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Nemzetközi elismerés
a Bajcsy csapatának
Európa legjobbjai között a kőbányai stroke-ellátás: arany fokozatú minősítést kapott a Bajcsy-Zsilinszky Kórház centruma.
Összeszokott csapattal érték el a nemzetközi szintű eredményt,
amelyhez hasonlóval nem sok intézmény büszkélkedhet Magyarországon.
11. oldal

Járványügyi korlátozások

Tálalás
helyett
kiszállítás

Sorra állnak át a kerületi éttermek, a járványügyi korlátozások
miatt olyan vendéglők is ételfutárra bízzák finomságaikat, amelyek eddig ezzel nem foglalkoztak. Chinatown pedig adományozási akcióval fűzte össze a szolgáltatást: aki rendel tőlük, egyben orvosoknak, nővéreknek is
juttat egy adag ételt. 
9. oldal

Lakásmustra
Nagyon sokan érdeklődtek
a felújítási kötelezettséggel
meghirdetett önkormányzati
bérlakások iránt. Helyszíni riport a Gyakorló utcából: kik,
miért szeretnének új otthonra
lelni, és milyen feltételeknek
kell eleget tenniük ehhez. 
2. oldal

Őszi hullám

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. 
4–5. oldal

Nincs megállás:
fejlesztési körkép
Aszfaltozza a kerület a Vaspálya utca még földes szakaszát, új parkolóhelyek is létrejönnek. A közlekedésben a fővárosi beruházások miatt kell változásokkal
számolni: elindult a 3-as metró belvárosi szakaszának
felújítása, az utazók mindennapjait a fonódó villamosvonal könnyítheti. 
12––13. oldal
12

Utolsó
simítások

A végéhez közeledik a Pongrác Idősek Klubjának teljes
megújítása. A városrész időseit kényelmes klubszoba, étkező, torna- és számítógépszoba várja, amint javul a járványhelyzet. 
3. oldal

Bölcsőközelben
Folyamatos a kicsik
bölcsődei beszoktatása Kőbányán a járványhelyzetben is.
Hogyan lehet vigyázni a biztonságra a járványhelyzetben ott,
ahol a távolságtartás
nem elvárható? Erről
beszélgettünk a Kőbányai Egyesített Bölcsődék
vezetőjével.
7. oldal

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

15. oldal
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Többszörös volt a jelentkezés a meghirdetett lakásokra

„Fészekrakók”
Az érdeklődők már az első nap délelőttjén egymásnak adták a kilincset a Gyakorló utcában. A hónap
elején tíz helyreállítandó szociális bérlakást hirdetett meg az önkormányzat. A jelentkezőknek két
napot jelöltek ki a megtekintésre. Amikor mi ott jártunk, az egyik lakást negyvenen, a másikat ötvenen
nézték meg két óra alatt.
Háromnegyed kilenckor többen toporogtak már a Gyakorló utca 8. előtt. Először csak
méregették egymást, majd valaki feltette a kérdést, hogy a
többiek is a IX. emelet 36.-ot
jöttek-e megnézni. Bólogatás
volt a válasz.
Amíg várakoztunk, odaléptem egy középkorú férfihoz.
Albérletben él a családjával,
két gyermeket nevel, bár egyikük már nagykorú. Az első
körben is részt vett, de akkor
nem nyert el helyreállítandó önkormányzati szociális
bérlakást. Később a Gyakorló utca 16.-ban is összefutottunk. Azt mondta, hogy a három közül számára ez a legjobb. Karbantartóként dolgozik, tudja, hogy mit beszél.
Reálisnak tartotta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előzetes költségbecsléseit, bár
megjegyezte, hogy a bérlő sokat spórolhat azzal, ha szerszámot ragad.
Természetesen nem mindent csiná lhat meg saját
maga. Balesetvédelmi és garanciális okokból az elektromos munkákhoz, a vízvezetékrendszer vagy a fűtés korszerűsítéséhez szakembert
kell hívnia, akitől számlát
kell kérnie. Az áfát tehát nem
lehet megúszni, ezért is szerepel bruttó összeg a költségbecslésekben. Az egyéb trükközéseknek a Vagyonkezelő
azzal vette elejét, hogy mind
a tíz lakáshoz műszaki leírást
készített, felsorolva az elvégzendő feladatokat. A konkrét műszaki tartalomra és az
elvárt minőségre vonatkozó
követelményeket tételesen
is rögzítették az elektromos,

illetve a gépészeti munkák
árkalkulációjában.
De vissza a Gyakorló utcába!
– Akárhogy osztottunkszoroztunk, számunkra
Budapesten megfizethetetlen egy saját lakás, még
a babaváró hitellel együtt
is – jegyezte meg egy fiatal házaspár férfitagja.
Nem panasznak szánta,
inkább szikár tényközlésnek. Tervezik már a gyermeket, de mint mondta,
„előbb a fecske is fészket
épít, és csak utána rak tojást”. A feleség szeret felújítani, szívesen besegítene például a festésbe. Úgy számoltak,
hogy ha a helyreállítási munkák egy részét maguk csinálják, akkor kijönnek a Vagyonkezelő által becsült összegből.
Beszéltünk egy kisgyermekes házaspárral is.
– Édesanyámmal és a nagyanyámmal élünk együtt, a
négy generáció 53 négyzetméteren osztozik az egyik
szomszédos házban – tudtuk meg az asszonytól. Érzik,
hogy úgy lesz egyre kisebb a
lakás, ahogy nő a fiuk.
A jelentkezőknek november
20-áig kellett leadniuk a papírokat, köztük azt a bizonylatot, amely igazolja, hogy a
helyreállításra megvan a pénzük. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Egészségügyi Osztálya ös�szegzi, és terjeszti a döntéshozók elé. A lakáshoz jutókat
a képviselő-testület Közjóléti
Bizottsága választja majd ki.
Az önkormányzat két szerződést köt velük. Az elsőt a felújítás idejére, ami kizárólag

Veszélyhelyzeti
működésre váltva

Képviselő-testületi ülés helyett novemberben ismét
frakcióvezetői értekezletet tartott Kőbánya vezetése. Ahogy tavasszal, úgy az
őszi veszélyhelyzet idején
is a polgármester gyakorolja a képviselő-testület hatásköreit. Kőbányán azonban a
már bevált gyakorlat folytatódik, D. Kovács Róbert Antal polgármester a frakciók
vezetőivel értekezve hozta
meg döntéseit.
A frakcióvezetői értekezlet
különleges eseménnyel kezdődött: Radványi Gábor alpolgármester itt vehette át
a honvédelmi miniszter által
a Bem József Bajtársi Egyesület felterjesztésére október 23-a alkalmából megítélt

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

bér ugyanis négyzetméterenként, komfortfokozattól függően 265–285 forint,
ezen felül a díj meghatá rozásába n a z
egy főre jutó jövedelem is szerepet játszik. És ha valaki öt
éven belül mégis felbontaná a lakásszerződést,
számla ellenében visszakapja a
felújításra költött pénzét.

Esküt tett Kőbánya
új képviselője
Szűk körben, a polgármester
irodájában mondta el önkormányzati képviselői esküjét és
vette át megbízólevelét a helyi
választási bizottság vezetőjétől Bakos Bernadett, Kőbánya
új helyi politikusa. Bakos Bernadett az LMP listájáról került
be a testületbe, miután a tavaly
ősszel megválasztott Tóth Balázs tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Kőbányai Híreknek a
28 éves építőmérnök azt mondta, kiemelt célja folytatni elődje
munkáját, legyen szó a Hős utcáról, vagy akár a ferihegyi reptérzaj elleni küzdelemről. Szeretné zöldebbé, rendezettebbé,
élhetőbbé tenni kerületét.

ben végzett szerepvállalása
elismeréséül. A kitüntetés és
a rendhagyó átadás is meglepetés volt, a kerületi vezető sem a felterjesztéséről,
sem a cím várható átadásáról nem értesült előzetesen.

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

Az utolsó simításokat végzik
a munkások a Pongrác Idősek
Klubján: a tornaszobába szánt
szobabicikli még kicsomagolásra, a mosószobába szánt
mosógépek beüzemelésre várnak, de az összeszerelt új bútorok már mutatják, milyen is
lesz a teljes ráncfelvarráson átesett intézmény. A kerület tavaly külsőleg, idén pedig belsőépítészetileg is korszerűsítette a klubot. Új elektromos hálózatot és fűtésrendszert építettek ki, megújultak a szociális blokkok és az egészségügyi
helyiség, a tornaszoba bordásfala pedig már a mozogni vágyókat várja.
– Régről ismerem ezt a klubot, nagyon lelakott volt az
épület, ami nem véletlen, hiszen a Pongráctelepen élők
nagyon szerették és szívesen használták is. Bízom benne, hogy ugyanennyire fogják szeretni a modernebb új
belső teret is – mondja D. Kovács Róbert Antal polgármes-

ter, aki bízik benne, hogy a járványhelyzet enyhülésével fokozatosan újraindulhatnak
majd az idősek nappali ellátásai. A Pongrác Idősek Klubjában a klubhelyiség mellett pihenőszoba, könyvtárszoba, valamint számítógépes szoba is
várja a nyugdíjasokat, de lehetőségük lesz az épületben például mosásra, szárításra is.
Tavaly készült el az egy telektömbön elhelyezkedő Gyön-

gyike Óvoda és Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti
Otthona, valamint a Pongrác
Idősek Klubja felújítási munkáinak első üteme. A Kőbányai
Önkormányzat hőszigetelte az
óvodát és a bölcsődét, rendezte a zöldterületeket, megújult
a bölcsődei és az óvodai játszóudvar, az Idősek Klubjának
épületrészén pedig elvégezték
a külső hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét.

Legyen terük

Lépten-nyomon

Honvédelemért Kitüntető
Cím II. fokozatát, a Magyarország honvédelme érdekében végzett eredményes tevékenységéért, a Magyar
Honvédség feladatai megvalósítása, támogatása érdeké-

Kényelmes klub várja vissza az időseket

Kívül-belül
megújulva

Bérlakásmustra – többszörös
volt a túljelentkezés

indokolt esetben
tarthat tovább fél
évnél. A bérlőkkel
ezt követően írják
alá a beköltözésre
is jogosító szerződést, ugyanis ennek feltétele, hogy a
Vagyonkezelő írásban igazolja a helyreállítási munkák
szakszerű elvégzését. A szerződés öt
évre szól, de ha a bérlő eleget
tesz a kötelezettségeinek, akkor folytatódhat a szerződése.
– Ez már a második alkalom volt idén, hogy az önkormányzat felújítási kötelezettséggel hirdetett meg bérlakásokat. Azért döntöttünk így,
mert a lehetőség kifejezetten népszerűnek bizonyult, a
nyolcszorost is meghaladta a
jelentkezők száma az első kiíráskor. Vagyis az érdeklődés
és az igény azt mutatta, hogy
sokak lakhatási gondjainak
a megoldásához jelenthet segítséget a kerületi bérlakás –
magyarázza Mustó Géza Zoltán alpolgármester.
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let vezetése a többi közt a Kőrösi Kulturális Központ körüli gyalogjárdákat, valamint a
Harmat utca Gitár és Téglavető utca közötti járdaszakaszát
is helyreállította.

A szemerkélő esőben húszan-huszonöten gyűltek össze
október 29-én este a
Kőbánya felső vasúti megállóhoz vezető aluljáróval szemben, a tavaly megújult Sajó Sándor téren.
– Már akkor megkérdez ték tőlem,
hogy mi lesz a kutyásokkal – mondta rövid bevezetőjében a körzet önkormányzati képviselője, Radványi Gábor
alpolgármester. Kívánságuk a
közeljövőben teljesül, az Ónodi utca túloldalán található,
ma még elhanyagolt területen
ugyanis kutyafuttatót épít az
önkormányzat a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával a LEGYEN TERED! mintaprogram részeként. A gazdik javaslatait a ZöldEb Egyesület elnöke összegezte a lakossági fórumon.
– Zsilipes rendszerű, árnyékos, füves kutyafuttatót szeretnének, benne két-három játékkal, világítással, „kutyakúttal”,
6 és 22 óra közötti nyitvatartá-

ssal – ismertette a kérdőíves 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 kérünk – jelezte az építész tervező, Szedlacsekné Bürszem Gréta, aki szintén zsilipes, kerítéssel elzárt futtatóban gondolkodik. A gazda egy előtérbe lép be
a házi kedvencével, ahol kényelmesen leveheti róla a pórázt
vagy a szájkosarat, kidobhatja
a zacskóban összegyűjtött ürüléket, 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 átláthatóbb és ezáltal biztonságosabb legyen.
– Fát azonban nem
vágunk ki – nyomatékosította Radványi alpolgármester.
A Sajó Sándor téren élők biztonságérzetének javulása a mintaprogram eredményességét jelzi. – Az átalakítás előtt a tízes
skálán 3-asra, 4-esre értékelték a környék biztonságát, ma
az érték 7 és 8,5 között alakul
– hangsúlyozta Molnár István
Jenő, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szakértője. A fórumon Mustó Géza Zoltán alpolgármester is részt vett, a szervezésben pedig a képviselő-testület Közrend- és Állatvédelmi
Bizottságának elnöke, Stemler
Diána segédkezett. A kutyafuttató kialakítása a tervek szerint
még idén elkezdődik.
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A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
„Európa csendes, újra csendes...” – írta Petőfi elkeseredetten, de nem reményvesztetten 1849 januárjában. Kőbánya csendes, újra csendes... – írhatjuk 2020 novemberében mi. Lassan húsz éve, hogy
közéleti pályára léptem, de olyan csendesnek még nem láttam esténként a kerületünket, mint ezekben a napokban. Kihalt a Szent László tér, a Gyömrői út, az Újhegyi sétány. Ilyet a magyarok utoljára 1956-ban éltek át. Az akkori és a mai helyzet között azonban lényegi a különbség! A kijárási
tilalom akkor a megfélemlítés egyik eszköze volt a hatalom gyakorlóinak kezében. Maszk is volt akkoriban, de nem védőeszközként funkcionált, hanem álarcként, hogy mosolygó nagytestvérként 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 nevezzük, és felvesszük ellene a harcot. Kézfertőtlenítéssel, maszkkal vagy plexipajzzsal, esténként pedig úgy, hogy fegyelmezetten
otthon maradunk. Ma a kijárási tilalom nem a kevesek jólétét, hanem 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 tudom, 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 átadásra 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 sikerülhetne újra? Óvjuk fegyelmezetten embertársainkat és önmagunkat!
Tartsunk ki! Áldott, meghitt adventet, Kőbánya!

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

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

Tisztán látni
Mára a hideg szél elfújta a szmogot, a port,
így ritka tiszta idő volt, nemcsak Budapesten, de sok helyen az országban. ÉszakMagyarországon olyan messzire lehetett látni, hogy Galyatetőről vagy a salgói
várból kristálytisztán látszottak a Magas-Tátra vonulatai. Én is kihasználtam a
lehetőséget, bár szándékosan nem mentem
messzire. Hónom alá kaptam Artúrt, a kutyámat (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. Mostani 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 borús napi járványügyi jelentés után egy-két órára megfeledkezhettem a gondokról.
A délutáni hírek aztán persze visszarángattak a valóságba. Durva 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 vitte ez az átkozott vírus. Holnaptól elkezdik végre tesztelni a pedagógusokat, szociális munkásokat. Jobb későn, mint soha – gondolhatta a kormány, és többhetes késlekedés után elkezdte csinálni, 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 maszkviselés fontosságát, hogy aztán mára kötelezővé tegye a hordást, sőt
pár napja még a TEK fegyveres alakulatait is az utcára vezényelte, hogy érezzük a törődést.
Most ősszel a tömeges és ingyenes tesztelésre vonatkozó javaslatainknak állt ellen egy darabig, hogy aztán legalább a frontvonalban dolgozók körében mégis elrendelje. A családok nagy része
nem engedheti meg magának az ezzel járó költségeket, az államnak kell, kellene segíteni. Hogy a vírushelyzetet is tisztán lássuk,
ne csak a Magas-Tátra csúcsait.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Személyes konzultáció csak szükség esetén

– Két e-mail-címem van, illetve
egy vonalas és egy mobiltelefonom – sorolja dr. Fodor Ferenc az
elérhetőségeit. – Ha valakinek valamilyen 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 beteget arra kérjük, hogy a továbbiakban telefonon vagy e-mailen jelentkezzen be újabb időpontra.
A forma nagyot változott tavasz
óta, de a tartalom a régi, az újhegyi háziorvos azt mondja, a szakma szabályai szerint igyekszik eljárni, elintézni mindent a betegeknek.
– Hívnak, írnak, elmondják, leírják, hogy mi a gond. Én elmondom, hogy mi a teendő diagnosztika és megoldás szempontjából.
Az e-maileket otthon is el tudom
olvasni, ezért is kérjük, hogy lehetőség szerint inkább írják le,
hogy mit szeretnének. Mert a telefon hiába csöng, ha a nővér fel
is veszi, nem tud döntést hozni.
Ha megvan a szám, akkor vis�sza szoktam hívni azokat, akik
kerestek. Kétszer próbálom meg
ezt, ha nem sikerül, törlöm a számot – magyarázza dr. Fodor Ferenc. Igyekszik nyomon kísérni a
hozzá forduló betegek állapotát,
visszajelzést kér tőlük, ez azonban az esetek alig felében történik meg. Az e-mailes ügyintézés
viszonylag jól funkcionál. – Digitálisan elég gyorsan működök,
és mindig lényegre törően írok –
mosolyodik el az orvos, hozzátéve, hogy ez azért is fontos, mert
regisztrálnia is kell azt, hogy kik
keresték, milyen problémával, és
ő kinek mit, miért javasolt.

Figyeltek a szakorvosi javaslatok meghosszabbítására is, akinél a nyáron látták, hogy hamarosan lejár, szóltak, hogy intézzék, amíg lehet. Akinél ez mégsem sikerült, de létfontosságú a
gyógyszer, dr. Fodor Ferenc felírja az átmeneti időre.
– Egy epilepsziásnál nem maradhat ki a gyógyszer, vagy a
diabéteszesnél az inzulin – indokolja. A receptek felírását is
„betegre kell szabni”. – A fiataloknál jól működik a felhőbe felírt recept, de egy bizonyos életkor felett kinyomtatjuk, mert
könnyebben tudnak bánni a papíralapú recepttel, hogy melyiket váltja ki, melyikre van pénze.
A PCR-tesztek igénylése azonban korántsem ilyen gyors.
– Egy webes adatlapot kell kitöltenünk a mentők számára –
mondja dr. Fodor Ferenc, és közben mutatja is a felületet. Először a háziorvos adatait, majd a
beteg elérhetőségét, kórelőzményét és számos egyéb adatát kell
rögzíteniük. – Látja, mióta lapozok, ezt mind ki kell tölteni. Akkor szoktuk csinálni, ha van egy
kis szünet, vagy rendelés végén
– teszi hozzá. Nemcsak a vizsgálat igénylése lassú, de a tesztelés is.
– Jellemző, hogy 4-5 napos
csúszással tudnak kimenni a
mentők. Nekem például éppen
most van egy olyan betegem,
akinek november 13-án kértem a tesztet, és ma jelzett vis�sza, hogy kimentek, vagyis eltelt 5 nap. Ez persze nem a mentők hibája, az a gond, hogy nagyon sok a kérés. Ha mondjuk
egy háziorvos csak hármat küld
el mindennap, és például ebben a
rendelőben is van tíz háziorvos,

lalkozásokat kellett leállítania
a család- és gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézménynek a személyes találkozások
elkerülése érdekében.

A koronavírus-járvány
miatt 30 napra, azaz december 11-ig jelentett be
korlátozó intézkedéseket a kormány. Eszerint
este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van
érvényben, ez alól csak a
munkavégzés, az életveszéllyel fenyegető helyzet,
a kutyasétáltatás a lakhely/szálláshely 500 méteres körzetében, valamint a profi sport (mérkőzés, edzés) jelent kivételt.
A már megszokott helyszíneken (tömegközlekedés, boltok) felül kötelező a maszkviselés közterületeken is, Kőbányán
ez gyakorlatilag a teljes kerületet érinti, csak a parkok, zöldterületek, illetve a sportolás jelentenek kivételt. A 6 év alatti gyerekek, illetve az autizmus spektrumzavarral élők mentesülnek a
kötelező maszkviselés szabálya
alól a kormány rendelete szerint.
Ők a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolván�nyal, a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, a fogyatékos állapot fennállását iga-

Korlátozott
ügyfélfogadás
zoló dokumentummal vagy orvosi igazolással igazolhatják állapotukat.
Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – 19 óráig maradhatnak nyitva, és legkorábban reggel 5 órakor nyithatnak ki. Szűk körben,
de újra bevezették a 65 éven felüliek vásárlási idősávját. Hétköznaponként 9-11 óra, hétvégén 8-10 óra között csak a 65 év
felettiek vásárolhatnak az élelmiszerüzletekben, a drogériákban, valamint a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekben. Az idősek ugyanakkor a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak a boltokban.

December 11-ig tilos a gyülekezés, nem lehet rendezvényeket tartani, magán- és családi rendezvényeken is legfeljebb
10 fő vehet részt. Esküvőre a házasulandókon kívül csak a tanúk és a szűk család mehetnek,
lakodalom nem tartható, temetéseken legfeljebb 50 ember vehet részt. Egyénileg lehet szabad
téren sportolni a sportpályákon
is, viszont amatőr szinten is tilos
a csapatsport (pl. foci, kézilabda,
kosárlabda stb.).
A felsorolt intézkedések betartását a rendőrség és a honvédség
is ellenőrzi, a szabályszegőkre
pár ezer forinttól akár több százezer forintig terjedő bírság is kiszabható.

A gyermekorvosoktól is írásban, SMS-ben érdemes időpontot kérni

Folyamatos az idősek ellátása
Az idősek nappali ellátását biztosító klubok a
kormány által elrendelt
veszélyhelyzet ideje alatt
Kőbányán is zárva tartanak, az étkezést viszont
elvitellel továbbra is biztosítják. A házi segítségnyújtás is folyamatosan
működik, a Bárka szakképzett házigondozói, ha
szükséges, akár bevásárlásban vagy gyógyszerek kiváltásában is segítenek az ellátottaknak a
napi szokásos alapvető
gondozási, ápolási teendőkön felül. Telefonos készenléti szolgálatuk – amely krízishelyzet idején hívható – folyamatos. A járványhelyzet miatt
elsősorban a prevenciós fog-

Korlátozások a
járványhelyzetben
Üres a váróterem

akkor az egyetlen napon harminc igénylést jelent, és ez csak
egyetlen háziorvosi rendelő –
mondja dr. Fodor Ferenc.
Nagy az igény az influenzaoltásra is, minden nap akad legalább tíz érdeklődő, a vakcina
azonban már az első időszakban elfogyott.
– 150 adag oltóanyagot kaptunk, amit 10 nap alatt beoltottunk. Máskor a 150-et jó ha januárig-februárig beoltjuk, de
most mindenki kérte – mondja
dr. Fodor Ferenc, aki hozzáteszi,
hogy úgy tudták, folyamatos lesz
az ellátás vakcinából. Ám egyelőre nincs pontos információjuk
arról, hogy mikor kapnak újabb
oltóanyag-ellátmányt.
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Február 8-ig meghosszabbították a veszélyhelyzetet

Rendelés
szélessávon

Zárva az ajtó, csengetésre érkezik az asszisztensnő, hogy
beengedjen az Újhegyi Rendelőintézetbe. Dr. Fodor Ferenc háziorvoshoz igyekszünk. Üres, néma a váróterem,
a világítás is fölösleges. Szokatlan kép, olyan, mintha
este lenne, pedig hétköznap van, rendelési idő.
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„Hasat nem lehet
távdiagnosztizálni”

Asszisztensnő nyit ajtót a
csengetésre az újhegyi gyermek-háziorvosi rendelőben
is. Dr. Rajháthy Beatrix pedig
már teljes védőfelszerelésben
fogad. Beszélgetésünk napján
éppen helyettesít.
– A társaságon sajnos most
végigsétált a Covid – mondja, és folytatná is, de telefoncsörgés szól közbe. „… anyukája vagyok” – hallatszik ki a
telefonból. Szülő kér tájékoztatást ügyintézéshez, a doktornő tájékoztatja.
– A telefont egyébként felejtsük el, egy nyugodt perc
sincs beszélgetni – mondja immár általában a rendelésekre
gondolva Rajháthy Beatrix. –
Ha épp csinálok valamit, gyereket vizsgálok, közben nem
tudok telefonálni is. Ráadásul
ki sem lehet hangosítani a személyiségi jogok miatt, hiszen
a másik beteg vagy szülő nem
hallhatja a beszélgetést – magyarázza. Így náluk az a gyakorlat alakult ki, hogy e-mailben keresik meg, illetve SMSben kapja a kéréseket, kérdéseket. Elolvassa, megválaszolja. Ám ez naponta akár kétszáz levelet is jelenthet, így
előfordul, hogy egy-egy válasz kimarad, amire érkezik is
a felháborodott levél.
A személye s találkozás
azonban sokszor elengedhe-

tetlen, ahogy a doktornő indokolja: „hasat nem lehet távdiagnosztizálni”. Ugyanakkor
nehezíti a dolgukat az a tapasztalat, hogy gyerekeknél
koronavírus-fertőzés esetén
sokszor első tünet a hasfájás,
„hasa csikar, feje fáj, légúti tünete véletlenül sincs, másként
jelenik meg” – sorolja dr. Rajháthy Beatrix. Persze az is előfordult, hogy a hasfájós gyerekről végül kiderült, hogy
nem covidos, hanem szalmonellás.
– A problémát most a csecsemőellátás jelenti, ott most
ugye a védőnők kollektíven
karanténba kerültek tíz napra.
Kicsi babáknál nem nagyon
van tesztelés, másrészt pedig
összehajolunk felettük az oltásnál. Hiába van mindenkin
maszk, nem tudhatjuk, hogy
a szülőben mi bujkál. Egy síró
kisbabánál pedig nem lehet
távolságot tartani – magyarázza a doktornő. Ez a magyarázat egyébként az ő védőöltözetére is, a maszk mellett köpenyt, kesztyűt, arcpajzsot is visel a rendelésnél.
Bár 65 év feletti, azaz a veszélyeztetett korosztályba tartozik, nem elsősorban magát
védi, sokkal inkább a háziorvosi ellátás fenntartását szolgálja 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 járvány második hullámát szep
tember elején a sporttáborokból hazatérő, csapatsportot
űző tinédzserek, illetve a gólyatáborozók indították el.
– Varázsütésre jelentek meg
itt a rendelőben, amikor még
szó sem volt a járvány második hullámáról. Aztán később
leesett az esetszám – mondja.
Nyomon követi a fertőzött gyerekek állapotát, szerencsére a

fiatalok azok, akiknél általában
könnyebb a betegség lefolyása. Az pedig nagy segítséget
jelent, ha egy-egy tinédzser jól
együttműködő. – Volt, aki interneten küldött köhögésmintát, 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 gyorsan elfogyott. Arra azonban így
is odafigyeltek, hogy a komoly
alapbetegséggel élő 3 év alatti, veszélyeztetettnek számító
gyerekeknek jusson vakcina.

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási irodáiban a veszélyhelyzet ideje alatt – ahogy tavasszal is –
személyesen kizárólag olyan
ügyfeleket fogadnak, akiknek halaszthatatlan ügyében
jogszabály teszi kötelezővé a
személyes megjelenést (például egyes anyakönyvi ügyek,
idézés, személyes nyilatkozattételek tartoznak ide), illetve azokat, akiknek ügyintézése személyes megjelenés nélkül nem valósítható meg.
A személyes ügyfélfogadás
a kivételes esetekben is kizárólag előzetes telefonos vagy
e-mailes időpont-egyeztetés
alapján lehetséges. A hivatal
Újhegyi Ügyfélszolgálata (Újhegyi sétány 16.) zárva tart.
A személyes ügyfélfogadást nem igénylő ügyekben
a beadványokat továbbra is
elektronikus ügyintézés keretében vagy postán lehet eljuttatni az önkormányzathoz, illetve a hivatal részére, ugyan-

akkor lehetőség van a papíralapú beadvány elhelyezésére az 1102 Budapest, Állomás
utca 26. szám alatti ügyfélközpont előterében az erre a
célra elhelyezett gyűjtőládában is.
Az önkormányzati hivatali
portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető
el, amely a kőbányai önkormányzat honlapján (www.kobanya.hu, ügyintézés/eügyintézés menüpont) is megtalálható. Az önkormányzati hivatali portálon kívüli elérhetőségek:
e-mail: hivatal@kobanya.hu,
központi telefonszám:
06 1 4338 100,
levélcím:
1475 Budapest, Pf. 35.
Az egyes papíralapú nyomtatványokat az ügyfélközpontban a személyes ügyfélfogadás korlátozásának időtartama alatt is biztosítják
az ügyfélközpont szabadon
megközelíthető előterében.

Ingyenes parkolás,
tömegközlekedés
Országszerte ingyen használhatják a tömegközlekedést
az egészségügyi dolgozók, a
járvány elleni védekezésben
résztvevők. A díjmentes utazáshoz személyi igazolvány
és munkáltatói igazolás kell,
a védekezésben részt vevő
orvos- és egészségtudományi
hallgatóknak pedig ezeken
felül a felsőoktatási intézményüktől is kérniük kell ilyen
dokumentumot. A budapesti
tömegközlekedést is díjmentesen használhatják, a már
érvényes novemberi bérleteik árát pedig számukra a Budapesti Közlekedési Központ
időarányosan visszatéríti.
November 23-ától éjszakánként ingyenesek a zárt parkolók. A koronavírus-veszélyhelyzetre tekintettel hozott

kormányrendelet szerint a lakott területeken lévő kereskedelmi célú P + R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül
vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az
idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.
A helyközi közlekedésben
pedig a járványhelyzeti korlátozások miatt részben vagy
teljes egészében visszatéríti
a feleslegessé vált novemberi érvényességű vasúti, HÉVés buszbérletek árát a MÁVSTART, a MÁV-MÁV és a Volánbusz. A dolgozói és diákbérletek visszaváltásakor nem
számítanak fel kezelési költ
séget.

Megkezdődött az országos szűrés
November utolsó hetében megkezdődött a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezésében az egészségügyben,
szociális intézményekben, bölcsődékben és nevelési, oktatási intézményekben dolgozók koronavírus-szűrése antigéngyorsteszttel. Az oktatásban kivételt
képeznek azok, akiknek intézményében
rendkívüli szünetet vagy tantermen kívüli digitális munkarendet rendeltek el.
A vizsgálaton való részvétel önkéntes, a
tesztelést jellemzően az érintett intézményekben szervezik meg.

Fotó: MTI
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Immunerősítő ajándék
Kőbányán minden általános iskolai és gimnáziumi dolgozónak jutott Béres csepp – a Keletpesti Tankerület ugyanis a saját
költségvetéséből kiegészítette a
Béres Gyógyszergyár felajánlását, és az adományba kapott
1443 üveghez további 732 üveggel vásároltak, hogy a pedagógusok mellett a nem pedagógus
munkatársaknak – nevelő-oktató munkát segítőknek, technikai dolgozóknak, óraadóknak
– is jusson az immunerősítőből.
Falra szerelhető lázmérőket
is kaptak az iskolák, így reggelente a gyerekek gyorsabban
tudnak bejutni az intézményekbe, és a tanároknak, segítőiknek is könnyebbség, hogy

Béres csepp, fertőtlenítőszerek és lázmérők a
védekezéshez

nem kell gyerekről gyerekre mérni a testhőmérsékletet.
Kéz- és felületfertőtlenítő szerből is érkezett újabb ellátmány,
több mint kétezer liter. A csomagokat a tankerület vezetője,
dr. Varjúné dr. Fekete Ildikó, D.
Kovács Róbert Antal Kőbánya
polgármestere és dr. Pap Sándor tanácsnok adták át.
A digitális oktatásra átálló középiskolákról a tankerületi vezető, dr. Varjúné dr. Fekete Ildikó elmondta: az áttérés nem jelenti a gimnáziumok bezárását,
az igazgató és a tantestület saját hatáskörben dönt arról, hogy
a kontakt órákat hogyan tartják,
ugyanis megtehetik ezt az iskolából vagy otthonról is. A tan-

kerületi vezető úgy látja, az intézmények felkészültek a digitális oktatásra, a tankerület pedig beszerzett pluszeszközöket,
hogy a tanároknak és diákoknak is jusson elég.
A digitális tanrend idején –
30 napra – egyébként díjmentes a helyhez kötött internetszolgáltatás a tanároknak és diákoknak, beleértve a szakmai
képzésben részt vevő felnőtteket is. A szolgáltatók jellemzően a decemberi számlában érvényesítik majd ezt a kedvezményt. A jogosultságot az előfizetőknek kell jelezniük a szolgáltatójuknál, az oktatási jogviszonyt az oktatási azonosítóval
tudják igazolni.

Felelősség, mozgástér, együttműködés – interjú az iskolaigazgatóval

„Januárban talán
újrakezdjük”

– Számított a digitális tanrend újbóli bevezetésére?
– Én eleve arra készültem,
hogy a tanév nem a megszokott rendben kezdődik, hanem az oktatási kormányzat online, illetve hibrid modellt rendel el, vagy legalább
megadja a választás lehetőségét. Ha megengedték volna, hogy az iskolák a saját
esetszámaik ismeretében
szabadon, hatósági engedélyek nélkül állhassanak át,
akkor talán jobban kézben
lehetett volna tartani a járványt. Az állami vezetők nyilatkozataiból azonban látszott, hogy a digitális tanrend
újbóli bevezetését addig halogatják, amíg lehet. Nemcsak az
iskolák mozgástere volt egyébként minimális, hanem a központi irányítás miatt a tankerületeké is.
– Menet közben kellett szigorítania a saját járványügyi
szabályzatukon?
– Igen, október közepén kiterjesztettem a maszkviselést
az osztálytermekre és a tanári szobára. A járvány felfutásával ugyanis akadozni kezdett a

Edényi László, a Zrínyi Miklós
Gimnázium igazgatója

kontaktkutatás, majd össze is
omlott. A célom az volt, hogy
megkíméljem a házi karanténtól azokat a tanárokat, szülőket, akik nem engedhetik meg
maguknak, hogy tíz napra bezárják őket. Ilyenek például az
egyedülállók. Azt láttam, hogy
a hatóság akkor nem rendelt el
karantént, ha maszkot viseltek
azok, akik egy fertőzött személlyel 15 percnél hosszabb
ideig voltak egy légtérben, például egy tanteremben.
– A szülői nyomás a napi
esetszámokkal együtt nőtt?

– Tőlük egy-két telefont kaptam csak, a tanárok oldaláról
viszont fokozódott a nyomás.
Egyre többen kezdtek el szorongani, ahogy nőtt a betegek
száma. Olyan mégsem fordult
elő, hogy valamelyikük önkényesen otthon maradt volna.
Lelkiismeretességükre egy példa: egy krónikus beteg kollégának felajánlottam, hogy maradjon otthon, de nem élt vele.
– Minden tanárnak jutott
védőfelszerelés?
– Igen. A tankerület együttműködő partner volt, és utó-

lag megtérítette az általunk
beszerzett maszkok, plexipajzsok árát.
– Hogy megy az online oktatás?
– Fenna kadások nélkül,
mert felkészültünk rá. A tavaszi tapasztalatok alapján tanévkezdésre kiépítettük az önálló, zárt online rendszerünket, amelyhez minden tanár és
diák saját e-mail-címet kapott.
– A hiányzásokat számontartják?
– Igen, online táblázatban
rögzítjük. Muszáj is, mert egy

rendelet szerint osztályozóvizsgára kell köteleznünk a tanulót, ha a tanórák 30%-áról
hiányzott, továbbá nincs elég
érdemjegye ahhoz, hogy lezárhassuk 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 felelősségüket, és betartsák az év végi ünnepek alatt is a járványügyi
előírásokat.

Nem a Marsról jött
Nyolcadikos a Harmat Általános Iskolában. Azóta érdekli a
„kódfejtés”, amióta megkapta
az első számítógépét. Notheisz
Domonkos Mátyással a „magyar Mars-expedícióról” beszélgettünk.
– Miért lettél te „menedéklakó”? Hogy találtál rá a Liget
utcában található Vault 1337re, ahol egy villamosmérnök,
Durucz Béla oktat programozást?
– Anya ajánlotta. Ő mondta,
hogy nézd, van egy tök jó programozóhely Kőbányán. Korábban máshova jártam, de
ott nem volt olyan jó az oktatás. A Vault viszont érdekesnek tűnt.
– Hogy kezdődött a tanfolyam?
– Az első napon Béla megismertetett minket a programozás, az automatizálás alapja-

ival. Nekem ez nem volt teljesen új, a YouTube-on néztem
már oktatóvideókat. Később
újabb és újabb projekteket oldottunk meg.
– Idén a mester két tanítványával közösen benevezett
a Magyarok a Marson nevű
versenyre, amelyen többnyire mérnökök vagy mérnökhallgatók szokták összemérni a tudásukat. A feladat egy
Marson ragadt űrhajós megmentése lett volna, de a versenyt a koronavírus-járvány
miatt elhalasztották. Mi volt
a te feladatod a csapatban?
– A marsjárót részben én terveztem különböző rajzolóprogramok segítségével. Az alkatrészeket 3D nyomtatóval kinyomtattuk, összeraktuk a vázat, behelyeztük az elektromotorokat, majd összehangoltuk a járgányt és a távirá-

dik a gép, mi zajlik a
háttérben. Mik azok
a kódok, amelyekkel
a szoftver vezérli a
Notheisz Mátyás
hardvert.
– Mikor kaptad az első gé– Nézegettük a Pataky István
ped?
Informatikai Technikumot, de
– 2016-ban, kilenc-tíz éve- egyelőre nem tudom, hova adsen. Asztali gépen dolgozom juk majd be végül a jelentkezéáltalában, de laptopom is van. si lapot. És azt sem tudom még,
– Nyolcadikos vagy. Hogyan hogy felnőttként informatikus
tovább?
lesz-e belőlem.
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A járványhelyzet alatt sem állt le a bölcsis beszoktatás

Észszerű
biztonság

„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 járványhullám alatt végiggondolták a működést, kialakították a most is működő eljárásrendeket, beszerezték a védőeszközöket a kisgyermeknevelőknek, dajkáknak. A szülők
bizalmát pedig azzal nyerik el, hogy folyamatosan tájékoztatják őket az aktuális helyzetről.
Pár hónaposan csúszik-mászik a földön, szájába veszi
a kezét-lábát, mindent megfog, a szájába vesz, legyen az játék, vagy bármi más
– akinek van gyereke, annak ismerős a
kép. Otthon is többször fel kell mosni,
porszívózni az első
években, hát még a
bölcsiben, ahol nem
egyedül van egy gyerek! A járványhelyzetben pedig még nagyobb az odafigyelés. Erről beszélgettünk a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetőjével,
akihez nyolc intézmény tartozik.
– A bölcsődékre normál időszakban is jellemző a magasabb fertőtlenítési szint, ez
most tudatosabb és sűrűbb
lett. A kilincseket például nem
naponta egyszer, hanem négyszer-ötször mossuk, a játékokat pedig nem hetente egyszer, hanem naponta fertőtlenítjük – meséli az intézményvezető. Utóbbit úgy oldották
meg, hogy a játékmennyiséget
a csoportszobákban lefelezték: míg egyik fele fertőtlenítésen van, addig a másik használható.
Maszkok, arcpajzsok, alkarvédők, köpenyek – van
elég védőeszköz is a kerületi intézményekben, Kőbánya

vezetésével ugyanis abban egyeztek meg, hogy
a legfontosabb a gyerekek,
dolgozók, szülők biztonsága
és védelme. Így jutott forrás
ózongenerátorok beszerzésére is.
– Minden intézményben
van, és mindennap más csoportszobát tudunk fertőtleníteni 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 közösségi terekben – udvaron, fürdőkben, mosdókban –
használják a maszkot, ez csak
a csoportszobákban nem kötelező, hiszen a picik számára
nagyon fontos a metakommunikáció, a nevelőjük arca, arckifejezése.
– Mindenki azt mondja,
hogy kerüljük a testi kontak-

tust, de pici gyerekeknél ezt
nem lehet megtenni, és szerintem nem is lenne jó irány
– mondja az intézményvezető.
Nem állt le a beszoktatás sem,
de ilyenkor a kisgyermeknevelőnek és az új kisgyereket beszoktató szülőnek is kötelező
a maszk viselése a csoportszobában is.
– Nagyon meg kell dicsérnem a szülőket, hihetetlenül fegyelmezetten kezelik a

helyzetet, nagyon
együttműködők –
meséli a tapasztalatait Göncziné
Sárvári Gabriella.
Ahhoz, hogy a reggeli érkezés
és a délutáni távozás gördülékenyen menjen, szükség is
van rá. Egy gyerekkel egy szülő érkezhet reggelente, maszkot kell használnia, a bölcsibe pedig kézfertőtlenítés és
hőmérsékletmérés után léphet be. Az átadóban pedig egyszerre legfeljebb két gyerek öltöztetése lehetséges úgy, hogy
a szülők közötti távolság meglegyen.

– Covidos kisgyermek nem
nagyon volt, és lekopogom,
hogy vannak ugyan megbetegedések a kisgyermeknevelőknél, de csak elvétve, és nincs
további fertőzés a csoportokban. Ami azt jelenti, hogy a
kollégák betartják az óvintézkedéseket – mondja az intézményvezető. Ha mégis előfordul megbetgedés, a szabály az,
hogy az adott csoport kerül karanténba, nem az egész bölcsi.
Saját forrásból pedig gyorsteszteket is beszereztek: így
ha szükséges, egy-egy kolléga tesztelése azonnal megtörténhet.

Felemás
korlátok

Újra online
December 11-ig – azaz a 30 napos rendezvénytilalom idejére
– a Kőbányai Kulturális Központ játszóhelyei bezártak.
A lemondott rendezvényekről,
elmaradt előadásokról ugyanakkor folyamatosan egyeztetnek a fellépőkkel, az új időpontokról a korosi.org honlapon és
a Kőrösi Facebook-oldalán lehet tájékozódni. Itt teszik köz-

nyítót. Ezután jött a tesztelés,
hogy tudjuk, mit kell tökéletesíteni. A küldetést többször is
teljesítettük, a végén lehoztuk
a Földre Dezsőt, a Marson ragadt űrhajóst. Úgy beszéltük
meg, hogy a versenyen a marsjárót én irányítom majd.
– Mióta érdekel az informatika?
– A mióta szá mítógépem
van. Izgat, hogy mitől műkö-

A MI KŐBÁNYÁNK
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zé azokat az eseményeket is,
amelyeket online közvetítenek
a korlátozások időszakában.
A járványüg yi korlátozások miatt elmaradnak a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény meghirdetett rendezvényei is, a kiállítások nem látogathatók. Online viszont továbbra is folytatják a tevékenységüket.

A Sportligetben most nincs
dobálgatás a palánkra. Üres
a Medveszőlő utcai sportpálya is. A Kocsis Sándor Sportközpont – betartva a november 11-étől érvényes járványügyi szigorításokat – az üzemeltetésében lévő vala mennyi szabadtéri pályát lezárta a hobbisportolók előtt.
– A grundok lámpái sötétben maradnak, nehogy bárki kedvet kapjon este a focizáshoz vagy a bandázáshoz.
Hiszen a kormányrendelet
az amatőr csapatsportot és a
csoportosulást egyaránt tiltja átmenetileg a sportpályákon – 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 néven profi. A járványügyi in-

tézkedések szempontjából
azonban nem a pénz, hanem a versenyzés a döntő.
Csak az számít, hogy az illető versenyszerűen sportol-e valamelyik egyesületben. Az lényegtelen, hogy
amatőrként vagy profiként
rúgja-e a bőrt, vagy dobja a
háromméterest. Ha igazolt
versenyző, akkor rá a szigorítás nem vonatkozik.
– Mindazok, akik valamelyik sportszövetség bajnokságában részt vesznek, legyenek bármilyen korúak,
továbbra is használhatják a
pályáinkat, a tornatermünket és az edzőtermünket.
Sőt, ha minden jól megy, január elejétől a vizes sportok
igazolt versenyzői, az úszók,
szinkronúszók, vízilabdázók
is birtokba vehetik a felújított újhegyi uszodát – mondta Kuróczi Pál.

A versenyeket, meccseket
zárt kapuk mögött rendezik,
az összecsapásokra a gyermekek szüleit, rokonait sem
engedhetik be. A szabadidejükben együtt sportoló baráti társaságoktól egy időre búcsút vett a Sportközpont. Ők december 11-éig
biztosan nem térhetnek vis�sza, de Kuróczi Pál arra számít, hogy a korlátozást minimum január elejéig meghosszabbítják majd. A szigorítás érinti a szépkorúak tornáját is, számukra a gyakorlatokat videóra vették, hogy
legalább online folytathassák a testmozgást.
A járványügyi intézkedések a Sportközpontnak is
okoznak bevételkiesést, de
az összeg várhatóan nem
lesz magas az intézményvezető előzetes kalkulációja szerint.
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Magyar Gazdaságért Díjjal honorálta a kormány az Egis vállalatcsoport élén az elmúlt 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.
Kőbánya hiányzott a térképről,
amikor az Egisnél átböngészték
Magyarország Átfogó Egészségügyi Szűrőprogramjának
(MÁÉSZ) idei lakossági helyszíneit. Ám a program gyémánt
fokozatú támogatójaként a vállalat ragaszkodott a helyi vizsgálatokhoz: november első hetében öt lakossági szűrőnapot
szponzorált a kerületben.
– A múlt Kőbányához köt
minket, több mint száz éve Balla Sándor gyógyszerész itt alapította meg az Egis jogelődjét,
és itt képzeljük el a jövőnket is.
Küldetésünk, hogy hosszú, minőségi élethez segítsük a la-

kosságot, így a kőbányaiakat is,
amihez nélkülözhetetlenek az
átfogó szűrővizsgálatok – nyilatkozta Hodász István vezérigazgató.
A mintegy 4400 szakembert
foglalkoztató nagyvállalat a jövőjét is a X. kerületben tervezi. Ha nem így lenne, az elmúlt
évtizedben nem fordított volna
sok milliárd forintot a kutatásfejlesztés és a termelés korszerűsítésére. A Keresztúri úton
található központi gyár hatóanyaggyártási üzemébe automatizált, környezetbarát gyártósorokat telepítettek, továbbá
kialakítottak egy csúcstechno-

lógiájú hatóanyag-fejlesztő laboratóriumot. Mindez megerősíti, hogy az innováció a generikus, tehát a szabadalommal
már nem védett hatóanyagokat és készítményeket fejlesztő gyógyszergyártók esetében
is elsődleges.
– A generikus gyógyszerfejlesztés fő célja, hogy minél hatékonyabbá tegye a gyártóeljárásokat, nálunk ez adja a kutatás-fejlesztés gerincét. A K + F
területén elért eredményeinket
már kilenc innovációs díjjal ismerték el, az Egis a régió egyik
vezető generikus gyógyszeripari vállalata – hangsúlyozta

a társaság, amely számos módon patronálja a tehetségeket.
A középfokú oktatásban szakirányú duális képzésben vesz
részt és több egyetemmel is
partneri kapcsolatot tart fenn:
kiemelt partnere a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem; az ELTE Természettudományi Karán, illetve a
Budapesti Műszaki Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán tanuló vegyész-, illetve biomérnök doktori hallgatók
részére ösztöndíjakat és díjakat
ajánl fel minden évben. A tehetséggondozás persze nemcsak
társadalmi felelősségvállalás,
hanem a jövőt építő humánpolitika is, hiszen segíti a szakképzett munkaerő utánpótlását.
És hogy mely terápiás területeken verseng az orvosok, a

gyógyszerészek és a betegek bizalmáért az Egis, amelynek készítményei a világ 65 országában kaphatók? A nagyvállalat
szív- és érrendszeri, központi
idegrendszeri, onkológiai, valamint nőgyógyászati készítmények fejlesztésére, gyártására és értékesítésére szakosodott. Tavaly a bevételei 10%-kal
nőttek az előző évihez képest.
A globális koronavírus-járványtól természetesen az Egis
sem függetlenítheti magát. De
a társaság hangsúlyozza, hogy
gazdasági döntéseit eddig sem
válságfolyamatok határozták
meg, így üzleti eredményeire a jelenlegi krízis sem gyakorolt érdemi hatást. A forgalom
emelkedése mérséklődött, de
közben a költségek növekedési
üteme is csökkent.

HIRDETÉS

nek minősített projektre közel
3,9 milliárd forintot költöttek.
Az új épület pinceszintjén egy
mélygarázs is megépült ötven
autó számára elegendő férőhel�lyel. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház
és Rendelőintézet egyébként a
X. mellett a XVII. kerület, valamint Monor és Gyömrő lakosainak ellátásáért felel, évente kétmillió beteg fordul meg az intézményben.

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Megelőzés

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 hozzájárulások kiadásához szükséges:
•

•

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

nehézségekről” – tette hozzá a
kőbányaiak nevében búcsúzó
polgármester, kiemelve, hogy
Zila János éttermével a század
eleji Aranykerék, Sipos világát
idézte fel, a minőségre, a hagyományra és családjára építette életét és munkáját, megmutatva „hogyan lehet szeretettel megtölteni egy helyet, és
tányérra téve azt a vendégeknek is átnyújtani”.
Üzletét, amely kezdetben pecsenyesütőként, kifőzdeként
működött, 1977-ben nyitotta
meg Zila János a Gergely utcában. Az étterem, amely házi-

as, finom ízekkel és gyors
kiszolgálással csalogatta
a környéken lakókat, már
akkor is a kerületiek kedvelt helye volt. Zila János
kiemelt figyelmet szentelt
annak, hogy teret adjon
fiatal művészeknek, többször biztosított helyszínt
előadói esteknek, a kerület fiatal költőinek, íróinak. A kerület közéletében is aktív szerepet vállalt, kulturális rendezvényeket szponzorált, fiatal művészeket segített. Szemléletmódját, vendéglátói tevékeny-

Zila János

ségét a Kőbányai Önkormányzat Kőbánya Kiváló Vendéglátója díjjal ismerte el.

Terített asztal
helyett elvitel

A szűrőkamion
félig megtöltötte a KÖSZI parkolóját. Magyaro rszá g le g n a gyobb mobil diagnosztikai központjában 37féle vizsgálatot
végeztethettünk
el. A testtömegindex kiszámításából megtudhattuk, hogy miként állunk a
kilókkal folytatott küzdelemben. Volt látás- és hallásvizsgálat, EKG és vérnyomásmérés is. Az érdeklődők a háziorvosuk közreműködésével
foglalhattak maguknak időpontot.

teszi hozzá. Kozik József és a
felesége, illetve a fia is besegít – a kiszállítás saját autóval
megy. A rendeléseket az első
időszakban a Márton-napi libás ételek tették ki.
Az éttermi korlátozások miatt kiszállítással rendelhe-

tők a Zila vendéglő klasszikus
magyaros és nemzetközi fogásai is a következő időszakban.
Az alapítót, Zila Jánost gyászoló család azt írja az étterem
közösségi oldalán: „Ha szeretitek ételeinket és azt, hogy nálunk tényleg minden szívvel-

lélekkel készül, akkor rendeljetek minél többet tőlünk, ezzel is segítve, hogy fenntarthassuk
édesapánk életművét, és betarthassuk ígéretünket, hogy

ezekben a válságos
időkben is kitartunk éttermünk
mellett.”
A pho leveséről Budapestszerte ismert,
Előd utcai viet n á m i vendéglő is az átállást készítette
elő november elején. Rendelni telefonon lehet náluk, az
ételért személyesen kell
elmenni, a házhozszállítás
bevezetése a forgalom alakulásától függhet. Az étterem látogatottsága egyébként a járvány első, tavaszi hullámát követő újranyitás óta jól alakult,
a vendégek visszatértek.

Közösség a közösségért

A várakozási hozzájárulás kiváltásának feltételei:
a kitöltött és aláírt kérelem
az igénylő lakcímkártyája és személyazonosító okmánya

polgármester, felidézve, hogy
Zila János egy álmot váltott
valóra azzal, ahogy évek-évtizedek munkájával a Gergely
utcai hentesüzlet lacikonyhájából Budapest-szerte ismert,
miniszterelnöki és államfői
ebédeket, vacsorákat adó éttermet hozott létre családjával. „Ha betértünk, akkor János, Jani, János bácsi odahúzta a széket az asztalhoz, és mesélt. Mesélt a régi időkről, hogyan csinálta a fater, milyen
volt Rosenstein Tibivel dolgozni, büszkén beszélt a gyerekekről, unokákról, örömökről és

Kőbányán is kiszállításra váltottak az éttermek

A korlátozás első napján a
Kőbányai Hírek a Torockó
vendéglőben járt. Nagy volt
a sürgés-forgás a konyhán.
Ez ugyan megszokottnak tekinthető, ám a tálalás korántsem volt az. Tányér helyett dobozokba ment az étel, a fogásokra pedig rendelési címek
kerültek. Márpedig ez a Torockó vendéglőnél újdonság.
Étlapról, á la carte lehet rendelni. Számítottak rá, hogy
a járványhelyzet miatt az étteremnek egyszer le kell állnia, ám a döntés mégis váratlanul 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 oldottam meg, hogy a kollégáimat
ne kelljen elküldenem, hogy
ők csinálják a kiszállítást” –
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Különleges személyiségtől búcsúzott novemberben a kerület.
Zila János vendéglátós családba született, szakmaszeretetét szüleitől örökölte, lokálpatriotizmusával, értékteremtő
munkájával viszont egész Kőbányát gyarapította. Családja,
barátai, tisztelői a járványhelyzet miatt szűk körben búcsúztak tőle a pestszentlőrinci temetőben, református szertartás keretében.
„Már nem fog csörögni a telefon, hogy öreg, körömpörköltet főztem, ugorj be!” – búcsúzott D. Kovács Róbert Antal

Két nap alatt nagyot fordult a vendéglősök világa november elején.
A járványügyi korlátozások miatt nincs lehetőség a megszokott, asztal
melletti fogyasztásra, az
ételek csak elvitelre kérhetők.

Kulcsra készen

A bútorok, berendezések, felszerelések beszerzésével és beszerelésével folytatódik az új szakrendelő kialakítása a Bajcsy-Zsilinszky Kórház területén. Az ötszintes épület az eddig használt,
leromlott állapotú épületet váltja majd ki, Kőbánya új szakrendelője és egészségháza lesz. az
Egészséges Budapest Program
keretében épül, a kormány által
nemzetgazdaságilag kiemelt-
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Egy tányér szeretet

Rangos kitüntetés az Egis vezérigazgatójának

Innováció a
Keresztúri úton
on
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Az utcáról érkezőknek akkor volt szerencséjük, ha maradtak „lyukas órák”, vagy
mások mulasztásának, illetve feledékenységének köszönhetően beugrók lehettek. Mi is egy ilyen, 65 és 70
év közötti házaspárral be-

széltünk. A szomszédos lakótelepen élnek, lementek megnézni, hogy mi ez a
kamion, és épp volt
szabad időpont. Ös�szességében rendben találtak náluk
mindent, leszámítva azt, hogy a férj lábai fájnak, minden
bizonnyal a dohányzástól. A járványhelyzet miatt az Egis Prevenciós Életmód Napok szűrővizsgálatain csak tünetmentes, láztalan jelentkezőket fogadtak.
Az egyhetes népegészségügyi programban több száz
kőbányai vett részt.

Ismét különleges akcióval segítik a Jegenye utcai Chinatown vendéglői az egészségügyi dolgozókat. A tavaszi járványhullám ideje alatt is több
mint 160 adag ételt adományoztak kórházaknak, az őszi
hullám alatt pedig folytatják a
felajánlást. Ha valaki a 18 étterem egyikétől rendel, a rendelésével egyben egy adag ételt adományoz is a Heim Pál Gyermekkórház dolgozóinak, amelyet
orvosok, nővérek kapnak meg.
Mint írják, Budapest kínai negyede, a Monori Center ezzel is
a tiszteletét és háláját szeretné
kifejezni az egészségügyi dolgozóknak.
A felajánlást annak ellenére
fenntartják az őszi járványhul-

lám megfékezéséig, hogy a
Chinatown éttermeinek sem
volt egyszerű az átállás a kiszállításra a novemberi korlátozások bevezetése után.
A nehézséget elsősorban az
okozta, hogy legtöbb éttermük technikai okok miatt
nem működik együtt a legnépszerűbb internetes ételfutár-szolgáltatókkal, vendégkörük pedig így elsősorban a kínai negyed üzlettulajdonosaiból és alkalmazottaiból tevődik össze, ami kevés
az éttermek fenntartásához.
Elbocsátá sba n a zonba n,
ahogy tavasszal, úgy most sem
gondolkodnak. Ennek egyik
legfőbb oka, hogy a legtöbb étterem családi vállalkozásként

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

att arra sem számíta na k, hog y
a közeljövőben
csökkennének az ételek árai,
mivel a legtöbb étterem nagyon
megszenvedi a forgalom csökkenését.
Budapest kínai negyedében
egyébként büszkék arra, hogy
eddig egyetlen koronavírus-

fertőzést sem regisztráltak.
A helyi kínai közösség a covidjárvány kezdete óta nagyon
elővigyázatos, komolyan odafigyel a karanténszabályokra
és egyéb védekezési módokra,
emellett pedig szigorúan betartja a korlátozásokat, kerüli
a társas összejöveteleket, tevékenységeket.
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Életet menthetnek

a közterület-felügyelők
Karanténban

Elérte a koronavírus, karanténban van, így telefonon nyilatkozott a Kőbányai Híreknek
Stemler Diána, Ligettelek önkormányzati képviselője. Az elmúlt egy év munkáját vettük
számba.
– Amikor megkezdtük a közös
munkát, senki nem várta, hogy
egy világméretű egészségügyi
és gazdasági katasztrófával kell
megbirkóznunk. Ez sajnos rendkívüli módon befolyásolta az
első évünket, és bizonyára fogja
a ciklus második évét is – mondja a helyi politikus, aki tavas�szal, a járvány első hullámában
az önkéntes munkából is jócskán kivette a részét. Volt, hogy

húsz idős ember ellátását segítette a kijárási korlátozás ideje alatt, bevásárolt, gyógyszert
váltott ki, házi kedvenceket látott el. Szerinte ez egyrészt
azért volt jó, mert erősebb kapcsolat alakult ki a területén lakókkal, másrészt azzal is szembesült, hogy egy-egy kisnyugdíj
mire megy el. Élesben tapasztalta, mennyire szükség van
arra a védőhálóra, amelyet a kőbányai önkormányzat tud biztosítani a rászorulók számára.
– Sosem leszek elégedett a
teljesítményemmel, de be kellett látnom, hogy az első évben
a legfontosabb dolog kezdő képviselőként annak megtanulá-

sa volt, hogy hogyan is működik az önkormányzatiság a gyakorlatban. Azzal, hogy színesebbé vált a képviselő-testület,
többféle hang jelent meg a döntéshozatalban. Én is új szemlélettel érkeztem, bízom benne,
hogy így gyümölcsözőbb lehet a
munkánk – magyarázza Stemler Diána, aki számára az állatvédelem is egy kiemelt feladat.
Büszke rá, hogy sikerült megvalósítania a kampányában tett
ígéretét, és idén elindult a támogatott ivartalanítási akció. A lehetőséggel több száz kutya és
macska gazdája élt az elmúlt hónapokban. – Így nemcsak megelőzhették a nem kívánt sza-

porulatot, de meg is hosszabbíthatták kis kedvencük életét
az önkormányzat segítségével.
A legörömtelibb visszacsatolás az volt, amikor elment mellettem egy kutyus a gazdájával,
és megköszönték a segítséget –
mondja a képviselő.
A következő időszakra is vannak tervei, de a legfontosabbnak azt tartja, hogy egy-egy felújításról, fejlesztésről az érintett lakók, a lakókörnyezet bevonásával döntsön a képviselőtestület. Szerinte ugyanis alapvető fontosságú, hogy a meglévő igényeket ne csak figyelembe
vegyék, de azokra alapozzanak
is egy-egy beruházásnál.

Európai szintű stroke-ellátás Kőbányán

A Bajcsy aranycsapata
Európa legjobbjai közé sorakozott fel a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Neuroló
giai Osztályának stroke-ellátása. Az Európai Stroke Társaság és a nemzetkö
zi Angels Kezdeményezés értékelése alapján 2019-ben és 2020-ban is elnyer
ték az arany fokozatú minősítést.

természetesen ehhez is szükséges bizonyos ismeretek elsajátítása. A kerület a már meglévő eszközök mellé tervezi további 3-4 újraélesztő készülék
beszerzését, melyek ára sajnos
igen borsos.

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
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A gondoskodás mindenkinek jár

A defibrillátor használatának ismerete alapvető fontosságú

Jövő év elejétől a Kőbányai
Közterület-felügyelet minden
dolgozója újraélesztő-tanfolyamon fog részt venni – közölte Nábrádi András, a szervezet osztályvezetője, Mustó
Géza Zoltán alpolgármestert
tájékoztatva a részletekről.
Mint elmondta: az emberi élet
védelme a legfontosabb, a közterület-felügyelők pedig munkájukból adódóan a „terepen”
vannak, a kerület utcáin látják
el feladataikat, így gyakran találkoznak olyan sürgős, azonnali beavatkozást igénylő
helyzetekkel, mint például
eszméletvesztés, rosszullét vagy éppen infarktus
gyanús esetek. Az ezekhez hasonló vészhelyzetek a határozott, gyors és
szakmai beavatkozás elmaradása esetén sajnos
könnyen halállal végződhetnek.Ezért a 35
fős állomány minden
tagja el fogja sajátítani
az életmentő-újraélesztő
beavatkozáshoz szükséges tudást. Ennek egyik fontos eleme
a defibrillátor használata. Ma
már léteznek olyan automata defibrillátorok is, amelyek
lényegében „elmagyarázzák” a
használójának a teendőket, de
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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 tavas�
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

Mustó Géza Zoltán alpolgármester a találkozón felvetette
a térfigyelő kamerák kérdését
is, hiszen ez a lakosságot élénken foglalkoztatja, igen nagy
igény van rájuk, melyek révén
a közbiztonság hatékonysága

is sokkal eredményesebben
fenntartható, így mindenképpen szükséges a kamerák körének bővítése. Nábrádi András elmondása szerint a
jelenleg üzemelő 139 térfigyelőkamera-állomány bővítése már folyamatban van, négy
további helyen már folyik a kiépítésük, például a Száva utca
és Zágráb utca kereszteződésénél, illetve a Gyömrői út,

Kőér utca, Vaspálya utca által
közrefogott részen. Sajnos ez
sem olcsó mulatság: egyetlen
fix kamera telepítése körülbelül hárommillió forintos költséggel jár. A további tervek között szerepel a térfigyelő központ fejlesztése is, hiszen a
Gergely utcai telephelyet már
kinőtték, az ezzel kapcsolatos
tervezés a jövő év egyik fontos
feladata lesz.

Új építésű társasház:
a bejelentkezés nehézségei
A JEGYZŐ
VÁLASZOL

Kőbányán jelenleg
is több helyszínen
folyik új társasházak építése. Az épület ek el ké sz ü lt e
után, a lakásokba
történő beköltözést
követően az új lakcím létesítése elengedhetetlenné válik
a különböző hivatalos ügyek (pl. banki ügyintézés,
csok-ügyintézés) intézéséhez,
de a lakcímet igazolni kell például a bölcsődei, óvodai és iskolai beiratkozáskor is.
A bejelentkezés az új épületek esetében azonban nem egyszerű, hiszen több intézkedést
szükséges megtenni az építtető részéről és részünkről is ahhoz, hogy az új lakcím létesítése meg tudjon történni.
A jogszabály a címképzésért
felelős szervként a fővárosban
a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A lakcímképzés csak akkor
végezhető el, ha az új társasházi épület már rendelkezik
használatbavételi engedéllyel
és társasházként bealapított.
A lakóépületek használatbavételét követően az új ház építtetője által elkészített alapító
okirat alapján jegyzi be a földhivatal a társasházat és az albetéteket. A földhivatali határozat tartalmazza azokat a lakásokhoz és egyéb helyiségekhez tartozó helyrajzi számokat,
címazonosítókat és címkoor-

dinátákat, amelyek
nélkül nem indítható meg a címképzési
eljárás.
A földhivatali határozat birtokában
hatóságom a címképzési eljárás során az alapító okirattal és ingatlannyilvántartási adatokkal összhangban megállapítja a társasháznak és az abban lévő albetéteknek (lakásoknak és egyéb helyiségeknek) a természetbeni címét.
A címképzési határozat véglegessé válása után rögzítjük
a megállapított címeket a központi címregiszterben. A folyamat végén a címregiszterben rögzített címek a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban azonnali adatátvétel keretében automatikusan
megjelennek, így válik lehetővé
a bejelentkezés, a lakcímkártya
igénylése.
Az új címek rögzítésének
megtörténtéről hatóságom a
társasház közös képviselőjét
tájékoztatja.
Természetesen a címrögzítést követően az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapokon is megjelennek a címek, ennek folyamata azonban a csoportos elektronikus adatátvitel miatt megközelítőleg egy
hónap.
Sajnálatos módon a használatbavételi engedély megadá-

sa és a társasház földhivatali bealapítása között akár több
hónap is eltelhet, az új lakcímek létrejöttéig is szükség lehet azonban a megvásárolt lakás leendő címének igazolására hivatalos ügyek intézése
során. Ilyen esetben lehetőség
van a már használatba vett lakásra vonatkozóan lakcímigazolást kérni. A lakcímigazolás a
központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, illetve
az ingatlan-nyilvántartásban
még nem szereplő lakás várható címéről szóló hatósági bizonyítvány, amelyet a pénzintézetek is elfogadnak ügyintézésük során.
A lakcímigazolás iránti kérelem nyomtatványa az önkormányzat honlapjáról (www.
kobanya.hu) letölthető, vagy a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest,
Állomás u. 26.) beszerezhető.
A koronavírus-járvánnyal ös�szefüggésben ismételten elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a kérelmet az elektronikus
ügyintézés keretei között az epapír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével, a
hivatal@kobanya.hu e-mailcímen vagy postai úton várjuk.
Lehetőség van továbbá papíralapú beadvány elhelyezésére az 1102 Budapest, Állomás
utca 26. szám alatti ügyfélközpont előterében erre a célra elhelyezett gyűjtőládában. A kérelem illetékmentes.

Négy és fél óra. Ennyi idő áll
rendelkezésre egy agyi érkatasztrófánál az első tünetek
megjelenésétől a beavatkozás
kezdetéig. Ez alatt kell felismerni a tüneteket, mentőt hívni, eljuttatni a stroke-ellátásra szakosodott osztályra a beteget, megvizsgálni és megkezdeni a beavatkozást.
– Összeszokott csapatunk
van. A nővéreink, ápolók kevesen vannak, de nagyon képzettek. Pontosan tudják, hogy
mit kell csinálni, milyen sorrendben. Az EKG, a gyógyszer
összeállítása mind-mind precizitást igényel. Aki nem szokott hozzá, nagyon értékes
perceket veszíthet – magyarázza dr. Vastagh Ildikó, a Baj
csy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Stroke Centrumának osztályvezető főorvosa.

Azt mondja, a nemzetközi siker a csapat érdeme, egy olyan
közösség sikere, amelynek tagjai figyelnek egymásra, és miközben a betegek életéért küzdenek, egymásért is dolgoznak. Az arany minősítések pedig ennek az összetartásnak
is a kézzel fogható bizonyítékai, hiszen nagyon konkrét, a
stroke-ellátást jellemző paraméterek alapján lehet kiérdemelni.
– Milyen gyorsan kerülnek
CT-re a betegek, milyen gyorsan történik a vérrögoldó kezelés, volt-e EKG, szívultrahang, milyen gyógyszerekkel
távoztatjuk a beteget – sorolja
ezeket a főorvos, hangsúlyozva, hogy bár az adatszolgáltatás sokszor nem kellemes, nagyon fontos visszajelzést is jelent számukra, hogy az európai

mezőnyben melyek azok
a paraméterek, amelyekre még érdemes figyelniük. – Egy európai szinthez mérjük magunkat,
látjuk a regiszterből,
hogy mire kell jobban
odafigyelnünk. A vis�szajelzés nagyon fontos,
mert a hétköznapok rohanásában erről elfeledkezhetünk.
A Bajcsy Stroke Centruma
Kőbánya mellett a többi közt
a XIX., illetve a XVII. kerület
lakosainak stroke-ellátásáért
felel. A jelenlegi járványhelyzetben ennél nagyobb területről érkeznek hozzájuk betegek,
hiszen van olyan kórház, amelyik átmenetileg nem tudja ezt
vállalni. A 2019. harmadik negyedévében és 2020. első negyedévében elnyert arany mi-

nősítések nagy elismerést jelentenek a Bajcsyban dolgozók
számára, a díj 2017-es megalapítása óta ugyanis csupán

öt másik magyarországi kórház büszkélkedhet különböző
fokozatú elismerésekkel hazánkban.

Világom – Világom

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

tást az egyedi fainstallációk kivitelezésére 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 kerületi rászorulók között osztják szét.

Két világ – két képzőmű
vész, két nő, két édes
anya sajátos világa ta
lálkozott október vé
gén a KÖSZI Kő Café
Galér iájának 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 ko 
la diá kjain 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.
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„Ezeknek a cégeknek
lelkük van”
– Menjünk vissza az időben tíz
évet! Mit vett át, mivel kezdett
vezérigazgatóként?
– Egy jelentős feladatbővüléssel
kezdtem. Az önkormányzat akkor döntött úgy, hogy megszünteti a Városüzemeltetési Főosztályt, és a feladatainak nagyobb
része a Vagyonkezelőhöz került.
Innen kezdtünk építkezni, létre kellett hozni egy teljesen új
szervezetet, 21. századivá kellett tenni az informatikai rendszerünket. Történt egy jelentős
létszámcsere is, mert úgy tartom, hogy egy ilyen típusú cégnek egyetlen értéke van, az pedig
a benne lévő tudás. Elkezdtük taníttatni a kollégákat, és ez azóta
is folyamatos. A fiatal munkatársaim, akik a Vagyonkezelő tevékenységéhez illő területen tanulnak tovább, járhatnak felsőoktatási képzésre, támogatjuk őket,
nemcsak tanulmányi szerződést
kötünk velük, de vállaljuk a tanulmányaik minden költségét is.
– Piaci cég éléről igazolt Kőbányára, mennyire hasonló a
feladat?
– A Vegyépszernél autópályákat építettünk, szebb nyári hónapokban 2-3 milliárdos árbevételt könyvelhettünk le havonta. Nyilván
a Kőbányai

Vagyonkezelőt nem lehet vele
összehasonlítani, de a módszerek egyformák, a vezetési technikák egyformák. Ezeknek a cégeknek lelkük van, az pedig a
bennük lévő emberek lelke. Feladat formájában megkapjuk a
megbízást, majd határidőre, az
előirányzott költségkereten belül teljesítjük – ezt a hagyományt
tartom itt is. Az átadóünnepségen pedig beállunk a hátsó sorba
kellő szerénységgel…
– Mi volt az elmúlt tíz év legnagyobb feladata?
– Nagy siker például a Noszlopy és Gergely utca sarkán felépült lakópark, ahol korábban
egy elég rossz lakókörnyezet
volt, de nehéz, verejtékes munkával ezt megszüntettük. Összetett feladat volt a Kis-Pongrác
rehabilitáció is, ahol nemcsak az
önkormányzati cégekkel kellett
megvívni a harcot, de a fejlesztésben szereplő társasházakkal
is. Mindenki megelégedésére végeztünk vele. A megújult Kerepesi rendelő Budapesten párját
ritkítja, az Újhegyi sétány megépítése is jól sikerült. Mindkét
beruházás építészeti díjas lett.

Útátadás
bejárással
A legnehezebb projekt pedig a
Mázsa tér volt, ami egy kétmilliárd forintos tervezési feladat.
Nem illik a Vagyonkezelő profiljába, de miután nekem és kollégáimnak is megvan az országban a szakmai ismertségünk
és kapcsolatrendszerünk, ös�sze tudtunk hozni egy csapatot,
amely képes ezt levezényelni.
Ma már megvan az építési engedély, kiírta rá a közbeszerzést az
állami beruházó cég. Biztos vagyok benne, hogy szép lesz a Mázsa tér.
– Több nagyobb beruházás
közben folyamatban van…
– Az Újhegyi Uszoda karácsonyi ajándék, idén év végére kész
lesz. Egy nyári viharral indult,
ami megbontotta a tetőt.
Kijavítottuk, majd
a következő évben kiderült, hogy
a belső,

uszodatér felőli burkolata is életveszélyessé vált. Úgy indultuk
neki, hogy akkor újítsuk fel az
uszodateret is. Utána megnyithattuk volna az uszodát, de leültünk a városvezetéssel, és feltettük a kérdést, hogy meg szabad-e
így nyitni, hogy van egy új uszodatér, és van egy elképesztően
rossz állapotban lévő kiszolgálórész, és akkor a városvezetés
úgy gondolta, hogy nem célszerű,
újítsuk meg azt is. És folytatás is
lesz, mert polgármester úr nemrég megnézte a munkálatokat,
tetszett is neki, de megkérdezte,
hogy mi lesz az uszoda udvarával. Így készülnek a tervek, és jövőre, ha meglesz a forrás, hozzákezdhetünk az udvarnak is.
– 2021-ben milyen nagyobb
munkákkal számol?
– A Tengerszem orvosi rendelő év közepére készülhet el, ott
most a pályáztatás végén vagyunk, hamarosan elkezdődhet az építés. Folyamatban van a
Szervátiusz Általános Iskola bővítése, a Mocorgó Óvoda megújí-

tásánál pedig a közbeszerzési eljárás előkészítésénél, a kiviteli
terveknél tartunk.
– Idén a PwC könyvvizsgáló
cég átvilágította a Vagyonkezelőt, a vizsgálat azt állapította meg, hogy szabályszerű a
működésük.
– Nekem ez nagy öröm, de volt
ennek egy előzménye is. 2018ban történt itt egy átfogó, több
évet felölelő Állami Számvevőszéki vizsgálat, ami több mint
fél évig tartott. Maradéktalanul
teljesítettünk, nemrég pedig azzal keresett meg a Számvevőszék
elnöke, hogy most modernizálják
a vizsgálati rendszerüket, és azt
kérték, hogy véleményezzük az
elképzeléseiket. Ez megnyugtató nekem. Hangsúlyoznom kell
azt is, hogy mindig megfelelő támogatást kaptam az önkormányzattól, függetlenül attól, hogy kik
voltak a képviselők. Ez a mostani képviselő-testületre is igaz, a
városvezetésben is példaértékű
az együttműködés, a város érdeke az első számunkra.

Körvasút

Zöld jelzés
Támogatja a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa a Közlekedési Múzeum új, kőbányai otthonának megépítését, az Északi Járműjavítő régi dízelcsarnokának átfogó megújítását
és a kapcsolódó városfejlesztési terveket. A Miniszterelnökséget vezető miniszter és
Budapest főpolgármestere által is aláírt határozat szerint az

épületegyüttest úgy kell megépíteni, hogy megközelítése
elsősorban közösségi közlekedésen alapuljon, működése
pedig az Opera Műhelyházával
együtt ösztönözze a Kőbányai
út menti barnamezős területek
fejlődését, kulturális-intézményi klaszterré alakulását. Arra
is kitérnek: az épületegyüttesnek szervesen illeszkednie

kell a környező városszövetbe
a gyalogos és kerékpáros ös�szeköttetések, valamint a közterület-hálózat fejlesztése révén, e célból pedig közvetlen
nyomvonalú gyalogos közterületi kapcsolatnak kell létrejönnie a Népliget, a volt Északi
Járműjavító fejlesztési területe és a Salgótarjáni úti MÁV-lakótelep között.

Kőbányáról is
meggyorsíthatja az utazást Óbudára,
Szentendrére vagy a Pilisbe egy új elővárosi vasúti járat.
Egyik végállomása Piliscsaba, a másik pedig Rákos, amely a Szent
László térről közvetlenül elérhető busszal. Rákosról félóránként indulnak a vonatok. Húsz
perc alatt Aquincumra érnek,
ahonnan HÉV-vel utazhatunk

tovább Szentendrére vagy BelBudára. A szerelvények a külső
körvasúton közlekednek, ahol
a MÁV új megállót alakított ki
az újpalotaiaknak és a zuglóiaknak.
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Kőbányai építészmérnök
az élvonalban

Interjú a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. újraválasztott vezetőjével

Kis-Pongrác rehabilitáció, Újhegyi sétány, Mázsa tér – városfejlesztés, építés, tervezés. Három beruházás azok sorából, 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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Szalagátvágás helyett a főváros és a kerület vezetői egyszerűen bejárták a Bányató utca felújított szakaszát
november 2-án, szemügyre
véve a kiszélesített járdát, a
megerősített pályaszerkezetű buszmegállókat és a vakok tájékozódását segítő útburkolati elemeket. A beruházás egyike volt Karácsony
Gergely választási ígéreteinek. A főpolgármester büszkén emelte ki, hogy a tervezéshez és a kivitelezéshez is
megvolt a szaktudás házon
belül. Arra utalt, hogy mindkét munkát a Fővárosi Önkormányzat cége, a Budapest Közút Zrt. végezte el. Karácsony
Gergely szerint a beruházás
jól illeszkedik a környékben
elvégzett városrehabilitációhoz. Ezt a gondolatot folytatta
Kőbánya polgármestere.
– Az Újhegyi sétány felújításával megállítottuk a lakótelep elnéptelenedését, az itteni lakások ismét keresettek,
egyre több a fiatal – emelte ki
D. Kovács Róbert Antal. Emlékeztetett, hogy az előző főpolgármesterrel, Tarlós Istvánnal
az Új köztemető előtti körforgalom felavatása volt az első
közös átadásuk, amelyet számos további követett, példá-

Nemzetközi elismerés a pályakezdő kőbányai szakembernek! Ezüst Diplomát nyert Kazi
Zsolt az Eurázsiai Építészeti és
Design Fesztiválon a Gergelybánya megújításának tervével. A szakmai megmérettetésen három fő kategóriában –
építészet, városfejlesztés, dizájn – versengtek a pályázók,
az egyetemi hallgatóknak, pályakezdőknek külön versenyt
hirdettek. Kazi Zsolt pályaműve – 22 ország több mint 450
projektje közül – a fenntartható jövő témakörében érdemelte ki az ezüst minősítést.
A fiatal mérnök, akit a Kőbányai Hírek augusztusi számában mutattunk be, áramot, illetve hőt termelne a Gergelybánya feltöltéséhez használt

hulladékból keletkező biogázból. Az erőmű köré pedig környezetbarát, közösségi térként is hasznosítható látogatóközpontot tervezett. „Azt
szokták mondani, hogy egy
ilyen nemzetközi díj felér egy
külföldi diplomával, szakmai
pályafutásomban ezért mérföldkőnek számít” – nyilatkozta lapunknak.
A zsűri elnöke a világhírű Zaha Hadid Architects iroda vezető tervezője, Patrik
Schumacher volt, a tagok között pedig olyan, szintén nemzetközileg elismert építészek
voltak, mint Ben van Berkel és
Jürgen Mayer H. (Az iraki származású Zaha Hadid tervezte –
egyebek mellett – az operaházat a kínai Kantonban és a londoni olimpia úszócentrumát.)
A rangos szakmai fórumot
2002 óta rendezik meg évente Oroszország negyedik leg-

nagyobb városában, az Európa és Ázsia földrajzi határán
fekvő Jekatyerinburgban (korábbi nevén Szverdlovszk).
A fesztivált kiállítások, workshopok, konferenciák kísérik, a
díjátadó gálát pedig hagyományosan a kormányzói rezidencián tartják. A világjárvány miatt Kazi Zsolt online követhette csak a ceremóniát, a díjat
Magyarország jekatyerinburgi főkonzulátusának külgazdasági attaséja, Endrejter Tímea vette át a nevében.

A Mikulás hozza

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 felelős alpolgármester megköszönte a főváros vezetőinek
és a kivitelezőknek, hogy határidőre végeztek a munkával.
– A Bányató utca felújítása jó
példa a Fővárosi Önkormányzat és a kerületek együttműködésére – mondta Somlyódy
Csaba. Az alpolgármester szerint a beruházás javítja az élet-

minőséget az Újhegyi lakótelepen.
A budapesti fejlesztéseket
koordináló főpolgármesterhelyettes, Dorosz Dávid arra
hívta fel a figyelmet, hogy a
Bányató utca felújítása volt a
2023–24-ig szóló fővárosi útfelújítási program első megvalósított beruházása. Ami a
számokat illeti: a Sibrik Miklós út és a Tavas utca között
közel fél kilométeren cserélték ki az aszfaltburkolatot, a
járdákat pedig 2100 négyzetméteren újították fel. A tervek szerint 2021-ben a Mádi
utcával folytatódik a fővárosi
fenntartású utak korszerűsítése Kőbányán.

Az utolsó métereit aszfaltozzák a Vaspálya utca még földes szakaszának. A műszaki
átadás-átvétel után decemberre teljes szélességében
szilárd burkolatot kap. A kerület vezetése kormányzati
pályázati támogatásból és saját forrásból valósította meg
a fejlesztést, amely a gyógy-

szergyár és a Bosch megközelíthetőségét is segíti. A Kőbányai Híreknek Somlyódy Csaba alpolgármester azt mondta, nemcsak az útszakasz kap
szilárd burkolatot, a terület
32 új parkolóval is gyarapodik, és a járdát is biztonságossá teszik mintegy 300 méteren.

Megkezdődött az M3-as metró
felújítása a belvárosi szakaszon
November 7-étől váltották
pótlóbuszok a metrót a Lehel tér és a Nagyvárad tér
között. A járatok az első hétköznapon, a hétfő reggeli csúcsidőben is fennakadások nélkül közlekedtek.
A közösségi közlekedést
használók többségét nem
érte váratlanul a megváltozott forgalmi rend. Ugyanakkor emiatt és a díjmentes parkolás okán Budapest több pontján is a szokásosnál nagyobb torlódások alakultak ki. A reggeli
csúcsforgalomban kritikus
pont volt a metrópótló buszok útvonalán a Kiskörút, a
Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út csomópontja, a Váci
út a Lehel tértől, az Üllői út Határ út és Nagyvárad tér közötti szakasza és a Kálvin tér kör-

Pesten is
fonódik már

nyéke. A Budapesti Közlekedési Központ a gépjárművel közlekedőket ezért arra kéri, hogy
ha a belvárosba tartanak, fontolják meg, valóban szükséges-e autóba ülniük, és ha te-

hetik, inkább válasszák a fennakadás nélkül üzemelő közösségi közlekedést. A metrópótlás forgalmi rendjéről egyébként a bkk.hu/m3felujitas oldalon lehet tájékozódni.

Új villamosvonal könnyíti meg
a 3-as metróval közlekedő kőbányaiak mindennapjait. Sőt,
a fejlesztést a metró középső
szakaszának felújítása rögtön fel is értékeli. A Nagyvárad térről nem kell pótlóbuszra szállnia, és esetleg a dugóban álldogálnia annak, aki a
belvárosba tart. Választhatja
a 2M jelzésű villamost, amel�lyel átszállás nélkül érheti el
a Fővám teret, a Lánchidat
vagy a Kossuth teret. Az új járat a Keleti pályaudvar és a Jászai Mari tér között közlekedik a 24-es, majd pedig a Duna

mentén futó 2-es villamos vonalán. A két pályát a Haller utcában kötötték össze. A 2M a
budai mintájára tervezett pesti fonódó villamoshálózat első
eleme. A későbbiekben ezen
a szakaszon és a Kőbányát átszelő 28-as villamos vonalán
is alacsonypadlós szerelvények közlekedhetnek, amen�nyiben a kormány és a főváros meg tud egyezni a kedvező árú járművek beszerzésének finanszírozásáról. Ebben a csomagban érkeznének
azok a trolik is, amelyek a 9-es
buszt váltanák ki.
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Megtoldották a népligeti pályát a felkészüléshez
Puskás Ferenc szobra
Óbudán – a Wembley-ben is
megvillant a legendás bal láb

Kocsis Sándor
szobra a Groupama Aréna főbejáratánál –
őt is Kőbánya
adta az Aranycsapatnak

9:1 a Népligetben,
6:3 a Wembley-ben
2020-ban már színesben is megcsodálhatjuk Hidegkuti mesterhármasát és Puskás parádés megfogó
cselét. De mit adott hozzá Kőbánya az Aranycsapat
londoni bravúrjához? Helytörténeti sorozatunkkal az
„évszázad mérkőzése” előtt tisztelgünk.

A rejtvény fő soraiban két kőbányai születésű filmszínész nevét valamint annak a két Oscar-díjas filmnek a címét olvashatja, amelyben szerepük volt.
HIRDETÉS

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

SZU
DO
KU

A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a, jelentkezni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél ingyenesen átvehető 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 felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 103-as számú irodában félfogadási időben, illetve telefonon a (061) 666-2721es számon kérhető.
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9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy az ös�szes sorban, oszlopban
minden szám csak egyszer szerepeljen.

9

9 6

3
1

1

3
5

1

4 2
4

7

Az üzlethelyiség alapterülete:
100 m2, felújítandó.
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„Czibor elmegy a labdával,
nincsen rajta senki, a jobbszélső helyén van e pillanatban,
Czibor most az alapvonalról
Puskásnak adja, Puskás cselt
csinál, lő. Góóóól! 3:1!” Szepesi György legendás rádióközvetítésén ma is le lehet mérni, hogy a találat és annak előkészítése alig tartott 25 másodpercig. Az Aranycsapatnak ennyi idő kellett ahhoz,
hogy hét passzból eljusson az
angolok ötöséig, ahol Puskás
Ferenc bemutatta a briliáns
hátrahúzós cselt, majd ballal a rövid sarokba bombázta
a labdát. Tette ezt úgy, hogy ő
és Czibor sem a saját posztján
mozgott. A „Sváb” balösszekötőt, míg a „Rongylábú” balszélsőt szokott játszani. A magyar
szövetségi kapitány azonban
megkeverte a lapokat az „évszázad mérkőzésének” nevezett találkozó előtt. Több játékost is azzal küldött pályára
a Wembley-ben 1953. november 25-én, hogy szabadon váltogathatják a helyüket. A taktika bevált, az emberfogáson
edződött angolok összezavarodtak, ezért is lőhetett a hat
magyar gólból ötöt a Puskás–
Hidegkuti-csatárduó.

A Mag ya r Kommunista
Pártban szocializálódott Sebes Gusztáv, aki korábban
együtt rúgta a bőrt a párt gárdájában Kádár Jánossal és
Apró Antallal, tudta, hogy a
hidegháború éveiben az angol–magyar felér az „imperialista” Nyugat és a proletárdiktatúrát dicsőítő Kelet
presztízsmeccsével. De a biztonság kedvéért a szovjetek
magyar helytartója, Rákosi Mátyás nyomatékosította
is a moszkvai üzenetet. „Elvtársak, nyerni kell!” – szólt a
parancs.
A kapitány tehát nem bízhatott semmit a véletlenre.
Októberben kiutazott Londonba, hogy a Wembleyben tekintse meg az
ellenfél játékát. És
ha már ott volt, lemérte a pályát,
és kipróbálta,
hogy miként
pattan vis�sza az angol labda
a g yepről.
Hozott
is

haza belőle néhányat, hogy
a fiúk megszokják a „csípős”
szigetországi „bőrbogyót”.
Mivel a Wembley pá lyája hosszabb és szélesebb volt
a magyarországiaknál, Sebes londoni körülményeket
teremtett Budapesten. Egészen pontosan a Népligetben,
vagyis Kőbányán.
– A Vasas ottani pályáját
toldották meg úgy, hogy minél
jobban hasonlítson a Wembley-re – idézte fel a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
Verbai Lajos hozzátette, hogy
a 6:3 előtt az Aranycsapat a
Kőbányai Dózsa ellen játszotta az utolsó hazai felkészülési
mérkőzését. Grosics,
Buzánszky, Lóránt, Lantos,

ták többségét elvitték Pécsre
– mesélte Verbai Lajos.
Az Aranycsapatnak Kőbánya két játékost is adott.
Egyikük a gárda „napszámosának” tartott hátvéd, Lantos
Mihály volt, akinek rúgótechnikája Puskáséval vetekedett.
A másik pedig a jobbösszekötőt játszó „Aranyfejű” Kocsis Sándor, a Barcelona későbbi sztárja. A Puskás–Kocsis-páros felfedezése Sebes
Gusztáv elődje, Gallowich Tibor érdeme. A magyar labdarúgás a mára kissé elfeledett
trénernek köszönheti Grosicsot, Bozsikot, Zakariást
és Hidegkutit is. Egyszóval: az Aranycsapat gerincét.

Ahol a hősöket
nem felejtik

A háttérben fekete lepellel letakart
szónoki állvány, rajta négyágú gyertyatartó. A járvány miatt a november
4-ei nemzeti gyásznapon online emlékezett az önkormányzat az 1956-os
forradalom mártírjaira. „1945 után a
Szovjetunió másodszor szállta meg
Magyarországot ’56-ban” – kezdte beszédét Weeber Tibor alpolgármester. Moszkvában semmit nem
bíztak a véletlenre. A Kreml kiegyezett az Egyesült Államokkal, amely
a második arab–izraeli válság napjaiban nem mert fegyveres konfliktust vállalni a keleti szuperhatalommal. Magyarországon az
előző napon őrizetbe vették
Maléter Pál honvédelmi miKováts Kriszta Jászai Mari-díjas művésznő a
nisztert, Nagy Imre miniszKőbányai Bringás Egyesülettel forgatta új klipjét
terelnök pedig a hajnali
a Betlehemi csillagunk dalához. A klip már megterádióbeszéde után a jukinthető a művésznő közösségi oldalán. A dallal az
goszláv nagykövetségadventi időszakban a nehéz helyzetben lévő, rászorure menekült.
ló családok támogatására szeretnék felhívni azok figyel„A megszállók
mét, akiknek van lehetőségük segíteni.

Két keréken a
háromkirályok

Bozsik, Zakariás, Budai, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor – a Népligetben ugyanaz volt a kezdő tizenegy, mint
egy héttel később Londonban.
A Dózsa csapatának a keményen védekező angolok szerepét 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 felkerült az NB I.-be, de a párt nem
engedte elindulni, mert úgy
ítélte meg, hogy túl sok lenne
a belügyi csapat. A focis-

joggal hitték, hogy a vezető nélkül maradt magyarok
azonnal kapitulálnak, és a
Moszkvában kijelölt helytartó, Kádár János ellenállás
Weeber Tibor,
nélkül magához ragadhatja
alpolgármester
a hatalmat. De tévedtek, a
forradalmárok több fővárosi kerületben, köztük Kőbányán is fel- A walesi bárdok utolsó két versszakávették a harcot. Kádár válasza a ma- val zárta, utalva 1848 és 1956 párhuzagyar történelem legbrutálisabb meg- maira. Mert ahogy Ferenc József megtorlása volt... – emlékeztetett Wee- élte Batthyány Lajos újratemetését,
ber Tibor. – Minden forradalom fel- úgy Kádár is megélte Nagy Imréét.
színre veti hordalékként az árulókat”
A Pódium Színház emlékműsorá– célzott az alpolgármester az állam- ban a visszaemlékezések mellett elpárt vezérére, aki október utolsó nap- hangzott Márai Sándor Mennyből az
jaiban – szavakban legalábbis – még angyal című verse. Ebben olvashaNagy Imre mellett állt.
tó a sokat idézett sor: „Mert egy nép
Kádár János „nem kért, és nem is azt mondta: »Elég volt«.” És felcsennyert soha bocsánatot. Nem szaba- dült Bródy János szabadsághimnudulhatott meg bűnei terhétől, hatal- sza, a Ha én rózsa volnék is, amely a
ma bűnben fogant, testvérei és népe lánckerék taposta utca képével a Kávére tapadt kezéhez” – fogalmazott dár-korszakban sem engedte feledni
egyértelműen Weeber Tibor. Szavait 1956 hőseit.
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Hajmási Éva Papp László
Budapest Sportdíjat kapott

Díjazott
asszók
Egerszegi Krisztina, Kovács Katalin, Kulcsár Győző; néhány név
a magyar sport
legnagyobbjai
közül. Az elitligába választották be a Törekvés SE kerekesszékes vívóját, Hajmási
Évát, aki 2008ban veszítette el
az egyik lábát. Öt
évvel később már
világbajnoki bronzérmet szerzett, ma pedig a tokiói paralimpia
egyik esélyese.

– Hogy értesült arról, hogy
ön is megkapja a Papp László Budapest Sportdíjat?
– Nagymamival ebédeltem,
amikor megszólalt a telefon.
– Meglepődött?
– Igen, váratlanul ért, nagyon boldog voltam, hiszen ez
az egyik legmagasabb elismerés, amit eddigi pályafutásom
során kaptam. A parasportolók 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 eredményekkel.
– Ha már említette Szekeres Pált, mi volt az ő szerepe
az ön pályafutásában?
– A balesetem után Nagymami tőle kért segítséget. Pali
be is jött hozzám a rehabilitációs intézetbe, de számomra
akkor még az volt az elsődleges, hogy megtanuljak műlábbal járni, és visszatérhessek a
szállodaiparba. Miután rende-

ződött az életem, felhívtam Pali edzőjét,
Beliczay Sándort. Anno közösen alapították a Törekvés SE
vívó- és kerekesszékes vívó
szakosztályát.
– Ma már hivatásos sportoló. Mi szólt az élsport mellett?
– Én csak teljes erőbedobással tudok sportolni. Egyszerűen szeretem látni az eredményét annak, amit kitartóan
csinálok. 18 éves koromig karatéztam, már akkor hajtott a
győzni akarás.
– A járvány miatt sorra maradtak el a versenyek, így
önnek sincs visszajelzése az
elvégzett munka eredményességéről. Miként éli meg
ezt az időszakot?
– Nem könnyű, főleg a bizonytalanság miatt. Most kissé messzinek tűnik az olimpia,
és valóban hiányzik a visszaigazolás, amely segíti egy sportoló felkészülését. De tesszük
a dolgunkat, ahogy korábban

Kivitelezőre várva

Kiírta a közbeszerzést az állami beruházó cég a Mázsa téri
multifunkciós sportkomplexum kivitelezésére és a kapcsolódó környékbeli infrastruktúra fejlesztésére. A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. ajánlatkérése egy
új sportcsarnokot (a FIBA előírásainak megfelelő kosárlabdapályával), egy 360 normál
és 9 akadálymentes férőhelyet
tartalmazó parkolóházat, az új

uszodaépületet (FINA minősítésű 50 méteres versenymedencével), 16 ezer négyzetméternyi útépítést, az új közművek
és közvilágítás kiépítését, valamint összesen mintegy tízezer
négyzetméternyi táj- és park
építészeti munkát tartalmaz.
A sportcentrum a Bihari út
két oldalán épülhet fel, a beruházáshoz szükséges előkészítő
munkákat és tervezési feladatokat a Kreatív Magyar Mérnök Kft. látta el.

is tettük. Készülünk
rendesen, hiszen a fő cél változatlan!
– Nemzetközi versenyek
híján hogyan mérik fel az ellenfeleket?
– Sehogy, de ez fordítva is
igaz, ők sem tudnak rólunk
semmit. Ez így igazságos.
– Benedek Tibor azt mondta egy interjúban, hogy az ő

tehetsége a szorgalom volt.
Osztja ezt a véleményt?
– Abszolút. Hiába tehetséges valaki, ha nem jár edzésre, ahol fejlesztheti a tudását. Én sem tartom magam kiemelkedő tehetségnek, de közben tudom, hogy a szorgalmam
messze átlag feletti.
– Rióban a csapat ezüstöt
szerzett tőrvívásban, a 2019es világbajnokságon viszont
már nem találtak legyőzőre.
Ugyanebben a fegyvernemben a paralimpián és a vébén is második helyen vég-

zett egyéniben. Tokióban a
dobogó legfelső foka a cél?
– Igen, szerintem egy győzelemre esélyes élsportolónak ki
kell mondania egy-egy világverseny előtt, hogy az aranyéremért küzd. Ha Tokióban eljutok vagy eljutunk a döntőig,
és olyan napot fogunk ki, mint
a vb-n, akkor meglehet a legfényesebb érem.
– Sokat említette a Nagymamit. Ő nevelte?
– Igen, édesanyám sokáig külföldön élt, csak látogatni járt haza, édesapám pedig
meghalt. A Nagymami anyám
helyett anyám volt.
– Edzőként folytatja, ha
visszavonul?
– Nem hiszem, az edzősködés nem az én világom. Ha
majd abbahagyom, akkor először családot szeretnék. Ami
pedig a munkát illeti: szeretek
emberekkel foglalkozni, a monotonitást is jól tűröm, így egy
íróasztal mögött is el tudnám
képzelni magam.

Két keréken
az utolsó
pillanatban
Hűvösen indult
a vasárnap, az
utánpótláskorúak talán fáztak
is, amikor rajthoz álltak , de
egy kör után ők
is bemelegedtek. A nézőcsalogató délutáni
futamokat már
gyönyörű napsütésben rendezhették meg
a 14. Kőbányai Bringapark
Kupán. A legifjabbak minipályán 10 percet, a nagyobbak közepes pályán 20 percet, a 13 évnél idősebb indulók nagy pályán 30–65 percet versenyeztek.
A női futamban a legjobb
idővel Szekeres Viktória, a
KTM magyarországi csapatának tagja zárt, aki tavalyelőtt szintén győztesként távozott. A férfiaknál egy igazi
nagymenő, a sokszoros magyar bajnok, korábban a Kőbányai Torna Club versenyzője, Buruczki Szilárd nyert,
aki a nevét viselő csapat színeiben indult. A 41 éves kerékpáros hiányolta a címvédőt, a szintén sokszoros bajnok 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 országúti bringások lehettek volna előnyben – összegzett a
győztes.
És hogy mi a cyclocross?
A kerékpársport téli szakága, ahol a futamoknál nem
a táv, hanem a versenyidő van meghatározva. Ez a
téli, akár óráról órára változó terepkörülmények miatt
fontos.
– Aszfalton télen nem lehet biciklizni, mert a széltől
átfagy az ember – mondta
a verseny főszervezője, Eisenkrammer Károly, a barcelonai olimpia országúti kerékpárversenyének résztve-

vője, a Kőbányai Torna Club
elnöke. – A cyclocrossfutamokon a kigyorsításokkal,
fékezésekkel, akadályokkal
olyan körülményeket teremtünk a bringásoknak, mintha
futnának – tette hozzá.
A hobbikerékpárosok között Fördős Zé is elindult,
és teljesítette is élete első
cyclocrossversenyét.
– Olyan, mintha az ember
gokartozna, csak bringával.
Nagyon változatos, nagyon
élveztem. A szánkódombon
persze tolnom kellett a bringát, de magamhoz képest
egész jól mentem – mondta a
levegőért kapkodva a gasztroszakértő televíziós műsorvezető.
A november 8-ai rendezéssel az amatőr sportolóknak szerencséjük volt, mert
a következő hétvégén már
nem állhattak volna rajthoz
az időközben elrendelt járványügyi szigorítások miatt.

