint Monor és Gyömrő lakosai-
nak ellátásáért felel, évente két-
millió beteg fordul meg az intéz-
ményben.

Rangos kitüntetés az Egis vezérigazgatójának

Kőbánya hiányzott a térképről, 
amikor az Egisnél átböngészték 
Magyarország Átfogó Egész-
ségügyi Szűrőprogramjának 
(MÁÉSZ) idei lakossági hely-
színeit. Ám a program gyémánt 
fokozatú támogatójaként a vál-
lalat ragaszkodott a helyi vizs-
gálatokhoz: november első he-
tében öt lakossági szűrőnapot 
szponzorált a kerületben. 

– A  múlt Kőbányához köt 
minket, több mint száz éve Bal-
la Sándor gyógyszerész itt ala-
pította meg az Egis jogelődjét, 
és itt képzeljük el a jövőnket is. 
Küldetésünk, hogy hosszú, mi-
nőségi élethez segítsük a la-

kosságot, így a kőbányaiakat is, 
amihez nélkülözhetetlenek az 
átfogó szűrővizsgálatok – nyi-
latkozta Hodász István vezér-
igazgató. 

A mintegy 4400 szakembert 
foglalkoztató nagyvállalat a jö-
vőjét is a X. kerületben terve-
zi. Ha nem így lenne, az elmúlt 
évtizedben nem fordított volna 
sok milliárd forintot a kutatás-
fejlesztés és a termelés korsze-
rűsítésére. A Keresztúri úton 
található központi gyár ható-
anyaggyártási üzemébe auto-
matizált, környezetbarát gyár-
tósorokat telepítettek, továbbá 
kialakítottak egy csúcstechno-

lógiájú hatóanyag-fejlesztő la-
boratóriumot. Mindez megerő-
síti, hogy az innováció a gene-
rikus, tehát a szabadalommal 
már nem védett hatóanyago-
kat és készítményeket fejlesz-
tő gyógyszergyártók esetében 
is elsődleges. 

– A generikus gyógyszerfej-
lesztés fő célja, hogy minél ha-
tékonyabbá tegye a gyártóeljá-
rásokat, nálunk ez adja a kuta-
tás-fejlesztés gerincét. A K + F 
területén elért eredményeinket 
már kilenc innovációs díjjal is-
merték el, az Egis a régió egyik 
vezető generikus gyógyszer-
ipari vállalata – hangsúlyozta 

a társaság, amely számos mó-
don patronálja a tehetségeket. 
A középfokú oktatásban szak-
irányú duális képzésben vesz 
részt és több egyetemmel is 
partneri kapcsolatot tart fenn: 
kiemelt partnere a Semmel-
weis Egyetem, a Szegedi Tudo-
mányegyetem; az ELTE Termé-
szettudományi Karán, illetve a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
Vegyészmérnöki és Biomérnö-
ki Karán tanuló vegyész-, illet-
ve biomérnök doktori hallgatók 
részére ösztöndíjakat és díjakat 
ajánl fel minden évben. A tehet-
séggondozás persze nemcsak 
társadalmi felelősségvállalás, 
hanem a jövőt építő humánpoli-
tika is, hiszen segíti a szakkép-
zett munkaerő utánpótlását. 

És hogy mely terápiás terü-
leteken verseng az orvosok, a 

gyógyszerészek és a betegek bi-
zalmáért az Egis, amelynek ké-
szítményei a világ 65 országá-
ban kaphatók? A nagyvállalat 
szív- és érrendszeri, központi 
idegrendszeri, onkológiai, va-
lamint nőgyógyászati készít-
mények fejlesztésére, gyártá-
sára és értékesítésére szakoso-
dott. Tavaly a bevételei 10%-kal 
nőttek az előző évihez képest. 
A  globális koronavírus-jár-
ványtól természetesen az Egis 
sem függetlenítheti magát. De 
a társaság hangsúlyozza, hogy 
gazdasági döntéseit eddig sem 
válságfolyamatok határozták 
meg, így üzleti eredményei-
re a jelenlegi krízis sem gyako-
rolt érdemi hatást. A forgalom 
emelkedése mérséklődött, de 
közben a költségek növekedési 
üteme is csökkent. 

Megelőzés

A szűrőkamion 
félig megtöltöt-
te a KÖSZI par-
kolóját. Magyar-
o r s z á g l e g n a -
gyobb mobil di-
agnosztikai köz-
p o ntj á b a n 37-
féle vizsgálatot 
végeztethettünk 
el. A testtömeg-
index kiszámí-
tásából megtud-
hattuk, hogy miként állunk a 
kilókkal folytatott küzdelem-
ben. Volt látás- és hallásvizs-
gálat, EKG és vérnyomásmé-
rés is. Az érdeklődők a házi-
orvosuk közreműködésével 
foglalhattak maguknak idő-
pontot.

Az utcáról érkezőknek ak-
kor volt szerencséjük, ha ma-
radtak „lyukas órák”, vagy 
mások mulasztásának, illet-
ve feledékenységének kö-
szönhetően beugrók lehet-
tek. Mi is egy ilyen, 65 és 70 
év közötti házaspárral be-

széltünk. A szomszé-
dos lakótelepen él-
nek, lementek meg-
nézni, hogy mi ez a 
kamion, és épp volt 
szabad időpont. Ösz-
szességében rend-
ben találtak náluk 
mindent, leszámít-
va azt, hogy a férj lá-
bai fájnak, minden 
bizonnyal a dohány-

zástól. A járványhelyzet mi-
att az Egis Prevenciós Élet-
mód Napok szűrővizsgála-
tain csak tünetmentes, lázta-
lan jelentkezőket fogadtak. 
Az egyhetes népegészség-
ügyi programban több száz 
kőbányai vett részt. 

Kulcsra készen

Innováció a 
Keresztúri útonon
Magyar Gazdaságért Díjjal honorálta a kormány az Egis vállalatcsoport élén az el-
múlt évtizedben elért eredményeiért dr. Hodász Istvánt. Az elismerést október 23-a 
alkalmából vehette át a gyógyszeripari nagyvállalat vezérigazgatója. A társaság 
egyaránt elkötelezett támogatója a prevenciónak és a tehetséggondozásnak. 

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

HIRDETÉS

Ismét különleges akcióval se-
gítik a Jegenye utcai China-
town vendéglői az egészség-
ügyi dolgozókat. A tavaszi jár-
ványhullám ideje alatt is több 
mint 160  adag ételt adomá-
nyoztak kórházaknak, az őszi 
hullám alatt pedig folytatják a 
felajánlást. Ha valaki a 18 étte-
rem egyikétől rendel, a rendelé-
sével egyben egy adag ételt ado-
mányoz is a Heim Pál Gyermek-
kórház dolgozóinak, amelyet 
orvosok, nővérek kapnak meg. 
Mint írják, Budapest kínai ne-
gyede, a Monori Center ezzel is 
a tiszteletét és háláját szeretné 
kifejezni az egészségügyi dolgo-
zóknak. 

A felajánlást annak ellenére 
fenntartják az őszi járványhul-

lám megfékezéséig, hogy a 
Chinatown éttermeinek sem 
volt egyszerű az átállás a ki-
szállításra a novemberi kor-
látozások bevezetése után. 
A nehézséget elsősorban az 
okozta, hogy legtöbb étter-
mük technikai okok miatt 
nem működik együtt a leg-
népszerűbb internetes étel-
futár-szolgáltatókkal, ven-
dégkörük pedig így elsősor-
ban a kínai negyed üzlettu-
lajdonosaiból és alkalmazot-
taiból tevődik össze, ami kevés 
az éttermek fenntartásához. 

Elbocsát á sba n a zonba n , 
ahogy tavasszal, úgy most sem 
gondolkodnak. Ennek egyik 
legfőbb oka, hogy a legtöbb ét-
terem családi vállalkozásként 

működik, és bíznak benne, hogy 
lesz kormányzati támogatás a 
túléléshez. A kiszállított ételek 
általános forgalmi adójának 
5 százalékra csökkentése sze-
rintük nem sokat tud segíteni, 
ha kevés a vendég. Éppen emi-

att arra sem szá-
m ít a na k , hog y 
a közeljövőben 

csökkennének az ételek árai, 
mivel a legtöbb étterem nagyon 
megszenvedi a forgalom csök-
kenését. 

Budapest kínai negyedében 
egyébként büszkék arra, hogy 
eddig egyetlen koronavírus-

fertőzést sem regisztráltak. 
A  helyi kínai közösség a co-
vidjárvány kezdete óta nagyon 
elővigyázatos, komolyan oda-
figyel a karanténszabályokra 
és egyéb védekezési módokra, 
emellett pedig szigorúan be-
tartja a korlátozásokat, kerüli 
a társas összejöveteleket, tevé-
kenységeket. 

Kőbányán is kiszállításra váltottak az éttermek

Két nap alatt nagyot for-
dult a vendéglősök vi-
lága november elején. 
A járványügyi korlátozá-
sok miatt nincs lehető-
ség a megszokott, asztal 
melletti fogyasztásra, az 
ételek csak elvitelre kér-
hetők. 

A  korlátozás első napján a 
Kőbányai Hírek a Torockó 
vendéglőben járt. Nagy volt 
a sürgés-forgás a konyhán. 
Ez ugyan megszokottnak te-
kinthető, ám a tálalás koránt-
sem volt az. Tányér helyett do-
bozokba ment az étel, a fogá-
sokra pedig rendelési címek 
kerültek. Márpedig ez a To-
rockó vendéglőnél újdonság. 
Étlapról, á la carte lehet ren-
delni. Számítottak rá, hogy 
a járványhelyzet miatt az ét-
teremnek egyszer le kell áll-
nia, ám a döntés mégis várat-
lanul érte őket, hiszen az alig 
48 óra alatt született meg és 
lépett hatályba – magyarázza 
Kozik József tulajdonos. „Soha 
nem csináltunk kiszállítást, 
most ezt tesszük. Úgy oldot-
tam meg, hogy a kollégáimat 
ne kelljen elküldenem, hogy 
ők csinálják a kiszállítást” – 

teszi hozzá. Kozik József és a 
felesége, illetve a fia is bese-
gít – a kiszállítás saját autóval 
megy. A rendeléseket az első 
időszakban a Márton-napi li-
bás ételek tették ki. 

Az éttermi korlátozások mi-
att kiszállítással rendelhe-

tők a Zila vendéglő klasszikus 
magyaros és nemzetközi fogá-
sai is a következő időszakban. 
Az alapítót, Zila Jánost gyá-
szoló család azt írja az étterem 
közösségi oldalán: „Ha szereti-
tek ételeinket és azt, hogy ná-
lunk tényleg minden szívvel-

lélekkel ké-
szül, akkor rendeljetek mi-
nél többet tőlünk, ezzel is se-
gítve, hogy fenntarthassuk 
édesapánk életművét, és be-
tarthassuk ígéretünket, hogy 

ezekben a válságos 
időkben is kitar-

tunk éttermünk 
mellett.”

A pho levesé-
ről Budapest-
szerte ismert, 
Előd utcai vi-
e t n á m i  ven-

déglő is az át-
állást készítette 

elő november ele-
jén. Rendelni tele-

fonon lehet náluk, az 
ételért személyesen kell 

elmenni, a házhozszállítás 
bevezetése a forgalom alaku-
lásától függhet. Az étterem lá-
togatottsága egyébként a jár-
vány első, tavaszi hullámát kö-
vető újranyitás óta jól alakult, 
a vendégek visszatértek. 

Különleges személyiségtől bú-
csúzott novemberben a kerület. 
Zila János vendéglátós család-
ba született, szakmaszerete-
tét szüleitől örökölte, lokálpat-
riotizmusával, értékteremtő 
munkájával viszont egész Kő-
bányát gyarapította. Családja, 
barátai, tisztelői a járványhely-
zet miatt szűk körben búcsúz-
tak tőle a pestszentlőrinci te-
metőben, református szertar-
tás keretében. 

„Már nem fog csörögni a te-
lefon, hogy öreg, körömpörköl-
tet főztem, ugorj be!” – búcsú-
zott D. Kovács Róbert Antal 

polgármester, felidézve, hogy 
Zila János egy álmot váltott 
valóra azzal, ahogy évek-év-
tizedek munkájával a Gergely 
utcai hentesüzlet lacikonyhá-
jából Budapest-szerte ismert, 
miniszterelnöki és államfői 
ebédeket, vacsorákat adó ét-
termet hozott létre családjá-
val. „Ha betértünk, akkor Já-
nos, Jani, János bácsi odahúz-
ta a széket az asztalhoz, és me-
sélt. Mesélt a régi időkről, ho-
gyan csinálta a fater, milyen 
volt Rosenstein Tibivel dolgoz-
ni, büszkén beszélt a gyerekek-
ről, unokákról, örömökről és 

nehézségekről” – tette hozzá a 
kőbányaiak nevében búcsúzó 
polgármester, kiemelve, hogy 
Zila János éttermével a század 
eleji Aranykerék, Sipos világát 
idézte fel, a minőségre, a ha-
gyományra és családjára épí-
tette életét és munkáját, meg-
mutatva „hogyan lehet szere-
tettel megtölteni egy helyet, és 
tányérra téve azt a vendégek-
nek is átnyújtani”.

Üzletét, amely kezdetben pe-
csenyesütőként, kifőzdeként 
működött, 1977-ben nyitotta 
meg Zila János a Gergely utcá-
ban. Az étterem, amely házi-

as, finom ízekkel és gyors 
kiszolgálással csalogatta 
a környéken lakókat, már 
akkor is a kerületiek ked-
velt helye volt. Zila János 
kiemelt figyelmet szentelt 
annak, hogy teret adjon 
fia tal művészeknek, több-
ször biztosított helyszínt 
előadói esteknek, a kerü-
let fiatal költőinek, író-
inak. A  kerület közélet-
ében is aktív szerepet vál-
lalt, kulturális rendezvé-
nyeket szponzorált, fiatal mű-
vészeket segített. Szemlélet-
módját, vendéglátói tevékeny-

ségét a Kőbányai Önkormány-
zat Kőbánya Kiváló Vendéglá-
tója díjjal ismerte el.

Közösség a közösségért

Zila János

Terített asztal 
helyett elvitel

Egy tányér szeretet
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Jövő év elejétől a Kőbányai 
Közterület-felügyelet minden 
dolgozója újraélesztő-tanfo-
lyamon fog részt venni – kö-
zölte Nábrádi András, a szer-
vezet osztályvezetője, Mustó 
Géza Zoltán alpolgármestert 
tájékoztatva a részletekről. 
Mint elmondta: az emberi élet 
védelme a legfontosabb, a köz-
terület-felügyelők pedig mun-
kájukból adódóan a „terepen” 
vannak, a kerület utcáin látják 
el feladataikat, így gyakran ta-
lálkoznak olyan sürgős, azon-
nali beavatkozást igénylő 
helyzetekkel, mint például 
eszméletvesztés, rosszul-
lét vagy éppen infarktus 
gyanús esetek. Az  ezek-
hez hasonló vészhelyze-
tek a határozott, gyors és 
szakmai beavatkozás el-
maradása esetén sajnos 
könnyen halállal vég-
ződhetnek.Ezért a 35 
fős á llomány minden 
tagja el fogja sajátítani 
az életmentő-újraélesztő 
beavatkozáshoz szükséges tu-
dást. Ennek egyik fontos eleme 
a defibrillátor használata. Ma 
már léteznek olyan automa-
ta defibrillátorok is, amelyek 
lénye gében „elmagyarázzák” a 
használójának a teendőket, de 

természetesen ehhez is szük-
séges bizonyos ismeretek elsa-
játítása. A kerület a már meg-
lévő eszközök mellé tervezi to-
vábbi 3-4 újraélesztő készülék 
beszerzését, melyek ára sajnos 
igen borsos.

Mustó Géza Zoltán alpolgár-
mester a találkozón felvetette 
a térfigyelő kamerák kérdését 
is, hiszen ez a lakosságot élén-
ken foglalkoztatja, igen nagy 
igény van rájuk, melyek révén 
a közbiztonság hatékonysága 

is sokkal eredményesebben 
fenntartható, íg y minden-
képpen szükséges a kame-
rák körének bővítése. Nábrá-

di András elmondása szerint a 
jelenleg üzemelő 139 térfigye-
lőkamera-á llomány bővíté-
se már folyamatban van, négy 
további helyen már folyik a ki-
építésük, például a Száva utca 
és Zágráb utca keresztező-
désénél, illetve a Gyömrői út, 

Kőér utca, Vaspálya utca által 
közrefogott részen. Sajnos ez 
sem olcsó mulatság: egyetlen 
fix kamera telepítése körülbe-
lül hárommillió forintos költ-
séggel jár. A további tervek kö-
zött szerepel a térfigyelő köz-
pont fejlesztése is, hiszen a 
Gergely utcai telephelyet már 
kinőtték, az ezzel kapcsolatos 
tervezés a jövő év egyik fontos 
feladata lesz.

Kőbányán jelenleg 
is több helyszínen 
folyik új társashá-
zak építése. Az épü-
le t e k  e l k é s z ü lt e 
után, a lakásokba 
történő beköltözést 
követően az új lak-
cím létesítése elen-
gedhetetlenné válik 
a különböző hivata-
los ügyek (pl. banki ügyintézés, 
csok-ügyintézés) intézéséhez, 
de a lakcímet igazolni kell pél-
dául a bölcsődei, óvodai és isko-
lai beiratkozáskor is. 

A bejelentkezés az új épüle-
tek esetében azonban nem egy-
szerű, hiszen több intézkedést 
szükséges megtenni az építte-
tő részéről és részünkről is ah-
hoz, hogy az új lakcím létesíté-
se meg tudjon történni.

A jogszabály a címképzésért 
felelős szervként a fővárosban 
a kerületi önkormányzat jegy-
zőjét jelöli ki.

A lakcímképzés csak akkor 
végezhető el, ha az új társas-
házi épület már rendelkezik 
használatbavételi engedéllyel 
és társasházként bealapított. 
A  lakóépületek használatba-
vételét követően az új ház épít-
tetője által elkészített alapító 
okirat alapján jegyzi be a föld-
hivatal a társasházat és az al-
betéteket. A földhivatali hatá-
rozat tartalmazza azokat a la-
kásokhoz és egyéb helyiségek-
hez tartozó helyrajzi számokat, 
címazonosítókat és címkoor-

dinátákat, amelyek 
nélkül nem indítha-
tó meg a címképzési 
eljárás. 

A földhivatali ha-
tározat birtokában 
hatóságom a cím-
képzési eljárás so-
rán az alapító ok-
irattal és ingatlan-
nyilvántartási ada-

tokkal összhangban megálla-
pítja a társasháznak és az ab-
ban lévő albetéteknek (laká-
soknak és egyéb helyiségek-
nek) a természetbeni címét. 
A  címképzési határozat vég-
legessé válása után rögzítjük 
a megállapított címeket a köz-
ponti címregiszterben. A  fo-
lyamat végén a címregiszter-
ben rögzített címek a közpon-
ti személyiadat- és lakcímnyil-
vántartásban azonnali adatát-
vétel keretében automatikusan 
megjelennek, így válik lehetővé 
a bejelentkezés, a lakcímkártya 
igénylése.

Az  új címek rögzítésének 
megtörténtéről hatóságom a 
társasház közös képviselőjét 
tájékoztatja. 

Természetesen a címrögzí-
tést követően az ingatlan-nyil-
vántartásban a tulajdoni lapo-
kon is megjelennek a címek, en-
nek folyamata azonban a cso-
portos elektronikus adatátvi-
tel miatt megközelítőleg egy 
hónap.

Sajnálatos módon a haszná-
latbavételi engedély megadá-

sa és a társasház földhivata-
li bealapítása között akár több 
hónap is eltelhet, az új lakcí-
mek létrejöttéig is szükség le-
het azonban a megvásárolt la-
kás leendő címének igazolá-
sára hivatalos ügyek intézése 
során. Ilyen esetben lehetőség 
van a már használatba vett la-
kásra vonatkozóan lakcímiga-
zolást kérni. A lakcímigazolás a 
központi személyiadat- és lak-
címnyilvántartásban, illetve 
az ingatlan-nyilvántartásban 
még nem szereplő lakás várha-
tó címéről szóló hatósági bizo-
nyítvány, amelyet a pénzinté-
zetek is elfogadnak ügyintézé-
sük során.

A lakcímigazolás iránti ké-
relem nyomtatványa az önkor-
mányzat honlapjáról (www.
kobanya.hu) letölthető, vagy a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
központjában (1102 Budapest, 
Állomás u. 26.) beszerezhető. 
A koronavírus-járvánnyal ösz-
szefüggésben ismételten elren-
delt veszélyhelyzetre tekintet-
tel a kérelmet az elektronikus 
ügyintézés keretei között az e-
papír szolgáltatás (https://epa-
pir.gov.hu) igénybevételével, a 
hivatal@kobanya.hu e-mail-
címen vagy postai úton várjuk. 
Lehetőség van továbbá papír-
alapú beadvány elhelyezésé-
re az 1102 Budapest, Állomás 
utca 26. szám alatti ügyfélköz-
pont előterében erre a célra el-
helyezett gyűjtőládában. A ké-
relem illetékmentes.

KERT ÉS BALKON

A mikulásvirág
A téli időszak egyik 
legkedveltebb szo
banövénye a miku
lásvirág (Euphor
bia pulcherrima). 
Az adventi és kará
csonyi ünnepkör
ben ma már szin
te nélkülözhetet
len dísze a lakásnak. Tartása 
nem különösebben bonyo
lult, de nem árt, ha ismerjük 
az ápolás legfontosabb ele
meit. 

A növény eredetileg egy 
nagy termetű cserje, akár 
4 m magasságra is fejlődhet. 
A napjainkban kapható vál
tozatok inkább kisebb mére
tűek, jól alkalmazkodnak a 
szobában való tartás körül
ményeihez. Fontos tudnunk, 
hogy a piros, esetleg fehér 
vagy rózsaszín levelek nem a 
virágok, hanem a növény fel
levelei. A virágok apró, sár
ga színűek. A díszítőértéket a 
színes fellevelek adják.

Gondozása a rendszeres 
öntözés, illetve a lehető leg
több fényt biztosító hely ki
választása a téli időszakban. 
A huzatos helyet nem szere
ti. Az öntözés gyakoriságát 
a szoba hőmérséklete ha
tározza meg. Törekedjünk 
arra, hogy két öntözés között 
kissé száradjon ki a cserép 
felső egyharmada, addig ne 
adjunk neki vizet. Ha kaspó
ban tartjuk, figyeljünk arra is, 
hogy a pangó vizet nem sze
reti a növény, vagyis ne álljon 

alatta a víz. A túlön
tözés hatására levél
ledobással reagál a 
növény. Kétheten
te tápoldatozhatjuk 
is, kereskedelmi for
galomban kapha
tó speciális táppal. 
Hőmérsékleti opti

muma 15–20 oC Ha ezeket be
tartjuk, hosszan, akár 2-3 hó
napig is gyönyörködhetünk a 
mikulásvirágunkban.

Elvirágzás után kora tavasz
szal vágjuk vissza a növényt 
15 cm nagyságra, és ültessük 
át, enyhén savanyú kémha
tású földbe (pH 6,5) Öntöz
zük tovább, és a nyáron meg 
egyszer vágjuk vissza! A nyá
ri visszavágást akár le is dug
ványozhatjuk.

A mikulásvirág rövid nap
palos növény, a fellevelek 
színeződése akkor kezdő
dik, amikor a nappali fény 12 
óra alá csökken. Ha azt sze
retnénk, hogy minél előbb 
színesedjen, akkor tartsuk 
sötétben a növényeket, leg
alább 14 óra hosszán át szep
tember végétől addig, amed
dig elkezdődik a színesedés. 
Ha a színek megjelennek, on
nan már nem kell takarnunk 
a növényt. A fentiek betartá
sával sokáig gyönyörködhe
tünk a mikulásvirágban, és la
kásunk méltó díszévé válhat.

 Hajnal Sándor,  a 
Magyar Gyula Kertészeti 

Szakgimnázium és 
Szakközépiskola igazgatója

                 Új építésű társasház:
a bejelentkezés nehézségei

A defibrillátor használatának ismerete alapvető fontosságú

Életet menthetnek 
a közterület-felügyelők

A JEGYZŐ A JEGYZŐ 
VÁLASZOLVÁLASZOL

Negyedik alkalommal épül a 
rönkökből álló karácsonyfa a 
Kőrösi előtt. Az ünnepi szimbó-
lum 36-40 köbméter tűzifából 
áll majd össze, és várhatóan csü-
törtökre vagy péntekre készül 
el, hogy advent első vasárnapján 
már a karácsonyi várakozást és 
készülődést hirdesse. Az alko-

tást az egyedi fa installációk ki-
vitelezésére szakosodott Hello 
Wood Stúdió alvállalkozójaként 
a Mr. Wolf Problemsolvers Kft. 
csapata építi. Az ünnep végével 
a Kőbányai Önkormányzat által 
állított karácsonyfát szétszedik, 
a tűzifát pedig ezúttal is a kerüle-
ti rászorulók között osztják szét.

Európai szintű stroke-ellátás Kőbányán

Európa legjobbjai közé sorakozott fel a BajcsyZsilinszky Kórház Neuroló
giai Osztályának strokeellátása. Az Európai Stroke Társaság és a nemzetkö
zi Angels Kezdeményezés értékelése alapján 2019ben és 2020ban is elnyer
ték az arany fokozatú minősítést.

Négy és fél óra. Ennyi idő áll 
rendelkezésre egy agyi érka-
tasztrófánál az első tünetek 
megjelenésétől a beavatkozás 
kezdetéig. Ez alatt kell felis-
merni a tüneteket, mentőt hív-
ni, eljuttatni a stroke-ellátás-
ra szakosodott osztályra a be-
teget, megvizsgálni és megkez-
deni a beavatkozást. 

– Összeszokott csapatunk 
van. A nővéreink, ápolók ke-
vesen vannak, de nagyon kép-
zettek. Pontosan tudják, hogy 
mit kell csinálni, milyen sor-
rendben. Az EKG, a gyógyszer 
összeállítása mind-mind pre-
cizitást igényel. Aki nem szo-
kott hozzá, nagyon értékes 
perceket veszíthet – magya-
rázza dr. Vastagh Ildikó, a Baj-
csy-Zsilinszky Kórház és Ren-
delőintézet Stroke Centrumá-
nak osztályvezető főorvosa. 

Azt mondja, a nemzetközi si-
ker a csapat érdeme, egy olyan 
közösség sikere, amelynek tag-
jai figyelnek egymásra, és mi-
közben a betegek életéért küz-
denek, egymásért is dolgoz-
nak. Az arany minősítések pe-
dig ennek az összetartásnak 
is a kézzel fogható bizonyíté-
kai, hiszen nagyon konkrét, a 
stroke-ellátást jellemző para-
méterek alapján lehet kiérde-
melni. 

– Milyen gyorsan kerülnek 
CT-re a betegek, milyen gyor-
san történik a vérrögoldó ke-
zelés, volt-e EKG, szívultra-
hang, milyen gyógyszerekkel 
távoztatjuk a beteget – sorolja 
ezeket a főorvos, hangsúlyoz-
va, hogy bár az adatszolgálta-
tás sokszor nem kellemes, na-
gyon fontos visszajelzést is je-
lent számukra, hogy az európai 

mezőnyben melyek azok 
a paraméterek, amelyek-
re még érdemes figyelni-
ük. – Egy európai szint-
hez mérjük magunkat, 
látjuk a regiszterből, 
hogy mire kell jobban 
odafigyelnünk. A visz-
szajelzés nagyon fontos, 
mert a hétköznapok ro-
hanásában erről elfe-
ledkezhetünk. 

A Bajcsy Stroke Centruma 
Kőbánya mellett a többi közt 
a XIX., illetve a XVII. kerület 
lakosainak stroke-ellátásáért 
felel. A jelenlegi járványhely-
zetben ennél nagyobb terület-
ről érkeznek hozzájuk betegek, 
hiszen van olyan kórház, ame-
lyik átmenetileg nem tudja ezt 
vállalni. A 2019. harmadik ne-
gyedévében és 2020. első ne-
gyedévében elnyert arany mi-

nősítések nagy elismerést je-
lentenek a Bajcsyban dolgozók 
számára, a díj 2017-es meg-
alapítása óta ugyanis csupán 

öt másik magyarországi kór-
ház büszkélkedhet különböző 
fokozatú elismerésekkel ha-
zánkban.

A gondoskodás mindenkinek jár
Elérte a koronavírus, karan-
ténban van, így telefonon nyi-
latkozott a Kőbányai Híreknek 
Stemler Diána, Ligettelek ön-
kormányzati képviselője. Az el-
múlt egy év munkáját vettük 
számba. 

– Amikor megkezdtük a közös 
munkát, senki nem várta, hogy 
egy világméretű egészségügyi  
és gazdasági katasztrófával kell 
megbirkóznunk. Ez sajnos rend-
kívüli módon befolyásolta az 
első évünket, és bizonyára fogja 
a ciklus második évét is – mond-
ja a helyi politikus, aki tavasz-
szal, a járvány első hullámában 
az önkéntes munkából is jócs-
kán kivette a részét. Volt, hogy 

húsz idős ember ellátását segí-
tette a kijárási korlátozás ide-
je alatt, bevásárolt, gyógyszert 
váltott ki, házi kedvenceket lá-
tott el. Szerinte ez egyrészt 
azért volt jó, mert erősebb kap-
csolat alakult ki a területén la-
kókkal, másrészt azzal is szem-
besült, hogy egy-egy kisnyugdíj 
mire megy el. Élesben tapasz-
talta, mennyire szükség van 
arra a védőhálóra, amelyet a kő-
bányai önkormányzat tud bizto-
sítani a rászorulók számára. 

– Sosem leszek elégedett a 
teljesítményemmel, de be kel-
lett látnom, hogy az első évben 
a legfontosabb dolog kezdő kép-
viselőként annak megtanulá-

sa volt, hogy hogyan is műkö-
dik az önkormányzatiság a gya-
korlatban. Azzal, hogy színe-
sebbé vált a képviselő-testület, 
többféle hang jelent meg a dön-
téshozatalban. Én is új szemlé-
lettel érkeztem, bízom benne, 
hogy így gyümölcsözőbb lehet a 
munkánk – magyarázza Stem-
ler Diána, aki számára az állat-
védelem is egy kiemelt feladat. 
Büszke rá, hogy sikerült meg-
valósítania a kampányában tett 
ígéretét, és idén elindult a támo-
gatott ivartalanítási akció. A le-
hetőséggel több száz kutya és 
macska gazdája élt az elmúlt hó-
napokban. – Így nemcsak meg-
előzhették a nem kívánt sza-

porulatot, de meg is hosszab-
bíthatták kis kedvencük életét 
az önkormányzat segítségével. 
A  legörömtelibb visszacsato-
lás az volt, amikor elment mel-
lettem egy kutyus a gazdájával, 
és megköszönték a segítséget – 
mondja a képviselő. 

A következő időszakra is van-
nak tervei, de a legfontosabb-
nak azt tartja, hogy egy-egy fel-
újításról, fejlesztésről az érin-
tett lakók, a lakókörnyezet be-
vonásával döntsön a képviselő-
testület. Szerinte ugyanis alap-
vető fontosságú, hogy a meglé-
vő igényeket ne csak figyelembe 
vegyék, de azokra alapozzanak 
is egy-egy beruházásnál. 

Köbméterről köbméterre

A Bajcsy aranycsapata

Két világ – két képzőmű
vész, két nő, két édes
anya sajátos világa ta
lálkozott október vé
gén a KÖSZI Kő Café 
Galé riájának fa
lán; Kasza Kriszta 
és Pethő Anikó vál
lalkozott közös ki
állításra. Két barát
nő, akiknek művei 
mégis két egymás
tól nagyon eltérő 
személyiséget tük
röznek. A kiinduló
pont a közös ben
nük: mindketten a kőbányai 
Szent László Gimnázium rajz 
szakáról indultak, és mind
ketten azt vallják, gimnázi
umi éveik alatt Szabó Gábor 
alapozta meg művészi látás
módjukat. 

Kasza Kriszta Szegeden, 
tanárképzőn végzett, 14 
éve tanít rajzot a kőbányai 

Szervátiusz Ál
t a l á n o s  I s k o 
l a d i á kj a i n a k . 
Technikák, tex
túrák, színek ját
szanak a mun
káin, tapéta, kö
römlakk, tábla
kréta , ceruza 

rajz és grafika olvad egység
be. A másik oldalon a Képző
művészeti Egyetemen vég
zett Pethő Anikó munkái: 
akvarellek és olajképek, táj
képek és csendéletek. Mind
ketten édesanyák, így külön 
szervezéssel érik el, hogy a 
napi feladatok mellett az al
kotásra is jusson idő. 

Karanténban

Világom – Világom
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Kőbányáról is 
meggyorsít-
hatja az uta-

zást Óbudára, 
Szentendré-

re vagy a Pilis-
be egy új elővá-

rosi vasúti járat. 
Egyik végállomá-

sa Piliscsaba, a má-
sik pedig Rákos, amely a Szent 
László térről közvetlenül elér-
hető busszal. Rákosról félórán-
ként indulnak a vonatok. Húsz 
perc alatt Aquincumra érnek, 
ahonnan HÉV-vel utazhatunk 

tovább Szentendrére vagy Bel-
Budára. A szerelvények a külső 
körvasúton közlekednek, ahol 
a MÁV új megállót alakított ki 
az újpalotaiaknak és a zuglói-
aknak. 

Nemzetközi elismerés a pálya-
kezdő kőbányai szakember-
nek! Ezüst Diplomát nyert Kazi 
Zsolt az Eurázsiai Építészeti és 
Design Fesztiválon a Gergely-
bánya megújításának tervé-
vel. A szakmai megméretteté-
sen három fő kategóriában – 
építészet, városfejlesztés, di-
zájn – versengtek a pályázók, 
az egyetemi hallgatóknak, pá-
lyakezdőknek külön versenyt 
hirdettek. Kazi Zsolt pályamű-
ve – 22 ország több mint 450 
projektje közül – a fenntartha-
tó jövő témakörében érdemel-
te ki az ezüst minősítést.

A fiatal mérnök, akit a Kőbá-
nyai Hírek augusztusi számá-
ban mutattunk be, áramot, il-
letve hőt termelne a Gergely-
bánya feltöltéséhez használt 

hulladékból keletkező biogáz-
ból. Az erőmű köré pedig kör-
nyezetbarát, közösségi tér-
ként is hasznosítható látoga-
tóközpontot tervezett. „Azt 
szokták mondani, hogy egy 
ilyen nemzetközi díj felér egy 
külföldi diplomával, szakmai 
pályafutásomban ezért mér-
földkőnek számít” – nyilatkoz-
ta lapunknak. 

A zsűri elnöke a világhí-
rű Zaha Hadid Architects iro-
da vezető tervezője, Patrik 
Schumacher volt, a tagok kö-
zött pedig olyan, szintén nem-
zetközileg elismert építészek 
voltak, mint Ben van Berkel és 
Jürgen Mayer H. (Az iraki szár-
mazású Zaha Hadid tervezte – 
egyebek mellett – az operahá-
zat a kínai Kantonban és a lon-
doni olimpia úszócentrumát.) 

A rangos szakmai fórumot 
2002 óta rendezik meg éven-
te Oroszország negyedik leg-

nagyobb városában, az Euró-
pa és Ázsia földrajzi határán 
fekvő Jekatyerinburgban (ko-
rábbi nevén Szverdlovszk). 
A fesztivált kiállítások, works-
hopok, konferenciák kísérik, a 
díjátadó gálát pedig hagyomá-
nyosan a kormányzói reziden-
cián tartják. A világjárvány mi-
att Kazi Zsolt online követhet-
te csak a ceremóniát, a díjat 
Magyarország jekatyerinbur-
gi főkonzulátusának külgaz-
dasági attaséja, Endrejter Tí-
mea vette át a nevében.

Interjú a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. újraválasztott vezetőjével

– Menjünk vissza az időben tíz 
évet! Mit vett át, mivel kezdett 
vezérigazgatóként? 
– Egy jelentős feladatbővüléssel 
kezdtem. Az önkormányzat ak-
kor döntött úgy, hogy megszün-
teti a Városüzemeltetési Főosz-
tályt, és a feladatainak nagyobb 
része a Vagyonkezelőhöz került. 
Innen kezdtünk építkezni, lét-
re kellett hozni egy teljesen új 
szervezetet, 21. századivá kel-
lett tenni az informatikai rend-
szerünket. Történt egy jelentős 
létszámcsere is, mert úgy tar-
tom, hogy egy ilyen típusú cég-
nek egyetlen értéke van, az pedig 
a benne lévő tudás. Elkezdtük ta-
níttatni a kollégákat, és ez azóta 
is folyamatos. A fiatal munkatár-
saim, akik a Vagyonkezelő tevé-
kenységéhez illő területen tanul-
nak tovább, járhatnak felsőokta-
tási képzésre, támogatjuk őket, 
nemcsak tanulmányi szerződést 
kötünk velük, de vállaljuk a ta-
nulmányaik minden költségét is. 

– Piaci cég éléről igazolt Kő-
bányára, mennyire hasonló a 
feladat? 

– A Vegyépszernél autópályá-
kat építettünk, szebb nyári hó-
napokban 2-3 milliárdos ár-
bevételt könyvelhet-
tünk le havon-
ta. Nyilván 
a Kőbá-
nyai 

Vagyonkezelőt nem lehet vele 
összehasonlítani, de a módsze-
rek egyformák, a vezetési tech-
nikák egyformák. Ezeknek a cé-
geknek lelkük van, az pedig a 
bennük lévő emberek lelke. Fel-
adat formájában megkapjuk a 
megbízást, majd határidőre, az 
előirányzott költségkereten be-
lül teljesítjük – ezt a hagyományt 
tartom itt is. Az átadóünnepsé-
gen pedig beállunk a hátsó sorba 
kellő szerénységgel… 

– Mi volt az elmúlt tíz év leg-
nagyobb feladata? 

– Nagy siker például a Nosz-
lopy és Gergely utca sarkán fel-
épült lakópark, ahol korábban 
egy elég rossz lakókörnyezet 
volt, de nehéz, verejtékes mun-
kával ezt megszüntettük. Össze-
tett feladat volt a Kis-Pongrác 
rehabilitáció is, ahol nemcsak az 
önkormányzati cégekkel kellett 
megvívni a harcot, de a fejlesz-
tésben szereplő társasházakkal 
is. Mindenki megelégedésére vé-
geztünk vele. A megújult Kere-
pesi rendelő Budapesten párját 
ritkítja, az Újhegyi sétány meg-
építése is jól sikerült. Mindkét 
beruházás építészeti díjas lett. 

A legnehezebb projekt pedig a 
Mázsa tér volt, ami egy kétmil-
liárd forintos tervezési feladat. 
Nem illik a Vagyonkezelő pro-
filjába, de miután nekem és kol-
légáimnak is megvan az ország-
ban a szakmai ismertségünk 
és kapcsolatrendszerünk, ösz-
sze tudtunk hozni egy csapatot, 
amely képes ezt levezényelni. 
Ma már megvan az építési enge-
dély, kiírta rá a közbeszerzést az 
állami beruházó cég. Biztos va-
gyok benne, hogy szép lesz a Má-
zsa tér. 

– Több nagyobb beruházás 
közben folyamatban van…

– Az Újhegyi Uszoda karácso-
nyi ajándék, idén év végére kész 

lesz. Egy nyári viharral indult, 
ami megbontotta a tetőt. 

Kijavítottuk, majd 
a következő év-

b e n  k i d e -
rült, hogy 

a belső, 

uszodatér felőli burkolata is élet-
veszélyessé vált. Úgy indultuk 
neki, hogy akkor újítsuk fel az 
uszodateret is. Utána megnyit-
hattuk volna az uszodát, de leül-
tünk a városvezetéssel, és feltet-
tük a kérdést, hogy meg szabad-e 
így nyitni, hogy van egy új uszo-
datér, és van egy elképesztően 
rossz állapotban lévő kiszolgá-
lórész, és akkor a városvezetés 
úgy gondolta, hogy nem célszerű, 
újítsuk meg azt is. És folytatás is 
lesz, mert polgármester úr nem-
rég megnézte a munkálatokat, 
tetszett is neki, de megkérdezte, 
hogy mi lesz az uszoda udvará-
val. Így készülnek a tervek, és jö-
vőre, ha meglesz a forrás, hozzá-
kezdhetünk az udvarnak is. 

– 2021-ben milyen nagyobb 
munkákkal számol? 

– A Tengerszem orvosi rende-
lő év közepére készülhet el, ott 
most a pályáztatás végén va-
gyunk, hamarosan elkezdőd-
het az építés. Folyamatban van a 
Szervátiusz Általános Iskola bő-
vítése, a Mocorgó Óvoda megújí-

tásánál pedig a közbeszerzési el-
járás előkészítésénél, a kiviteli 
terveknél tartunk. 

– Idén a PwC könyvvizsgáló 
cég átvilágította a Vagyonke-
zelőt, a vizsgálat azt állapítot-
ta meg, hogy szabályszerű a 
működésük. 

– Nekem ez nagy öröm, de volt 
ennek egy előzménye is. 2018-
ban történt itt egy átfogó, több 
évet felölelő Állami Számvevő-
széki vizsgálat, ami több mint 
fél évig tartott. Maradéktalanul 
teljesítettünk, nemrég pedig az-
zal keresett meg a Számvevőszék 
elnöke, hogy most modernizálják 
a vizsgálati rendszerüket, és azt 
kérték, hogy véleményezzük az 
elképzeléseiket. Ez megnyugta-
tó nekem. Hangsúlyoznom kell 
azt is, hogy mindig megfelelő tá-
mogatást kaptam az önkormány-
zattól, függetlenül attól, hogy kik 
voltak a képviselők. Ez a mosta-
ni képviselő-testületre is igaz, a 
városvezetésben is példaértékű 
az együttműködés, a város érde-
ke az első számunkra. 

Új villamosvonal könnyíti meg 
a 3-as metróval közlekedő kő-
bányaiak mindennapjait. Sőt, 
a fejlesztést a metró középső 
szakaszának felújítása rög-
tön fel is értékeli. A Nagyvá-
rad térről nem kell pótlóbusz-
ra szállnia, és esetleg a dugó-
ban álldogálnia annak, aki a 
belvárosba tart. Választhatja 
a 2M jelzésű villamost, amely-
lyel átszállás nélkül érheti el 
a Fővám teret, a Lánchidat 
vagy a Kossuth teret. Az új já-
rat a Keleti pályaudvar és a Já-
szai Mari tér között közleke-
dik a 24-es, majd pedig a Duna 

mentén futó 2-es villamos vo-
nalán. A két pályát a Haller ut-
cában kötötték össze. A 2M a 
budai mintájára tervezett pes-
ti fonódó villamoshálózat első 
eleme. A későbbiekben ezen 
a szakaszon és a Kőbányát át-
szelő 28-as villamos vonalán 
is alacsonypadlós szerelvé-
nyek közlekedhetnek, ameny-
nyiben a kormány és a fővá-
ros meg tud egyezni a ked-
vező árú járművek beszerzé-
sének finanszírozásáról. Eb-
ben a csomagban érkeznének 
azok a trolik is, amelyek a 9-es 
buszt váltanák ki.

Körvasút 

Szalagátvágás helyett a fővá-
ros és a kerület vezetői egy-
szerűen bejárták a Bánya-
tó utca felújított szakaszát 
november 2-án, szemügyre 
véve a kiszélesített járdát, a 
megerősített pályaszerkeze-
tű buszmegállókat és a va-
kok tájékozódását segítő út-
burkolati elemeket. A beru-
házás egyike volt Karácsony 
Gergely választási ígéretei-
nek. A főpolgármester büsz-
kén emelte ki, hogy a terve-
zéshez és a kivitelezéshez is 
megvolt a szaktudás házon 
belül. Arra utalt, hogy mind-
két munkát a Fővárosi Önkor-
mányzat cége, a Budapest Köz-
út Zrt. végezte el. Karácsony 
Gergely szerint a beruházás 
jól illeszkedik a környékben 
elvégzett városrehabilitáció-
hoz. Ezt a gondolatot folytatta 
Kőbánya polgármestere. 

– Az Újhegyi sétány felújítá-
sával megállítottuk a lakóte-
lep elnéptelenedését, az itte-
ni lakások ismét keresettek, 
egyre több a fiatal – emelte ki 
D. Kovács Róbert Antal. Emlé-
keztetett, hogy az előző főpol-
gármesterrel, Tarlós Istvánnal 
az Új köztemető előtti körfor-
galom felavatása volt az első 
közös átadásuk, amelyet szá-
mos további követett, példá-

ul a Kőrösi Csoma Sándor út, 
a Kápolna út, a Jászberényi út, 
Újhegyi út, Sírkert utca, Sibrik 
felüljáró. – Bízom benne, hogy 
úgy folytatjuk, ahogy 2010 
után tettük, és a következő 
években megújul a Gergely, a 
Tavas és a Mádi utca is. – tette 
hozzá D. Kovács Antal Róbert.

A kerületi fejlesztésekért fe-
lelős alpolgármester megkö-
szönte a főváros vezetőinek 
és a kivitelezőknek, hogy ha-
táridőre végeztek a munkával. 

– A Bányató utca felújítása jó 
példa a Fővárosi Önkormány-
zat és a kerületek együttmű-
ködésére – mondta Somlyódy 
Csaba. Az alpolgármester sze-
rint a beruházás javítja az élet-

minőséget az Újhegyi lakóte-
lepen.

A budapesti fejlesztéseket 
koordináló főpolgármester-
helyettes, Dorosz Dávid arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a 
Bányató utca felújítása volt a 
2023–24-ig szóló fővárosi út-
felújítási program első meg-
valósított beruházása. Ami a 
számokat illeti: a Sibrik Mik-
lós út és a Tavas utca között 
közel fél kilométeren cserél-
ték ki az aszfaltburkolatot, a 
járdákat pedig 2100 négyzet-
méteren újították fel. A ter-
vek szerint 2021-ben a Mádi 
utcával folytatódik a fővárosi 
fenntartású utak korszerűsí-
tése Kőbányán. 

A Mikulás hozza

Az utolsó métereit aszfaltoz-
zák a Vaspálya utca még föl-
des szakaszának. A műszaki 
átadás-átvétel után decem-
berre teljes szélességében 
szilárd burkolatot kap. A ke-
rület vezetése kormányzati 
pályázati támogatásból és sa-
ját forrásból valósította meg 
a fejlesztést, amely a gyógy-

szergyár és a Bosch megköze-
líthetőségét is segíti. A Kőbá-
nyai Híreknek Somlyódy Csa-
ba alpolgármester azt mond-
ta, nemcsak az útszakasz kap 
szilárd burkolatot, a terület 
32 új parkolóval is gyarapo-
dik, és a járdát is biztonsá-
gossá teszik mintegy 300 mé-
teren. 

Megkezdődött az M3-as metró 
felújítása a belvárosi szakaszon
November 7-étől váltották 
pótlóbuszok a metrót a Le-
hel tér és a Nagyvárad tér 
között. A járatok az első hét-
köznapon, a hétfő regge-
li csúcsidőben is fennaka-

dások nélkül közlekedtek. 
A közösségi közlekedést 
használók többségét nem 
érte váratlanul a megválto-
zott forgalmi rend. Ugyan-
akkor emiatt és a díjmen-
tes parkolás okán Buda-
pest több pontján is a szo-
kásosnál nagyobb torlódá-
sok alakultak ki. A reggeli 
csúcsforgalomban kritikus 
pont volt a metrópótló bu-

szok útvonalán a Kiskörút, a 
Bajcsy-Zsilinszky út és az And-
rássy út csomópontja, a Váci 
út a Lehel tértől, az Üllői út Ha-
tár út és Nagyvárad tér közöt-
ti szakasza és a Kálvin tér kör-

nyéke. A Budapesti Közlekedé-
si Központ a gépjárművel köz-
lekedőket ezért arra kéri, hogy 
ha a belvárosba tartanak, fon-
tolják meg, valóban szüksé-
ges-e autóba ülniük, és ha te-

hetik, inkább válasszák a fenn-
akadás nélkül üzemelő közös-
ségi közlekedést. A metrópót-
lás forgalmi rendjéről egyéb-
ként a bkk.hu/m3felujitas ol-
dalon lehet tájékozódni.

Kőbányai építészmérnök 
az élvonalban

Zöld jelzés
Támogatja a Fővárosi Közfej-
lesztések Tanácsa a Közleke-
dési Múzeum új, kőbányai ott-
honának megépítését, az Észa-
ki Járműjavítő régi dízelcsar-
nokának átfogó megújítását 
és a kapcsolódó városfejlesz-
tési terveket. A Miniszterel-
nökséget vezető miniszter és 
Budapest főpolgármestere ál-
tal is aláírt határozat szerint az 

épületegyüttest úgy kell meg-
építeni, hogy megközelítése 
elsősorban közösségi közle-
kedésen alapuljon, működése 
pedig az Opera Műhelyházával 
együtt ösztönözze a Kőbányai 
út menti barnamezős területek 
fejlődését, kulturális-intézmé-
nyi klaszterré alakulását. Arra 
is kitérnek: az épületegyüt-
tesnek szervesen illeszkednie 

kell a környező városszövetbe 
a gyalogos és kerékpáros ösz-
szeköttetések, valamint a köz-
terület-hálózat fejlesztése ré-
vén, e célból pedig közvetlen 
nyomvonalú gyalogos közte-
rületi kapcsolatnak kell létre-
jönnie a Népliget, a volt Északi 
Járműjavító fejlesztési terüle-
te és a Salgótarjáni úti MÁV-la-
kótelep között. 

„Ezeknek a cégeknek 
lelkük van”

Pesten is
fonódik már 

Útátadás 
bejárással

Kis-Pongrác rehabilitáció, Újhegyi sétány, Mázsa tér – vá-
rosfejlesztés, építés, tervezés. Három beruházás azok so-
rából, amelyeket a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az elmúlt 
évtizedben sikeresen lebonyolított. Szabó László 2010 
óta irányítja vezérigazgatóként az önkormányzati céget, 
idén szavazott neki harmadszorra is bizalmat a kerület 
képviselő-testülete. Azt vallja: egy cég értékét a benne 
lévő tudás jelenti. 
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Töltse ki az ábrákat 1-től 
9-ig terjedő egész szá-
mokkal úgy, hogy az ösz-
szes sorban, oszlopban 
minden szám csak egy-
szer szerepeljen.
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Kováts Kriszta Jászai Mari-díjas művésznő a 
Kőbányai Bringás Egyesülettel forgatta új klipjét 
a Betlehemi csillagunk dalához. A klip már megte-
kinthető a művésznő közösségi oldalán. A dallal az 
adventi időszakban a nehéz helyzetben lévő, rászoru-
ló családok támogatására szeretnék felhívni azok figyel-
mét, akiknek van lehetőségük segíteni. 

Megtoldották a népligeti pályát a felkészüléshezMegtoldották a népligeti pályát a felkészüléshez

9:1 a Népligetben, 9:1 a Népligetben, 
6:3 a Wembley-ben6:3 a Wembley-ben

Két keréken a
háromkirályok

  Ahol a hősöket 
nem felejtik

Puskás Ferenc szobra 
Óbudán – a Wembley-ben is 
megvillant a legendás bal láb

Kocsis Sándor 
szobra a Grou-
pama Aréna fő-
bejáratánál – 
őt is Kőbánya 
adta az Arany-
csapatnak

A háttérben fekete lepellel letakart 
szónoki állvány, rajta négyágú gyer-

tyatartó. A járvány miatt a november 
4-ei nemzeti gyásznapon online em-
lékezett az önkormányzat az 1956-os 
forradalom mártírjaira. „1945 után a 
Szovjetunió másodszor szállta meg 
Magyarországot ’56-ban” – kezd-
te beszédét Weeber Tibor alpolgár-
mester. Moszkvában semmit nem 
bíztak a véletlenre. A Kreml kiegye-
zett az Egyesült Államokkal, amely 
a második arab–izraeli válság nap-

jaiban nem mert fegyveres konf-
liktust vállalni a keleti szuperha-

talommal. Magyarországon az 
előző napon őrizetbe vették 

Maléter Pál honvédelmi mi-
nisztert, Nagy Imre minisz-

terelnök pedig a hajnali 
rádióbeszéde után a ju-

goszláv nagykövetség-
re menekült.

„A megszállók 

joggal hitték, hogy a veze-
tő nélkül maradt magyarok 
azonnal kapitulálnak, és a 
Moszkvában kijelölt hely-
tartó, Kádár János ellenállás 
nélkül magához ragadhatja 
a hatalmat. De tévedtek, a 
forradalmárok több főváro-
si kerületben, köztük Kőbányán is fel-
vették a harcot. Kádár válasza a ma-
gyar történelem legbrutálisabb meg-
torlása volt... – emlékeztetett Wee-
ber Tibor. – Minden forradalom fel-
színre veti hordalékként az árulókat” 
– célzott az alpolgármester az állam-
párt vezérére, aki október utolsó nap-
jaiban – szavakban legalábbis – még 
Nagy Imre mellett állt.

Kádár János „nem kért, és nem is 
nyert soha bocsánatot. Nem szaba-
dulhatott meg bűnei terhétől, hatal-
ma bűnben fogant, testvérei és népe 
vére tapadt kezéhez” – fogalmazott 
egyértelműen Weeber Tibor. Szavait 

A walesi bárdok utolsó két versszaká-
val zárta, utalva 1848 és 1956 párhuza-
maira. Mert ahogy Ferenc József meg-
élte Batthyány Lajos újratemetését, 
úgy Kádár is megélte Nagy Imréét.

A Pódium Színház emlékműsorá-
ban a visszaemlékezések mellett el-
hangzott Márai Sándor Mennyből az 
angyal című verse. Ebben olvasha-
tó a sokat idézett sor: „Mert egy nép 
azt mondta: »Elég volt«.” És felcsen-
dült Bródy János szabadsághimnu-
sza, a Ha én rózsa volnék is, amely a 
lánckerék taposta utca képével a Ká-
dár-korszakban sem engedte feledni 
1956 hőseit.

„Czibor elmegy a labdával, 
nincsen rajta senki, a jobbszél-
ső helyén van e pillanatban, 
Czibor most az alapvonalról 
Puskásnak adja, Puskás cselt 
csinál, lő. Góóóól! 3:1!” Szepe-
si György legendás rádióköz-
vetítésén ma is le lehet mér-
ni, hogy a találat és annak elő-
készítése alig tartott 25 má-
sodpercig. Az  Aranycsapat-
nak ennyi idő kellett ahhoz, 
hogy hét passzból eljusson az 
angolok ötöséig, ahol Puskás 
Ferenc bemutatta a briliáns 
hátrahúzós cselt, majd bal-
lal a rövid sarokba bombázta 
a labdát. Tette ezt úgy, hogy ő 
és Czibor sem a saját posztján 
mozgott. A „Sváb” balösszekö-
tőt, míg a „Rongylábú” balszél-
sőt szokott játszani. A magyar 
szövetségi kapitány azonban 
megkeverte a lapokat az „év-
század mérkőzésének” neve-
zett találkozó előtt. Több já-
tékost is azzal küldött pályára 
a Wembley-ben 1953. novem-
ber 25-én, hogy szabadon vál-
togathatják a helyüket. A tak-
tika bevált, az emberfogáson 
edződött angolok összezava-
rodtak, ezért is lőhetett a hat 
magyar gólból ötöt a Puskás–
Hidegkuti-csatárduó.

A  Ma g ya r Kom munista 
Pártban szocializálódott Se-
bes Gusztáv, aki korábban 
együtt rúgta a bőrt a párt gár-
dájában Kádár Jánossal és 
Apró Antallal, tudta, hogy a 
hidegháború éveiben az an-
gol–magyar felér az „impe-
rialista” Nyugat és a prole-
tárdiktatúrát dicsőítő Kelet 
presztízsmeccsével. De a biz-
tonság kedvéért a szovjetek 
magyar helytartója, Ráko-
si Mátyás nyomatékosította 
is a moszkvai üzenetet. „Elv-
társak, nyerni kell!” – szólt a 
parancs.

A kapitány tehát nem bíz-
hatott semmit a véletlenre. 
Októberben kiutazott Lon-
donba, hogy a Wembley-
ben tekintse meg az 
ellenfél játékát. És 
ha már ott volt, le-
mérte a pályát, 
és kipróbálta, 
hogy miként 
pattan visz-
sza az an-
gol labda 
a g yep-
ről. 
Ho-
zott 
is 

haza belőle néhányat, hogy 
a fiúk megszokják a „csípős” 
szigetországi „bőrbog yót”. 
M ivel a Wembley pá lyá-
ja hosszabb és szélesebb volt 
a magyarországiaknál, Se-
bes londoni körülményeket 
teremtett Budapesten. Egé-
szen pontosan a Népligetben, 
vagyis Kőbányán. 

– A  Vasas ottani pályáját 
toldották meg úgy, hogy minél 
jobban hasonlítson a Wemb-
ley-re – idézte fel a Helytör-
téneti Gyűjtemény vezetője. 
Verbai Lajos hozzátette, hogy 
a 6:3 előtt az Aranycsapat a 
Kőbányai Dózsa ellen játszot-
ta az utolsó hazai felkészülési 
mérkőzését. Grosics, 
Buzánszky, Ló-
ránt, Lan-
tos, 

Bozsik, Zakariás, Budai, Ko-
csis, Hidegkuti, Puskás, Czi-
bor – a Népligetben ugyan-
az volt a kezdő tizenegy, mint 
egy héttel később Londonban. 
A Dózsa csapatának a kemé-
nyen védekező angolok sze-
repét kellett eljátszania. Ők 
húsz perc alatt kaptak négy 
gólt Puskáséktól (a vége 9:1 
lett), a Wembley-ben ehhez 
nyolc perccel több kellett az 
Aranycsapatnak. 

– A Dózsa 1955-ben felke-
rült az NB I.-be, de a párt nem 
engedte elindulni, mert úgy 
ítélte meg, hogy túl sok lenne 
a belügyi csapat. A focis-

ták többségét elvitték Pécsre 
– mesélte Verbai Lajos.

A z  A ra nycsapatna k Kő-
bánya két játékost is adott. 
Egyikük a gárda „napszámo-
sának” tartott hátvéd, Lantos 
Mihály volt, akinek rúgótech-
nikája Puskáséval vetekedett. 
A másik pedig a jobbösszekö-
tőt játszó „ Aranyfejű” Ko-
csis Sándor, a Barcelona ké-
sőbbi sztárja. A Puskás–Ko-
csis-páros felfedezése Sebes 
Gusztáv elődje, Gallowich Ti-
bor érdeme. A magyar labda-
rúgás a mára kissé elfeledett 
trénernek köszönheti Grosi-

csot, Bozsikot, Zakariást 
és Hidegkutit is. Eg y-

szóval: az Aranycsa-
pat gerincét.

2020-ban már színesben is megcsodálhatjuk Hideg-
kuti mesterhármasát és Puskás parádés megfogó 
cselét. De mit adott hozzá Kőbánya az Aranycsapat 
londoni bravúrjához? Helytörténeti sorozatunkkal az 
„évszázad mérkőzése” előtt tisztelgünk. 

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 186/2020. (X. 22.) határozata alap-

ján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 
39016/9/A/609 helyrajzi számon felvett, természetben 
Budapest X. kerület, Állomás utca 23. földszint 5. szám 

alatti ingatlant. 

Az üzlethelyiség alapterülete:
100 m2, felújítandó.

Kikiáltási ára:
30 610 000 Ft. 

A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a, jelent-
kezni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél ingyenesen átvehe-
tő jelentkezési lap kitöltésével lehet, 2021. január 4. (hétfő) 
14:00 óráig. 

Az ingatlan megtekintésére 2020. december 3. és 
15. napján 14:30 és 15:00 óra között van lehetőség. 

A pályázati eljárással kapcsolatban további, részletes felvilá-
gosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Bu-
dapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 103-as számú iro-
dában félfogadási időben, illetve telefonon a (061) 666-2721-
es számon kérhető.

HIRDETÉS

Weeber Tibor, Weeber Tibor, 
alpolgármesteralpolgármester
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Kiírta a közbeszerzést az álla-
mi beruházó cég a Mázsa téri 
multifunkciós sportkomple-
xum kivitelezésére és a kapcso-
lódó környékbeli infrastruktú-
ra fejlesztésére. A BMSK Be-
ruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbe-
szerzési Zrt. ajánlatkérése egy 
új sportcsarnokot (a FIBA elő-
írásainak megfelelő kosárlab-
dapályával), egy 360 normál 
és 9 akadálymentes férőhelyet 
tartalmazó parkolóházat, az új 

uszodaépületet (FINA minő-
sítésű 50 méteres versenyme-
dencével), 16 ezer négyzetmé-
ternyi útépítést, az új közművek 
és közvilágítás kiépítését, vala-
mint összesen mintegy tízezer 
négyzetméternyi táj- és park-
építészeti munkát tartalmaz.

A sportcentrum a Bihari út 
két oldalán épülhet fel, a beru-
házáshoz szükséges előkészítő 
munkákat és tervezési felada-
tokat a Kreatív Magyar Mér-
nök Kft. látta el.

Hajmási Éva Papp László
Budapest Sportdíjat kapott

– Hogy értesült arról, hogy 
ön is megkapja a Papp Lász-
ló Budapest Sportdíjat?
– Nagymamival ebédeltem, 
amikor megszólalt a telefon.  

– Meglepődött?
– Igen, váratlanul ért, na-

gyon boldog voltam, hiszen ez 
az egyik legmagasabb elisme-
rés, amit eddigi pályafutásom 
során kaptam. A parasporto-
lók közül kevesen érdemeltük 
ki ezt a díjat az elmúlt bő egy 
évtizedben. Büszkeséggel tölt 
el, hogy a teljesítményemet 
azonos értékűnek tekintik az 
ép sportolók által elért ered-
ményekkel. 

– Ha már említette Szeke-
res Pált, mi volt az ő szerepe 
az ön pályafutásában?

– A balesetem után Nagy-
mami tőle kért segítséget. Pali 
be is jött hozzám a rehabilitá-
ciós intézetbe, de számomra 
akkor még az volt az elsődle-
ges, hogy megtanuljak műláb-
bal járni, és visszatérhessek a 
szállodaiparba. Miután rende-

ződött az éle-
tem, felhívtam Pali edzőjét, 
Beliczay Sándort. Anno közö-
sen alapították a Törekvés SE 
vívó- és kerekesszékes vívó 
szakosztályát.

– Ma már hivatásos spor-
toló. Mi szólt az élsport mel-
lett?

– Én csak teljes erőbedobás-
sal tudok sportolni. Egyszerű-
en szeretem látni az eredmé-
nyét annak, amit kitartóan 
csinálok. 18 éves koromig ka-
ratéztam, már akkor hajtott a 
győzni akarás.

– A járvány miatt sorra ma-
radtak el a versenyek, így 
önnek sincs visszajelzése az 
elvégzett munka eredmé-
nyességéről. Miként éli meg 
ezt az időszakot?

– Nem könnyű, főleg a bi-
zonytalanság miatt. Most kis-
sé messzinek tűnik az olimpia, 
és valóban hiányzik a vissza-
igazolás, amely segíti egy spor-
toló felkészülését. De tesszük 
a dolgunkat, ahogy korábban 

is tet-
tük. Ké-

szülünk 
rendesen, hi-

szen a fő cél vál-
tozatlan!

– Nemzetközi versenyek 
híján hogyan mérik fel az el-
lenfeleket?

– Sehogy, de ez fordítva is 
igaz, ők sem tudnak rólunk 
semmit. Ez így igazságos. 

– Benedek Tibor azt mond-
ta egy interjúban, hogy az ő 

tehetsége a szorgalom volt. 
Osztja ezt a véleményt?

– Abszolút. Hiába tehetsé-
ges valaki, ha nem jár edzés-
re, ahol fejlesztheti a tudá-
sát. Én sem tartom magam ki-
emelkedő tehetségnek, de köz-
ben tudom, hogy a szorgalmam 
messze átlag feletti.

– Rióban a csapat ezüstöt 
szerzett tőrvívásban, a 2019-
es világbajnokságon viszont 
már nem találtak legyőzőre. 
Ugyanebben a fegyvernem-
ben a paralimpián és a vé-
bén is második helyen vég-

zett egyéniben. Tokióban a 
dobogó legfelső foka a cél?

– Igen, szerintem egy győze-
lemre esélyes élsportolónak ki 
kell mondania egy-egy világ-
verseny előtt, hogy az arany-
éremért küzd. Ha Tokióban el-
jutok vagy eljutunk a döntőig, 
és olyan napot fogunk ki, mint 
a vb-n, akkor meglehet a legfé-
nyesebb érem.

– Sokat említette a Nagy-
mamit. Ő nevelte?
– Igen, édesanyám soká-

ig külföldön élt, csak látogat-
ni járt haza, édesapám pedig 
meghalt. A Nagymami anyám 
helyett anyám volt.

– Edzőként folytatja, ha 
visszavonul?

– Nem hiszem, az edzős-
ködés nem az én világom. Ha 
majd abbahagyom, akkor elő-
ször családot szeretnék. Ami 
pedig a munkát illeti: szeretek 
emberekkel foglalkozni, a mo-
notonitást is jól tűröm, így egy 
íróasztal mögött is el tudnám 
képzelni magam. 

Hűvösen indult 
a vasárnap, az 
utánpótláskorú-
ak talán fáztak 
is, amikor rajt-
hoz álltak , de 
egy kör után ők 
is bemeleged -
tek. A nézőcsa-
logató délutáni 
futamokat már 
gyönyörű nap -
sütésben rendezhették meg 
a 14. Kőbányai Bringapark 
Kupán. A legifjabbak mini-
pályán 10 percet, a nagyob-
bak közepes pályán 20 per-
cet, a 13 évnél idősebb indu-
lók nagy pályán 30–65 per-
cet versenyeztek.

A női futamban a legjobb 
idővel Szekeres Viktória, a 
KTM magyarországi csapa-
tának tagja zárt, aki tavaly-
előtt szintén győztesként tá-
vozott. A férfiaknál egy igazi 
nagymenő, a sokszoros ma-
gyar bajnok, korábban a Kő-
bányai Torna Club verseny-
zője, Buruczki Szilárd nyert, 
aki a nevét viselő csapat szí-
neiben indult. A 41 éves ke-
rékpáros hiányolta a címvé-
dőt, a szintén sokszoros baj-
nok Búr Zsoltot.

– A pálya száraz volt, így 
nem hozta ki a technikai és 
az erőnléti különbségeket. 
Sok volt a sík, és ezért gyors 
szakasz, ahol az ország-
úti bringások lehettek vol-
na előnyben – összegzett a 
győztes.

És hogy mi a cyclocross? 
A kerékpársport téli szak-
ága, ahol a futamoknál nem 
a táv, hanem a verseny-
idő van meghatározva. Ez a 
téli, akár óráról órára válto-
zó terepkörülmények miatt 
fontos. 

– Aszfalton télen nem le-
het biciklizni, mert a széltől 
átfagy az ember – mondta 
a verseny főszervezője, Ei-
senkrammer Károly, a bar-
celonai olimpia országúti ke-
rékpárversenyének résztve-

vője, a Kőbányai Torna Club 
elnöke. – A cyclocrossfuta-
mokon a kigyorsításokkal, 
fékezésekkel, akadályokkal 
olyan körülményeket terem-
tünk a bringásoknak, mintha 
futnának – tette hozzá.

A hobbikerékpárosok kö-
zött Fördős Zé is elindult, 
és teljesítette is élete első 
cyclo crossversenyét. 

– Olyan, mintha az ember 
gokartozna, csak bringával. 
Nagyon változatos, nagyon 
élveztem. A szánkódombon 
persze tolnom kellett a brin-
gát, de magamhoz képest 
egész jól mentem – mondta a 
levegőért kapkodva a gaszt-
roszakértő televíziós műsor-
vezető.

A november 8-ai rende-
zéssel az amatőr sportolók-
nak szerencséjük volt, mert 
a következő hétvégén már 
nem állhattak volna rajthoz 
az időközben elrendelt jár-
ványügyi szigorítások miatt.

Kivitelezőre várva

Két keréken 
az utolsó 
pillanatban

Díjazott 
asszók
Egerszegi Kriszti-
na, Kovács Kata-
lin, Kulcsár Győ-
ző; néhány név 
a magyar sport 
legnagyobbjai 
közül. Az elit-
ligába válasz-
tották be a Tö-
rekvés SE ke-
rekesszékes ví-
vóját, Hajmási 
Évát, aki 2008-
ban veszítette el 
az egyik lábát. Öt 
évvel később már 
világbajnoki bronz-
érmet szerzett, ma pe-
dig a tokiói paralimpia 
egyik esélyese.


	01
	02-03
	04-05
	06-07
	08-09
	10-11
	12-13
	14-15
	16

