
Kőbánya alpolgármestereivel vettük számba 2020 eredmé-
nyeit, tanulságait – interjú Radványi Gáborral, Mustó Géza Zol-
tánnal, Somlyódy Csabával és Weeber Tiborral 44––5. oldal5. oldal

Évtizedes hagyományt élesztet-
tek újra civilek a kőbányai Szent 
György-plébánia és a Kőbányai 
Önkormányzat támogatásával. 
December 5-én és 6-án délután 
is különleges Mikulás járta szán-
jával a kerületet. Útját idén nem-
csak zene és fények jelezték, azt 
online térképen is követhették 
az érdeklődők.  11. oldal11. oldal

Teljes egészében megújult az Újhe-
gyi Uszoda, a műszaki átadással befe-

jeződött a kétéves beruházás. 
A medence tele, ám a nyi-

tás a járványhelyzettől 
függ. A kerület azt 

tervezi: a belső 
után jövőre az 

udvari részt 
is megújítja. 

 7. oldal7. oldal

Az országos átlagnál többen 
vettek részt Kőbányán az ön-
kéntes koronavírus-szűréseken 
az óvodák, bölcsődék dolgo-
zói közül. Összeállításunkban 
az eredményekről ol-
vashatnak.  

2. oldal2. oldal

Évértékelő az
alpolgármesterekkel

Kőbányai jégkorszak – helytörténeti sztori a jégvermekből 15. oldal15. oldal

Meglepetés 
Mikulás

Tesztkörkép
Advent első vasárnapján a Szent László téri betlehem előtt felállított koszorú első 
gyertyájának fellobbanásával Kőbányán is megkezdődött az ünnepi várakozás. 
A járványhelyzetben a szokásos közösségi programok elmaradnak, a rászorulók 
támogatásáról azonban idén sem mondott le a kerület vezetése. Összeállításunk-
ban kőbányai egyházi vezetők gondolatait is olvashatják arról, hogy mit üzen az 
idei karácsony.  3, 11, 123, 11, 12––13. oldal13. oldal

Ünnepre 
hangolva

Kőbányai
HírekHírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXX/12. szám 
2020. december

Karácsonyi 
díszben 
Kőbánya

Ünnep Ünnep 
a menedékbena menedékben

Feszített víztükör

Kőbányai polgár-
őrökkel járőröz-
tünk a Kőrösi sétá-
nyon. Önkéntesen, 
önzetlenül vigyáz-
zák a lakosság biz-

tonságát egész év-
ben – hogyan értéke-

lik ők 2020-at, és mit 
tartanak az idei év leg-

nagyobb eredményé-
nek?  9. oldal9. oldal

Szolgálatban

Nappali ellátás, éjjeli menedékhely jár-
ványhelyzetben. Helyszíni riportunkban 
a kerületi hajléktalanellátást mutatjuk be. 
A Bánya utcában, valamint a Bihari úton 
jártunk. 10. oldal10. oldal
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750 darab egészségügyi vé-
dőoverállal segíti a Szivár-
vány Idősek Otthonának és a 
BÁ R K A  Kőbányai Humán-
szolgáltató Központ Család-
segítő Szolgálatának működé-
sét a járványhelyzetben a Mo-
nori Center (a Budapesti Chi-
natown). Mint írják: idén kü-
lönös és nehézségekkel teli 
karácsony és szilveszter vár 
ránk, de reméljük, hogy ha to-

vábbra is segítjük egymást, az-
zal melegséget és reményt tu-

dunk csempészni az ünnepi 
időszakba.

Kedves Kőbányaiak!
2020 különleges év volt, a világjárvány mi-

att sokszor nehéz és előre nem tervezett 
feladatokat hozott. Közösségi alkalma-
ink elmaradtak, elsődleges célunkká 
vált a kőbányaiak védelme, egészségé-
nek megóvása. 

Az esztendő legmeghittebb ünnepére 
készülve azért folytattuk hagyományain-

kat. A megpróbáltatások után és közben ta-
lán minden eddiginél többet ad szívünknek és lelkünknek a Szent 
László téren álló betlehemi jászol, a Mély-tó közepén csillogó ka-
rácsonyfa, a sétányaink ünnepi fénye. Kőbánya különleges és jó-
tékony karácsonyfája is áll a Kőrösi Kulturális Központ előtt, 
melynek 40 tonna tűzifáját vízkereszt után rászorulók otthoná-
ba juttatjuk. 

Az advent időszaka mindannyiunk számára a karácsonyban tel-
jesedik ki. Azok számára is, akiknek kevesebb jut az ünnepi készü-
lődésre. Rájuk is gondolunk évről évre. Önkormányzati képviselő-
ink, felnőtt- és gyermekháziorvosaink, pedagógusaink, szociális 
gondozóink javaslatára idén decemberben 1600 kerületi rászoru-
ló személyt, családot ajándékoztunk meg egy-egy 7000 forint ér-
tékű utalvánnyal, ezzel segítve a karácsonyi asztal megterítését. 
Az ünnepi asztalét, amit az idén talán kevesebben ülünk majd kö-
rül, mert a járványhelyzet távolságtartásra kényszerít bennünket. 
De csak a forma változik, a tartalom ugyanaz, és talán többet is je-
lent, mintha valaha. A szeretetről nemcsak hogy nem kell lemon-
danunk, de éppen ez adhat erőt a nehéz időkben is. Ha személye-
sen nem is ölelhetjük meg a távol élő szeretteinket, mert éppen így 
óvhatjuk őket – a jó szóról ne feledkezzünk meg! Ahogy arról sem, 
hogy felidézve az idei eseményeket, minden kép azt mutatja: Kő-
bánya valóban egy élő, összetartó, gondoskodó közösség, képesek 
vagyunk egymást segíteni a legnehezebb időkben is. 

Együtt értük el mindezt, és ez az, ami az elkövetkező időkben is 
erősíthet, reményt adhat! Köszönöm szépen a támogatásukat az 
idén és az elmúlt tíz esztendőben! 

Áldott, meghitt karácsonyt és egészségben, boldogságban, sze-
retetben gazdag, békés és örömteli új esztendőt kívánok!

Különös szilveszter
Szilveszteréjjel ülünk egy széken, kettes-

ben úgy, mint rég – énekelte sok évvel ez-
előtt Cserháti Zsuzsa, és nemhogy akkor, 
de még nyáron sem gondoltunk arra, hogy 
idén különös szilveszterünk lesz. Nem tó-
dulnak majd tömegek a városba, hogy ut-

cán örüljenek az új évnek, elmaradnak 
az ilyenkor hagyományos zenés szabadtéri 

bulik, a szórakozóhelyek egytől egyig bezárva 
várnak jobb időkre, a házibulik is mások lesznek, ha 

lesznek.
Talán egyetlen pozitív hozadéka lehet a korlátozásoknak: mi-

vel éjjel senki sem lesz az utcán, így a petárdázás lehetőségei is 
csökkennek. Ezt mondjuk nem bánom. Hiába tilos, szilveszterkor 
olyan a város, mintha utcai harcok lennének folyamatos fegyver-
ropogással, pedig csak jókedvű csoportok dobálják jártukban-kel-
tükben szanaszét a petárdát. Frászt hozva ezzel házi kedvence-
inkre, akik közül sokan kerülnek minden óvintézkedés ellenére 
sokkos állapotba, rossz esetben, ha van egérút, világgá is szalad-
hatnak. A tűzijáték árusítása is tilos idén, így talán abból is keve-
sebb lesz, amit hasonló okokból szintén nem bánok. 

    Különös lesz a karácsony is. Előtte pár nappal megtudjuk, 
hogy szenteste meddig maradhatunk vacsora után szeretteink-
nél. Kezdjük megszokni az online értekezleteket, az online szín-
házi előadásokat, az online koncerteket, de nem tudom, meg tu-
dunk-e barátkozni az online karácsonnyal? Ez az ünnep – túlnőve 
az egyházi kereteken – egyetemes családi ünneppé, sőt az egyete-
mes szeretet ünnepévé vált. Lehet-e korlátok közé szorítani a csa-
ládot? Lehet-e korlátok közé szorítani a szeretet? 

    Advent első vasárnapján meggyújtottuk az első gyertyát, és 
azóta készülődünk. Díszítjük a lakást, díszítjük a lelkünket. Ne 
hagyjuk mindezt elveszni! Minél nagyobb a baj, annál nagyobb 
szükség van lelki tartalékainkra. Ez rajtunk múlik, ezt nem tud-
ják korlátozni. Ha a bensőnkben ünnep van, így vagy úgy, de csak 
azért is ünnep lesz karácsony. És biztosan eljön az új esztendő, 
ami csak jobb lehet, mint az idei. Juszt is. Legyen hát, kedves ol-
vasóim, minden körülmény dacára békés, szeretetteljes karácso-
nyuk és szerencsés, boldog új évük!

A POLGÁRMESTER LEVELE

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Burány Sándor
országgyűlési képviselő

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

Az országos átlagnál magasabb volt a 
részvétel Kőbányán a bölcsődei, óvo-
dai dolgozók célzott, önkéntes koro-
navírus-szűrésén. Mindkét alkalom-
mal 80 százalék felett éltek a lehető-
séggel az intézmények munkatársai. 
A fertőzöttség a vizsgálatok első kö-
rében az országos átlag körül alakult, 
a tesztek 2,7 százaléka lett pozitív, a 
második szűrésen ez az arány 1,9 szá-
zalékra csökkent. 

A Kőbányai Híreket a Polgármeste-
ri Hivatal arról tájékoztatta: az óvo-
dákban a tesztelések első körében 
299 kolléga vett részt, 56-an nem vál-
lalták azt, és összesen 10 teszt ered-
ménye lett pozitív. Ezen eredmények 
alapján a Kőbányai Aprók Háza Óvo-
da valamennyi óvodai csoportja, a 
Csodapók Óvodában egy, a Kiskakas 
Óvodában pedig két csoport került 
járványügyi megfigyelés alá decem-
ber 3-ig.

A második körben 272 óvodai dol-
gozó vállalta a tesztelést, 68-an nem 
kérték azt, és 5 pozitív eredmény szü-
letett. A kerületi kormányhivatal ez 
alapján a Kiskakasban egy, a Gépma-
dárban pedig két csoportra rendelt el 
járványügyi megfigyelést.

A bölcsődékben az első körben va-
lamennyi kolléga vállalta a tesztelést, 
a több mint 200 vizsgálatból 4 bizo-
nyult pozitívnak. A második körben 
is 4 pozitív eredmény született, és egy 

olyan dolgozó volt, aki nem vett részt 
az önkéntes szűrésen. 

A  fertőzöttnek bizonyulókat és a 
velük szoros kapcsolatba kerülteket 
a kerületi kormányhivatal azonnal 
járványügyi megfigyelés alá helyez-
te. Mivel valamennyien tünetmente-
sek voltak, így sem ők, sem környeze-
tük nem gyaníthatta, hogy vírushor-
dozók lehetnek.

Fotó: kormanyhivatal.hu

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

A Kőbányai Önkormányzat a járványügyi 
veszélyhelyzet idején külön kérelem nélkül három 
hónappal meghosszabbítja ügyfeleinek
a veszélyhelyzet idején megszűnő jogosultságát
az alábbi támogatásokra vonatkozóan:

• rendszeres települési támogatás,
• lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás,
• gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
• ápolási támogatás.

A veszélyhelyzetet követő hónap végéig lejáró rendszeres támogatások 
jogosultságát 30 nappal hosszabbítja meg.

További tájékoztatásért kérjük, hívja
a +36 1 4338 330-as telefonszámot.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

MEGHOSSZABBÍTJUK
A RENDSZERES SZOCIÁLIS
TÁMOGATÁSRA VALÓ
JOGOSULTSÁGOT!

Felelősségteljes hozzáállás a szűrővizsgálatokon

A kőbányai pedagógusok felelősség-
teljességről és elkötelezettségről tet-
tek tanúbizonyságot azzal, hogy nagy 
arányban vettek részt a november–de-
cemberi célzott csoportos tesztelésen 
– mondta el a Kőbányai Híreknek dr. 
György István területi közigazgatásért 
felelős államtitkár. A 12 éven át Kőbá-
nyát polgármesterként vezető politi-
kus már nagyon várja azt is, hogy a jár-
ványhelyzet megszűntével tizedszer is 
a húrokba csapjon, és megtartsa éves 
jótékonysági koncertjét, amelynek 
adományaiból kőbányai és kispesti 
gyermekeket támogathat.

– Kőbányán a bölcsődékben, óvo-
dákban meghaladta a 80 százalékot 
a részvételi arány az önkéntes szű-
réseken, országosan viszont ez in-
tézménytípustól függően 64–79 szá-
zalék között alakult. Elégedett-e a 
részvétellel, és mit tapasztalnak a 
közigazgatásban dolgozók szűré-
sénél?

– Országos szinten az intézményi 
dolgozók körében végzett célzott cso-
portos gyorstesztelésen alacsonyabb 
volt a részvételi arány, mint vártuk, 
de az átlagosnál jobb kőbányai ered-
ménynek nagyon örülök. A vizsgála-
toknak kettős célja volt: az emberek 
egészségének védelme, a járvány ter-
jedésének lassítása és az intézmények 
működésének biztonságosabbá tétele. 
A kőbányai pedagógusok pedig átérez-
ték ezeknek a céloknak a fontosságát, 
amikor úgy döntöttek: mások egész-
ségének és életének a védelme érdeké-
ben megéri vállalni a pár másodper-
ces kellemetlenséget. Éppen ezért kő-
bányai lakosként és egykori pedagó-
gusként is köszönöm az együttműkö-
dést. Tapasztalataink szerint a terüle-
ti közigazgatásban dolgozók is fontos-
nak tartották az ingyenes tesztelés le-
hetőségét, így a kormányhivatalok, já-
rási (kerületi) hivatalok dolgozóinak 
többsége is részt vett a tesztelésben.

– Miért nem folytatódik a bölcső-
dei, óvodai, iskolai dolgozók szűré-
se? Elképzelhetőnek tartja, hogy ja-
nuárban, a téli szünet után újabb cél-
zott szűrések lesznek?

– November második felében és de-
cember elején Európában Magyaror-
szág a lakosságszámot tekintve a leg-

többet tesztelő országok között volt. 
Az egyes foglalkozáscsoportok célzott 
tesztelésével pontosabb képet kap-
tunk az érintettek átfertőzöttségi ará-
nyáról. Azt mondhatjuk, hogy a mint-
egy 2 százalékos átfertőzöttség sze-
rencsére nem minősül kiugró arány-
nak. Az operatív törzs folyamatosan fi-
gyeli és elemzi a járvánnyal kapcsola-
tos adatokat, és ezek alapján dönt majd 
arról, hogy mely hivatásrendben lesz 
szükség újabb célcsoportos tesztelésre.

– Kőbányán ilyenkor, az adventi 
időszakban szokták megszervezni 
az Adjunk a húroknak jótékonysági 
koncertet. Erre most a járvány miatt 
nincs lehetőség, de tervezik-e, hogy 
2021-ben bepótolják?

– Nagyon sajnálatos, hogy pont idén 
nem tudjuk megtartani a koncertet, 
hiszen ez lett volna a tizedik ilyen jóté-
konysági estünk. Amint a helyzet en-
gedi, meg fogjuk szervezni a koncertet, 
nemcsak azért, mert a kezdeménye-
zéssel igazi kőbányai hagyományt te-
remtettünk, hanem azért is, mert foly-
tatni szeretnénk azt a kezdeménye-
zést, amivel immár közel 30 millió fo-
rintot juttattunk kőbányai és kispesti 
rászoruló családok, idősek támogatá-
sára, az utóbbi években pedig elsősor-
ban a gyermekek nyári táborozását se-
gítettük.

Interjú dr. György István államtitkárral

Bevetésen

Kerületi Kerületi 
tesztkörképtesztkörkép

Köszönet a kőbányai 
pedagógusoknak!

A honvédség fertőtlenítette a koronavírus-fertőzés mi-
att átmenetileg bezárt Aprók Háza Óvoda két tagintéz-
ményének épületét. A Magyar Honvédség 93. Petőfi 
Sándor Vegyivédelmi Zászlóalja a 12 csoportszobát a le-
vegőben és a felületeken lévő vírusokat, baktériumokat 
is elpusztító ózongenerátoros fertőtlenítővel tette vírus-
mentessé. A vizesblokkokat és mosdókat alkoholos fer-
tőtlenítő-folyadékkal tisztították meg.

Fotó: MTI –Balogh Zoltán

Karácsonyi díszbe öltözött 
Kőbánya advent első vasár-
napjára. A Szent László tér, a 
Kőrösi és az Újhegyi sétány, 
de a Kőér utca és a Gyakorló 
is ünnepi hangulatot áraszt 
sötétedés után. A kerületi 
díszkivilágítást szimboliku-
san idén is D. Kovács Róbert 
Antal polgármester kapcsol-
ta fel a Kőrösi Kulturális Köz-
pont előtt álló különleges 
karácsonyfánál. 

A kerület vezetése idén 
sem mondott le a szüksé-
get szenvedő szépkorúak, 

egyedül-
á lló k é s 
családok 
karácso-
nyi támo-

gatásáról. Ugyanakkor a 
járványhelyzet miatt ezút-
tal nem volt lehetőség cso-
magosztásra, így arról szü-
letett döntés, hogy 7000 fo-
rintos vásárlási utalványt 
j u t t a t n a k e l  a z é ri n te t t 
1600 kőbányaihoz. A jogo-
sultakról a szociális és okta-
tási intézmények munkatár-
sai, a felnőtt- és gyermekhá-
ziorvosok, valamint az ön-
kormányzat képviselőinek 
javaslata alapján döntöt-
tek, az érintettek az utalvá-
nyokat a Polgármesteri Hi-

vatal ügyfélszolgálatán ve-
hetik át.

Segítséget jelent számos 
kőbányai családnak az is, 
hogy az önkormányzat a 
járványügyi veszélyhely-
zet idején lejáró rendsze-
res szociális támogatásokat 
3 hónappal meghosszabbít-
ja, akiknél pedig a jogosult-
ság a veszélyhelyzetet kö-
vető hónap végéig járna le, 
ott 30 napos a hosszabbítás. 
A döntés a rendszeres tele-
pülési támogatásokra, a lak-
hatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások és a gyógy-
szerkiadások viseléséhez 
nyújtott települési támoga-
tásra, valamint az ápolási tá-
mogatásra vonatkozik.

Karácsonyi adomány

Óév – Újév
Egy hónappal, azaz 2021. ja-
nuár 11-ig meghosszabbította 
a kormány a koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt intézke-
déseket. A kijárási tilalom alól 
a szilvesztereste sem lesz ki-
vétel, utcabálokat, bulikat nem 
lehet tartani az év utolsó nap-
ján. Tilos a tűzijáték árusítá-
sa is. Arról, hogy december 24-
én, azaz szenteste milyen sza-
bályok lesznek érvényben, de-
cember 21-én, azaz lapzártánk 
után dönt a kormány. 

Közben elindult az előregiszt-
ráció a koronavírus elleni oltás-
ra. Név, lakcím, életkor, elérhe-
tőségek és tajszám megadásá-
val lehet regisztrálni a vakci-
nainfo.gov.hu oldalon. A 60 év 
felettieket az országos tiszti-
főorvos levélben keresi meg, 
regisztrációs igényüket ők az 
ehhez mellékelt lapon jelezhe-
tik. Az  oltás terv szerint zaj-
lik majd, a sorrendet pedig nem 
a regisztráció ideje határozza 
majd meg: elsőbbséget élvez-

nek a védekezésben részt vevők 
és a veszélyeztetett csoportba 
tartozók. 

Idén is gondoltak a rászorulókraIdén is gondoltak a rászorulókra

Fotó: Monori Center

Ünnepi 
díszbenHIRDETÉS



4  FÓKUSZ FÓKUSZ  5Kőbányai Hírek  •  2020. decemberKőbányai Hírek  •  2020. december

– Milyen volt 2020? 
– 2010 óta dolgozom alpolgár-
mesterként. Minden év más volt, 
voltak szürkébbek, és voltak fé-
nyesebbek is. A 2020-as évre rá-
nyomta a bélyegét a koronavírus-
járvány. Márciustól a járvány el-
leni védekezés a legfontosabb fel-
adatunkká vált. A kőbányai bér-
lőink, közterület-foglalási enge-
délyes vállalkozások sorra jelez-
ték, hogy a forgalmuk csökkenése 
és az elmaradt bevételeik miatt 
méltányosságot kérnek, hiszen 
nem tudnak a megszokott módon 
működni. Egységes döntéseket 
hoztunk a városvezetésben, so-
kaknál feleztük, vagy akár teljes 
egészében el is engedtük a díja-
kat, így segítve a vállalkozásokat.

– Hogy alakult az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok, terü-
letek hasznosítása? 

– Az üzlethelyiségek és telkek 
hasznosításának ügyei, azaz a 
vagyongazdálkodással kapcsola-
tos ügyek is a felelősségi köröm-
be tartoznak. Célom volt, hogy a 
régóta hasznosítatlan ingatlanja-
inkat bérbeadással vagy értékesí-
téssel hasznosítsuk. Azon dolgo-
zom, hogy az eladó területeken 
olyan beruházások induljanak el, 
amelyek hozzájárulnak a kerület 
fejlődéséhez. Minden értékesí-
tést nyilvános liciten meghirde-
tünk, három ingatlannál éppen a 
napokban írtuk alá az adásvételi 

szerződéseket, amelyek 120 mil-
lió forintos bevételt jelentenek. 
Mindhárom telek lakásépítésre 
alkalmas. Érezhető, hogy a csok 
és az 5 százalékos áfa bevezetése 
Kőbányán is növelte az érdeklő-
dést, hiszen jó fekvésű területnek 
tartják. Hosszú előkészítés után 
például a Fehér út – Gyógyszer-

gyári út térségében is elindul egy 
ingatlanfejlesztés.

Ám amíg egy területen meg-
történik az első kapavágás, addig 
nagyon sok háttérmunkát kell el-
végeznünk a kollégáimmal. Csak 
példaként említem a Waldorf is-
kola otthonra találását a volt Sib-
rik iskola épületében. Évekig 

nem volt komoly hasznosítása. 
Végül három évvel ezelőtt kiad-
tuk bérbe a Waldorf iskolának, 
piaci bérleti díjat fizettek. De-
cember közepére pedig kifizet-
ték a teljes, 420 millió forintos 
vételárat, így a tulajdonukba ke-
rül az ingatlan. Bevétel is van be-
lőle, és a kőbányai oktatási skála 
is bővült. Alapelvem az, hogy egy 
költségvetés összeállításánál ne-
héz helyzetekben sem csak a ki-
adáscsökkentésre kell gondolni, 
eredményesek lehetünk a bevé-
telek növelésével is. 

– Mire számít 2021-ben? 
– Kellemesebb jövőben bí-

zom, mint amilyen 2020 volt, bár 
az óév hatásait még bizonyá-
ra érezni fogjuk. Kieső bevé-
teleink ellenére is az a fő 
célunk, hogy ebből a kő-
bá nya i la kosság mi-
nél kevesebbet érez-
zen. Az alapfeladata-
inkat kiemelten ke-
zeljük, legyen szó 
városüzemelteté-
si, szociális, egész-
ségügyi területről, 
vagy akár a kultú-
ráról, oktatásról, 
városszépítésről. 
Bízom benne, hogy 
közösségépítő, a kő-
bányai identitást el-
mélyítő rendezvénye-
inket folytatni tudjuk.

– Legnagyobb cél jövőre? 
– Na g y b er u h á z á s a i n k ,  a 

Szervátiusz iskola és óvoda be-
fejezése, a Mázsa téri beruhá-
zás elindítása és az, hogy a meg-
újult uszodánkban a sportolni 
vágyók örömüket leljék. De min-
den megépített falnál és elköl-
tött forintmilliónál fontosabb, 
hogy a kőbányaiak jól érezzék 
magukat, és keressék egymás 
társaságát ebben a sokszínű, iz-
galmas kerületben.

Évértékelő az alpolgármesterekkel
Négy vezető, osztott feladatkörök – a közös nevező Kőbánya. 2020-ban a járványhelyzet határozta meg a hétköznapokat

Somlyódy Csaba: Jó úton haladunk

– 2020 volt az új városvezetés 
első teljes éve. Hogy értékeli 
az esztendőt?

– Küzdelmes, de összessé-
gében eredményes 

évet zárunk. 
2020-ról 

az is-

mert mondás jut 
eszembe: a puding 
próbája az evés. Ez 
az év igazolta, hogy 
mű kö dő kép e s  a 
konszenzusra épí-
tett „kőbányai mo-
dell”, amely egye-
dülálló Magyaror-
szágon. A  válasz-

tói akarat együttműködési köte-
lességet rótt a megválasztott ön-
kormányzatra, amit valameny-
nyi érdekelt tudomásul vett. Ez 
nem vita nélküliséget jelent, ha-
nem inkább felismert felelőssé-
get azért, hogy Kőbányát egyre 
javuló szinten, a polgáraira oda-
figyelve működtessük. A vissza-
jelzések jók, a lakossági bizalom 
nőtt a városvezetés iránt.

– Ha már a fejlesztéseket em-
lítette, mi a rendezőelv?

– Az előrelátás és a tudatos-
ság. Ötletekkel nem lehet pá-

lyázni, csak kész tervekkel. 

Az önkormányzati választások 
után ezért is volt az egyik első 
dolgunk a fejlesztési stratégia 
elfogadása. Az abban megjelölt 
területek konkrét beruházása-
it tervszerűen készítjük elő. Így, 
ha kiírnak egy számunkra érde-
kes pályázatot, nincs más dol-
gunk, mint elővenni a kész do-
kumentációt.

– A jövőt a kőbányaiakkal kö-
zösen írják?  

– Igen, most készül a kerület 
gazdaságfejlesztési stratégiája, 
amelyben közép- és hosszú táv-
ra gondolkodunk együtt az üzle-
ti világgal. A vállalatok vissza-
jelzéseiből tudjuk, hogy többen 
is Kőbányán tervezik elkölte-
ni az innovációra szánt forrása-
ikat. Az így létrejövő munkahe-
lyek, a képzett munkaerő élő tu-
dásbázist hoz létre, ami további 
beruházásokat vonz. A városve-
zetés ezt többnyire infrastruk-
turális fejlesztésekkel segítheti. 

– Meg kell húzni a nadrágszí-
jat jövőre?

– A  koron av í r u s-já r vá ny 
okozta visszaesés miatt még 
nekünk is nehéz lesz pénzügyi-
leg a jövő év, pedig mi jobban ál-
lunk, mint a fővárosi kerületek 
többsége. Takarékosan kell gaz-
dálkodnunk, hogy a kormány-
zati elvonások ne okozzanak fi-
nanszírozási gondot a napi mű-
ködésben.

– Jól értem, hogy 2021 a ter-
vezések éve lesz inkább?

– Nem annyira. A legnagyobb 
változás, hogy nekiláthatunk a 
kőbányai üzleti élet szereplői-
vel együttműködve egy adott-
ságainkra alapozott fejlesztés-
mentorálásnak. Természete-
sen a megkezdetteket is folytat-
juk, a Szervátiusz Iskola bőví-
tése határidőre befejeződhet, a 
Mocorgó Óvodát lényegében új-
jáépítjük. Modernizáljuk a Ten-
gerszem Rendelőintézetet, par-

kosítjuk a környezetét. A Gitár 
utcában sikerült olyan megol-
dást találni, hogy ne sérüljön a 
hársfasor, tizenöt éves adóssá-
got törlesztünk itt a járda fel-
újításával. A Jászberényi úton, 
a Városszéli telepen befejezzük 
a folyamatban lévő járdafelújí-
tást, a Kőrösi Csoma sétányon 
pedig megszépül a Posta mel-
letti terület, rendbe tesszük a 
közeli buszmegálló környezetét 
is. Ami pedig a közlekedést ille-
ti: a fővárostól ígéretünk van a 
Mádi utca felújítására, és remé-
lem, hogy a Maglódi és az Újhe-
gyi út kereszteződésébe jelző-
lámpás csomópont kerül. Ha-
sonlóval tennénk biztonságossá 
a közlekedést a Bajcsy Kórház-
nál megépült új Egészségháznál 
is, ahol korszerűsítjük a gyalog-
átkelőhelyet, és ideiglenes par-
kolót alakítunk ki. Bizton állít-
hatom, hogy jövőre sem fogunk 
ülni a babérjainkon.

Szisztematikus 
fejlesztéspolitika 

– Vágjunk a közepébe! A bér-
lakásprogram iránt nagy volt 
idén az érdeklődés. 
– A szociális háló része a szoci-
ális bérlakás, ami hozzám tar-
tozik. Felújítási kötelezettséggel 
idén két fordulóban 10-10 lakást 
hirdettünk meg, hét-nyolcszoros 
volt az érdeklődés. Az igényt lát-
va abban is megállapodtunk már 
az alpolgármester kollégákkal és 
a polgármesterrel, hogy ezt foly-
tatjuk, jövőre 40-50 ilyen lakást 
hirdetünk meg azoknak, akik-
nek van tőkeerejük a felújításra. 

– A bérlakásokkal kapcsolat-
ban folyamatban van egy há-
romoldalú szerződés az önkor-
mányzat, a kőbányai vagyonke-
zelő és az itt működő Budapesti 
Fegyház- és Börtön között. Mi-
ről szól ez? 

– Gazdaságilag nehéz évnek 
nézünk elébe, kicsi az esélye, 
hogy nagyobb keret jusson ön-
kormányzati bérlakások felújí-
tására. Keressük az új lehetősé-
geket, így jött az ötlet, hogy a fog-
vatartottak, akiknek szakmun-
kás-bizonyítványuk van, jóváté-
teli munka keretében újíthatná-
nak fel bérlakásokat. Az önkor-
mányzat biztosítaná a forrást az 
alapanyaghoz, a szakmunkákat 
továbbra is a vagyonkezelő ko-
ordinálná, ezt nem adjuk ki a ke-
zünkből, de például a burkolást, 
ablakcserét fogvatartottak vé-
gezhetnének. Itt természetesen 
olyan fogvatartottakról van szó, 
akiket kisebb súlyú bűncselek-
ményekért ítéltek el, és a jóváté-
teli munka segítheti őket vissza-
illeszkedni a társadalomba, illet-

ve ha van szakmájuk, akkor ab-
ból nem esnek ki. Van értelme az 
együttműködésnek, mert jó mi-
nőségű munkát tudnak végezni, 
ráadásul a szerződésben a felújí-
tásra minőségi garanciát is vál-
lalnak.  

– A kőbányai rendőrök, tűz-
oltók számára is van egy évek 
óta futó lakásprogramja a kerü-
letnek. 

– Azok a dolgozók juthatnak 
szolgálati lakáshoz, akik Kőbá-
nyán teljesítenek szolgálatot. Ko-
rábban ezek az ingatlanok azon-
nal beköltözhetők voltak, sajnos 
idén és jövőre már nekik is felújí-
tási kötelezettséggel tudunk la-
kást biztosítani. Idén a tűzoltó-
ság és a rendőrség számára is há-
rom ilyen szolgálati lakást tud-
tunk adni. Ez fontos, mert segít-

heti az állomány megtartását 
és fiatalítását. 

– A közrend területén hogy 
alakult 2020? 

– Intenzívebb, karakteresebb 
munkát tud felmutatni idén a 
rendőrség és a polgárőrség is. 
Utóbbi szervezet vezetését janu-
ártól vette át Kálmán László, jó 
gondolattal, lendülettel és kife-
jezetten jó együttműködést ala-
kított ki Gyetvai Tibor rendőrka-
pitánnyal, akinek munkáját idén 
egyhangú szavazattal Kőbányá-
ért Díjjal ismerte el a testület. 
Olyan embereket tud adni a pol-
gárőrség a rendőrjárőrök mellé, 
akik érdemben tudják segíteni a 
munkát. Rendszeres a közös jár-
őrözés. 

– Mit vár 2021-től? 
– Bízom benne, hogy lecseng a 

járvány, és bár gazdaságilag ne-
héz év lesz, de azon leszünk, hogy 
ez a kőbányaiakat a legkevésbé 
érintse. 

Mustó Géza Zoltán: A lakhatás megtartóerő

Folytatódik a szociális
                                bérlakásprogram

Radványi Gábor: Hiányoznak a közösségi programok

Számíthatnak a kerületre
a helyi vállalkozók

– Nőtt a rászorulók száma a 
járvány okozta gazdasági visz-
szaesés miatt?

– Igen, többen lettek azok, 
akik Kőbánya kiterjedt, Buda-
pesten egyedülállónak számí-
tó szociális hálójába kapasz-
kodnak. A hivatalos adatok 
szerint csak a nyilvántartott 
álláskeresők száma negye-
dével nőtt egy év alatt! A Pol-
gármesteri Hivatal szociális 
ügyekkel foglalkozó munka-
társainak tehát több lett a fel-
adatuk. Munkájukat odaadó-
an, nagyobb fennakadások 
nélkül végzik a járványhely-
zetben is.  

– Az önkormányzat által 
fenntartott Szivárvány Idő-
sek Otthonában tavasszal 
nem voltak fertőzöttek. Igaz 
ez most is?

– Noha most ugyanazok az 
előírások érvényesek, mint 
tavasszal, és a személyzet is 
ugyanolyan elővigyázatos, 
mint az első hullám idején, de 
az várható volt, hogy a vírus 
bejutását nem tudjuk elkerül-
ni. A felső szintet lezártuk, a 
többi szinten pedig szobaka-
rantént rendelt el az otthon 
vezetése. De természetesen 

az idős embereket sem tart-
hatjuk fogságban. Közülük so-
kakat gátol a szellemi, mentá-
lis állapotuk, hogy felmérjék a 
saját felelősségüket a védeke-
zésben. Ezért sokukat nehéz 
rábírni, hogy viseljék a masz-
kot. Közülük többeket visznek 
rendszeresen kórházi kezelés-
re. Amikor visszatérnek, elkü-
lönítő szobába kerülnek, de ez 
is egy folyamatos veszélyhely-
zetet okoz. A dolgozók mel-
lett a betegeket is szűrjük, és 
a gondozók emberfeletti mun-
kájának eredményeképp kéz-
ben tartható a helyzet.

– Az egészségügyi intézmé-
nyekben milyen rendkívüli in-
tézkedésekre volt szükség?

– Az elsődleges az emberek, 
az orvosok, szakdolgozók, be-
tegek védelme volt és maradt 
továbbra is. Az orvosi, fogor-
vosi szobákat már elláttuk lég-
szűrő-berendezésekkel, a ren-
delők váróhelyiségeiben pe-
dig megkezdtük azok telepí-
tését. Kézfertőtlenítő szerről 
és maszkról is gondoskodunk 
a hozzánk tartozó egészség-
ügyi intézményekben.

– Mikor nyit az új Egészség-
ház?

– Bár a beruházó nem az ön-
kormányzat, hanem a Bajcsy 
Kórház, úgy tudom, hogy mű-
szakilag átvették az új épüle-
tet. Nekünk a fogorvosi rende-
lők bútorzatáról kellett gon-
doskodnunk, aminek eleget 
is tettünk. Most meg kell vár-
nunk, amíg az Egészségház 
bútorozása és műszerezése 
utolér minket. A napokban el-
lenőriztetjük a fogorvosi ren-
delők kezelőszékeinek bekö-
tési pontjait és a háttér gépé-
szetének (speciális kompresz-
szorának) kialakítását. Ré-
szünkről, ha mindent rendben 
elvégeztek a kivitelezők, már 
költözni tudnánk néhány na-
pon belül. 

– Az ön számára mi a jár-
ványhelyzet legfőbb tanul-
sága?  

– Nyilvánvalóvá tette szá-
momra, hogy milyen igaz a 
mondás, amely szerint baj-
ban ismerszik meg az ember. 
A jó ember is és a kevésbé jó is. 
Ugyanakkor érzem, hogy mos-
tanra az emberek belefárad-
tak a „húzd meg, ereszd meg” 
világba, az összezártságba, a 
korlátozásokba. A home office-
nál és a digitális tanrendnél a 
kezdeti időkben hatott még az 
újdonság varázsa, de mára ki-
derült, hogy a karantén nem-
csak összekovácsol, hanem 
addig nem ismert feszültsé-
geket is felszínre hoz. Ezért 
is örültem annak, hogy az ön-
kormányzat kezdettől fogva fi-
gyelt a lelki bajok orvoslására 
is, és egy kiváló pszichológus 
tanácsaival segíti azokat, akik 
támogatásra szorulnak.

Weeber Tibor: Bajban ismerszik meg az ember 

Biztonságot adó 
szociális háló 
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Mi az, ami valószínűleg min-
dig nálunk van, és kőbá-
nyai? Az egyik ilyen min-
den bizonnyal a személyi 
igazolványunk. De a vásár-
lásnál használt bankkártya 
is újabb kőbányai termék. 
A kerületben működő ANY 
Biztonsági Nyomda a több 
mint ötvenféle Magyarorszá-
gon használt okmány mellett 
a világ számos távoli pont-
jára is szállít biztonsági ok-
mányokat, kártyákat, üzleti 
nyomtatványokat. A Korall-
tenger keleti szélén találha-
tó Vanuatu útlevele is ugyan-
ott készül, ahol a magyar sze-
mélyi igazolvány: a kőbányai 
üzemben.

A koronavírus - járvány 
azonban a nyomdát is hátrá-
nyosan érintette, hiszen pél-
dául a különböző személy-
azonosító okmányok érvé-
nyességének meghosszab-
bítása a tavaszi és az őszi ve-
szélyhelyzet idején számuk-
ra kevesebb megrendelést je-
lentett. De ugyanígy hátrány 
volt, hogy visszaesett a turiz-
mus – útlevélből és vízum-
ból sem kellett annyi a meg-
rendelő országokban, mint 
egy szokásos évben. A kőbá-

nyai cég 
azonban előre-
menekült, a munkahelyek 
megtartása érdekében egy 
1,1 milliárd forintos beruhá-
zásba vágott bele, melyből 
502 millió forint kormányzati 
támogatás volt. Az összegből 
új nyomtatógépeket, chipbe-
ültetőket, hologramozó esz-
közöket és kártyamegszemé-
lyesítő eszközöket szereztek 
be. Abban bíznak, hogy a be-
ruházás segíti az exporttevé-
kenységük növelését, újabb 
nemzetközi megrendelések 
elnyerését. 

Hasonlóan gondolkodott a 
német tulajdonú Continental 
is, amely 25 milliárd forintot 
meghaladó fejlesztésbe vá-
gott bele, ennek az összeg-
nek a harmada, 7,7 milliárd 
forint a kormányzati támo-
gatás. Az autóipari cég cse-
rébe vállalta, hogy fenntart-
ja 4127 fős munkavállalói lét-
számát. A vállalkozás a bu-

dapesti és a veszprémi 
telephelyének infra-
struktúráját fejleszti, 
illetve újgenerá ciós 
jármű-elektronikai 

ter mékek bevezetésé-
hez telepít új gépsoro-

kat, és alakítja át a meg-
lévőket. 
Az ANY Biztonsági Nyom-

da és a Continental beruházá-
sainak bejelentésén is részt 
vett Szijjártó Péter külgaz-
dasági miniszter, valamint D. 
Kovács Róbert Antal, Kőbá-
nya polgármestere. A kerü-
let vezetője viccesen meg is 
jegyezte, hogy a külügymi-
niszter lassan hazajár a kerü-
letbe, hiszen a két kőbányai 
bejelentés alig néhány napos 
különbséggel követte egy-
mást. D. Kovács Róbert Antal 
polgármester hangsúlyozta, 
hogy a kerület igyekszik ked-
vező környezetet biztosíta-
ni az itt megtelepedő cégek-
nek, partnerként kezeli őket 
városfejlesztési lépéseinél, 
és Kőbánya fejlődése szem-
pontjából is fontosnak tartja, 
hogy mindkét cég kőbányai 
fejlesztésekben és a munka-
helyek megtartásában gon-
dolkodik hosszú távon. 

A járműveket rendszeresen 
vetik teljesítménypróbák alá 
a gyártók.  2020 társadalmi és 
gazdasági értelemben egya-
ránt felért egy globális nyú-
zópróbával. Ha a Continen-
tal Auto motive Hungary Kft.-
t (Continental) vesszük, akkor 
az első fél év a nagyvállalat tör-
ténetének legtöbb kihívással 
teli időszaka volt. De ez csak 
az érem egyik oldala. A másik 
az, hogy 2020 második felé-
ben a megrendelések úgy meg-
ugrottak, hogy decemberben a 

társaság kőbányai telephelyén 
többen dolgoztak, mint a koro-
navírus-válság előtt.

„A nagyfokú agilitás és a fe-
gyelmezett költségmenedzs-
ment világszerte versenyképe-
sebbé tesz minket. A továbbra 
is nehéz piaci környezetben 
több mint kielégítő teljesít-
ményt tudtunk így felmutatni, 
amire építeni lehet” – nyilat-
kozta írásban lapunknak a cég 
budapesti részlegeinek ügyve-
zető igazgatója, dr. Keszte Ró-
bert. Az első hullám idején a 

költségek alakí-
tásáér t felelős 
menedzserek-
nek az okozott 
fejtörést, hog y 
miként őrizzék 
meg a képzett 
m u n k a e r ő t  a 
forgalom hirte-
len visszaesése mellett. – „Je-
lentősebb elbocsátások nélkül 
szerveztük újra a termelést a 
szabadságok előre hozott fel-
használásával, munkaidőke-
ret-gazdálkodással és a rövi-

dített mun-
k a id ő  b e -
vezetésé-

vel. Mindössze néhány köl-
csönzött kollégánktól és né-
hány g yengén teljesítő sa-
ját munkatársunktól búcsúz-
tunk el” – emelte ki az ügyve-
zető igazgató.

Őszre meg fordult a pia-
ci helyzet, ami szintén rugal-
masságot követelt az egymás-
ra utalt szereplőktől. A  ta-
vasszal elakadt megrendelé-
sek mellé beérkeztek az újak. 
Ami a kilábalást illeti: a Con-
tinental úgy becsüli, hogy in-
nen már csak felfelé vezet az 
út, és a világ gépjárműgyár-
tása legkésőbb 2025-re eléri a 
válság előtti csúcsot. De hogy 
ez visszapattanás vagy visz-
szakúszás lesz-e, azt ma még 
nem lehet megjósolni. Az vi-
szont fix, hogy a belső égésű 
motorok aranykora véget ért, 
és hosszú távon az elektromos 
meghajtás válik uralkodóvá. 
Hogy mikorra, az jórészt az 
energiatárolás fejlődésének 
ütemétől függ.

A Continental arra számít, 
hogy az autók többsége meg-
marad az akkumulátorok-

nál, a haszongépjárművek-
be pedig hidrogéngázzal mű-
ködtetett üzemanyagcella ke-
rül majd. Mindebből persze az 
következik, hogy a hibrid meg-
hajtás nem végleges megoldás. 
Nem úgy a klímavédelemnek. 
2020-ra a Continental ma-
gyarországi termelőegységei 
csak olyan áramot használnak 
fel, amely megújuló energiá-
ból származik, 2040-re pedig 
a teljes termelést szén-dioxid-
semlegessé teszik.

A tehetséggondozásban ha-
sonlóan elkötelezett a nagy-
vállalat, amelyet stratégiai 
együttműködés fűz a Műegye-
temhez, a középfokú oktatás-
ban pedig a Budapesti Műsza-
ki Szakképzési Centrummal 
épített ki partnerséget. 

„Együttműködéseink so-
rán a kölcsönösség az egyik 
legfontosabb alapelvünk” – 
hangsúlyozta dr. Keszte Ró-
bert. Így van ez Kőbányán is, 
ahol az önkormányzat jár-
dafelújítást finanszírozott a 
nagyvállalat településfejlesz-
tési hozzájárulásából, és köz-
ben engedélyezte, hogy a tár-
saság parkolót alakítson ki 
dolgozóinak. 

Foly tatódik a Kőbá nyát is 
érintő elővárosi vasúti háló-
zat korszerűsítése. A Budapes-
ti Fejlesztési Központ nemzet-
közi pályázatot írt ki a Kőbá-
nya felső és Rákosliget közötti 
vonal modernizálására. Az el-
sődleges cél az elővárosi jára-
tok sűrítése, ami már csak ka-
pacitásbővítéssel, vagyis egy 
harmadik vágány megépíté-
sével érhető el. A közbeszerzé-
si eljárás nyertesének az új pá-
lya mellett állomások átépíté-
sét, megállóhelyek, felüljárók, 
vasúti rakodó létesítését, vala-
mint közel tucatnyi vasúti híd 
rekonstrukcióját is meg kell 
terveznie. A szerződés aláírá-
sát követően a nyertes mérnö-

ki iroda több mint két évet kap 
a teljes, tehát az engedélyezé-
si és a kiviteli terveket tartal-
mazó dokumentáció elkészí-
tésére. Az építkezést az állam 
európai uniós forrásból finan-
szírozná.

A budapesti szakaszt két for-
galmas vasútvonal is használ-
ja: az egyik a budapest–hatva-
ni, a másik pedig a budapest–
újszász–szolnoki. A harmadik 
vágány kiépítésével 15 percen-
ként járhatnak majd a vonatok 
Pécelig, az újszászi vonalon 
pedig Gyömrőig. A vasúti fej-
lesztés a Keleti pályaudvar és 
Kőbánya felső között már elő-
rébb tart, ott jövőre már indul 
az új pálya kivitelezése. 

„Legjobb termelő vállalat”, „Legvonzóbb munkahely”, „Szerethető 
munkahely” – ezeket az elismeréseket nyerte el a mára technológiai 
vállalatként  ismert német nagyvállalat 2020-ban. A társaság az ember-
központú vezetést egyenrangú célnak tartja az olyan hagyományos üz-
leti értékekkel, mint a pénzügyi versenyképesség és a vevői elégedett-
ség. A cégen belül folyamatos a belső kommunikáció, a munkatársak 
visszajelzéseit a vezetés figyelembe veszi a döntéshozatalban.

Kölcsönösségen alapuló együttműködés

Befektetés a gyógyír a 
járvány szövődményeire

A 3. vágányra 
tervező érkezik! 

Díjeső a Continentalra

Több mint másfél milliárd fo-
rint értékű géppel és beren-
dezéssel bővült a Bajcsy-Zsi-
linszky Kórház és Rendelő-
intézet eszközparkja – közöl-
te az intézmény. 55 intenzív 
ellátásra alkalmas ágy, 10 al-
tatógép, 58 invazív lélegez-
tetőgép, 79 betegőrző moni-
torrendszer és 336 db infúzi-
ós pumpa segíti a betegellá-
tást. Üzembe helyeztek egy 
veszélyes hulladékok csoma-
golására alkalmas korszerű 
gépet is, ami szintén nagy se-
gítséget jelent a kórház mű-
ködésében. 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház-
ban egyébként – a járványidő-
szak ellenére – befejező mun-
kálataihoz ért a családbarát 
szülészeti osztály és császár-
műtő kialakítása, és folyama-
tos a helyiségek felújítása, új 
vizesblokkok kialakítása is.

Lendület az 
iparterületnek

Földes út kapott szilárd burkolatot

A  Vaspálya utca Noszlopy és 
Vasgyár utca közötti, korábban 
földes szakaszának aszfalto-
zására a tervek már 2018-ban 
elkészültek, a kivitelezést pe-
dig idén, saját forrásból és kor-
mányzati pályázati támogatás-
sal valósította meg Kőbánya 
bruttó 81 millió forintból. 

–  Kőbányán a korábbi évek 
átgondolt gazdálkodásának kö-
szönhetően idén, a járványhely-
zetben sem kellett leállnunk a 
kerület fejlődéséhez szükséges 
fejlesztésekkel. Ez az útszakasz 

az ipari területnek adhat új 
lendületet, ráadásul nagyobb 
léptékű állami beruházások-
hoz kapcsolódik, hiszen a Feri-
hegyi gyorsforgalmi út felújítá-
sának és bővítésének tervezése 
már folyamatban van a Kőér és 
a Gyömrői út kereszteződésé-
nek korszerűsítésével együtt. 
Mindez azt jelenti, hogy Kőbá-
nya egyre kedvezőbb feltétele-
ket tud biztosítani az itt műkö-
dő, illetve a jövőben letelepedő 
vállalatoknak, a kerület pedig 
új munkahelyekkel bővülhet – 

mondta az útszakasz átadásán 
D. Kovács Róbert Antal polgár-
mester.

Az útszakasz aszfaltozása az 
előre meghatározott ütemezés-
ben, határidőre valósult meg. 
A munkálatok október elején 
kezdődtek, és bár az időjárás 
az első napokban hátráltatta a 

kezdést, november végére befe-
jeződött a beruházás.

– Nemcsak az útszakasz ka-
pott szilárd burkolatot, meg-
újult a Gyömrői út felé eső olda-
lon a járda és 32 új parkolóhely 
is létesült. A beruházás kereté-
ben megoldottuk a terület vízel-
vezetését is. Mindez több, mint 

közlekedésfejlesztés, hiszen a 
kerület ezzel a beruházással a 
helyi gazdaság fejlődéséhez, az 
itt működő vállalatok működé-
sének kedvezőbbé tételéhez já-
rul hozzá – mondta Somlyódy 
Csaba alpolgármester.

A kivitelezés során a Kőbá-
nyai Vagyonkezelő Zrt. kiemelt 
fontosságúnak tartotta, hogy 
a környékbeli cégek működése 
zavartalanul folytatódjon, pél-
dául napi szinten egyeztettek a 
Richter gyógyszergyárral, illet-
ve a vasúti pálya közelsége mi-
att a MÁV Zrt.-vel is. A beruhá-
zás miatt a területen egy nyár-
fát kellett kivágni, helyette vi-
szont a területen 12, a kerület 
további kijelölt részein pedig 
további 33 facsemetét ültettek. 

Feszített 
víztükör 

Nyitásra vár az Újhegyi Uszoda

Teljes egészében megújult 
az Újhegyi Uszoda, a műszaki 
átadással egy több mint két-
éves munka ért véget. A ke-
rület vezetése hárommilli-
árd forintból gyakorlatilag a 
pincétől a padlásig korszerű-
sítette és felújította a sportlé-
tesítményt. 

Az Újhegyi Uszoda rekonst-
rukciója 2018 nyarán indult, 
amikor egy nyári vihar meg-
bontotta a tetőt. Azt kijavítot-
ták, ám a következő évben ki-
derült, hogy a belső uszoda-
tér burkolata is életveszélyes-

sé vált. Így első ütem-
ben ennek megújítá-
sa történt meg. Ezután 
döntött arról a városve-
zetés, hogy nem nyitja 
meg felemásan az uszo-
dát, inkább újabb forrá-
sokat biztosít, és a rossz 
állapotban lévő kiszolgáló-
részt, öltözőket, mosdókat is 
megújítja a beruházás máso-
dik ütemében. 

A medence így ma már fe-
szített víztükrével csak az 
úszókra vár, a nyitás jövőre 
várható, annak időpontjáról 

a járványhelyzettől függően 
dönthet az önkormányzat. 

Közben a kerület vezetése a 
folytatásról is döntött, 2021-
ben a tervek szerint az uszo-
da udvara is megújul, így a 
megszépült épületet rende-
zett környezet övezheti majd. 

Remekeltek 
a kőbányai 
úszók
Négy arany-, egy ezüst- 
és egy bronzérmé-
vel Késely Ajna lett az 
egész magyar mezőny 
legeredményesebb ver-
senyzője a Felnőtt Or-
szágos Úszóbajnoksá-
gon Kaposváron.

A Kőbánya Sport Club 
úszócsapata összesen 
nyolc első helyezést 
ért el. Telegdy Ádám és 
Horváth Dávid két-két 
arany- és egy-egy ezüst-
éremmel térhettek haza. 
Berecz Balázs egy má-
sodik és egy harmadik, 

Mizsei Márk pedig egy má-
sodik helyet ért el. Továb-
bi négy úszó, Berecz Blan-
ka, Rohács Réka, Mayo Má-
tyás és Sámóczi Milán pe-
dig pontszerző helyeken 
végeztek. 

Pár éve a Kertváros déli ol-
dalán húzódó vasútvonalnál, 
idén pedig az északi oldalon 
is lezárul a vasúti pálya átépí-
tése, illetve a zajvédő fal kiépí-
tése, amellyel csöndesebb és 
pormentesebb is lehet a lakó-
környezet. Az ilyen lakosság-
védő intézkedéseket egyéb-
ként az önkormányzati sza-
bályozási tervek minden fej-
lesztésnél előírják, ennek tesz 
most eleget a Kertvárosban 
az állami vasúttársaság is. 

Fejleszt 
a kórház

Vaspálya utca: kevés kőbányai jár erre nap mint nap, 
pedig a kerület egyik dinamikusan fejlődő részén van. 
Ennek az útszakasznak a fontosságát leginkább az 
adja, hogy segíti az ipari terület fejlődését. Gyárak öve-
zik, itt van a Richter, itt fejleszti kampuszát a Bosch, így 
fontos volt, hogy a vállalatokat kiszolgáló infrastruktú-
ra is megújuljon. 

Zajvédő
fal épül
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Búcsú egy városépítőtőlBúcsú egy városépítőtől
Kollégát gyászol a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal. Szász 
József, a városüzemelteté-
si osztály vezetője tragikus 
hirtelenséggel hunyt el no-
vember végén.

A  sza kember 1960-ba n 
Budapesten született, a győ-
ri Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskolán szerzett 
diplomát. Első munkahelye 
a Pest Megyei Közúti Építő 
Vállalat volt, majd a STRA-

BAG Rt.-nél és Vác Város 
Polgármesteri Hivatalában 
folytatta pályáját. Részt vett 
a Podmaniczky-program-
ban, a Bartók Béla út, a Nagy 
Lajos király útja, a Hungária 
körút rekonstrukciós mun-
káiban.

2012 óta dolgozott a Kőbá-
nyai Polgármesteri Hivatal-
ban a városüzemeltetési osz-
tály vezetőjeként. Munkájá-
ra a megbízhatóság, szakte-

rületének alapos ismerete, a 
nagy teherbírás volt jellem-
ző. Remek szervező- és koor-
dinálókészséggel irányítot-
ta osztálya munkáját, sokré-
tű szakmai kompetenciája a 
városüzemeltetés valameny-
nyi feladatánál tetten érhe-
tő volt. Személyesen is részt 
vett a kerületszépítő akciók-
ban, ha kellett, virágot osz-
tott, kerítést festett, játszó-
teret újított.

A X. kerület kategóriagyőztes 
lett a megyei jogú városok, fő-
városi kerületek versenyében – 
közölte az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium. A meg-
mérettetést idén is a KTI Köz-
lekedéstudományi Intézet szer-
vezte, a pályázatokat a nyáron 
lehetett leadni, az eredmény-
hirdetést tartották most de-
cemberben. A címet a nyertesek 
egy évig viselik, azzal elsősor-
ban azokat a lépéseket, intéz-

kedé-
seket, 
fejlesz-
téseket is-
merik el, amelyeket egy-egy te-
lepülés, város a kerékpáros élet-
mód népszerűsítéséért, elfoga-
dottságának növeléséért tesz. 
Idén egyébként összesen tizen-
két település és tizenhat mun-
kahely érdemelte ki, hogy egy 
éven keresztül viselhesse a ki-
tüntető címet.

A Kőbányai Önkormány-
zat számos szociális tá-
mogatással segíti az át-
menetileg vagy tartósan 
nehezebb élethelyzetbe 
került kerületi családo-
kat, egyedülállókat. A tá-
mogatások megállapítá-
sánál figyelembe vesszük 
a család egy főre jutó jöve-
delmét, továbbá azt, hogy 
a kérelmező egyedül vagy 
családban él.

Rendkívüli élethelyzet-
be került vagy létfenntar-
tási gondokkal küzdő személyek részé-
re évente öt alkalommal települési tá-
mogatás igényelhető, melyet két alka-
lommal pénzbeli, három alkalommal 
természetbeni juttatásként biztosí-
tunk. Természetbeni juttatásként köz-
üzemi szolgáltatóhoz, önkormányzati 
lakás esetén a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-hez történő utalás vagy tűzifa ké-
relmezhető.

A gyermekes családok az erdei isko-
la, illetve óvodai és iskolai tábor költ-

ségeihez évente egy alka-
lommal g yermekenként 
legfeljebb 30 000 Ft ösz-
szegű támogatást igényel-
hetnek.

Települési tá mogatás 
állapítható meg egyszeri 
nagyobb kiadás támoga-
tásaként temetési költsé-
gekhez való hozzájárulás-
ként az elhunyt személy 
eltemetéséről gondosko-
dó részére vagy lakhatá-
si kiadásokhoz kapcsoló-
dó hátralék rendezéséhez. 

Kerületünkben népszerű és egyedi 
az egészségügyi támogatás, amelynek 
keretében gyógyászati segédeszköz be-
szerzéséhez, javításához, egészségügyi 
eszközhöz vagy szolgáltatáshoz nyúj-
tunk segítséget.

Az önkormányzat rendszeresen fo-
lyósított ellátásokkal is hozzájárul a 
havi kiadások enyhítéséhez. Egyéves 
időtartamra ellátási, térítési díj meg-
fizetéséhez való hozzájárulásként, lak-
hatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadá-

sok viseléséhez, gyógyszerkiadások vi-
seléséhez települési támogatás, ápolási 
többletkiadások kiegészítésére ápolási 
támogatás igényelhető.

Egyedül élő, nyugdíjfolyósító szerv 
által folyósított ellátásban részesü-
lő személy 12 hónap időtartamra havi 
10 000 Ft jövedelemkiegészítésben ré-
szesülhet.

Kerületünk legfiatalabb lakóinak 
„Kőbányai Baba vagyok” ajándékcso-
maggal kedveskedik az önkormány-
zat, ami jövedelmi helyzettől függetle-
nül valamennyi kőbányai lakóhellyel 
rendelkező újszülöttet megillet.

A szociális támogatások igényléséhez 
szükséges nyomtatványok és az ellátá-
sokról bővebb információ a www.koba-
nya.hu/Ügymenetek/Szociális támo-
gatások menüpont alatt található, to-
vábbá személyesen az önkormányzat 
ügyfélszolgálatain kaphatnak az ér-
deklődők bővebb felvilágosítást.

Amennyiben személyesen szeretné 
szociális ügyeit intézni, időpont-egyez-
tetés céljából hívja a 06 1 4338 330-as 
telefonszámot!

KERT ÉS BALKON

Örökzöld 
gondolatok
Engedjék 
meg, hogy 
néhány 
gondolat-
tal segítsek 
d ö n t e n i  a 
karácsony-
fa-válasz-
tásban. Elő-
ször is né -
hány tévhi-
tet szeret-
nék eloszlatni. A karácsonyfá-
nak termelt fenyőket nem az er-
dőkből vágják ki. Az országban 
néhány száz család él abból, 
hogy fenyőültetvényeket tele-
pít. Ezek a leendő karácsonyfák 
nevelésére használt területek 
ún. hosszú kultúrás kertészeti 
ültetvények, amelyek 6–10 évig 
termelhetők le. A letermelés 
után újratelepítik, és így ismét-
lődik újra és újra a termelés.

Az ország azon részein ter-
melnek fenyőféléket, ahol eh-
hez megfelelő mennyiségű csa-
padék van, és az éves átlaghő-
mérséklet is alacsonyabb, mint 
az ország többi részén (Zala, So-
mogy, Vas megye). Ráadásul leg-
többször ezeken a területeken 
más növényeket nem is nagyon 
tudnának termelni. A hazai fákat 
november utolsó napjaiban kez-
dik kitermelni, míg az import fá-
kat már október hónapban. Ha 
valaki hazai fenyő mellett dönt, 
akkor magyar termelőt támogat, 
frissebb a fa, és az ár is kedve-
zőbb lehet. A vágott fenyőt vá-
sárlás után tartsuk hideg helyen 
szentestéig. 

Amennyiben földlabdás fenyőt 
választunk, elsőként arról győ-
ződjünk meg, hogy a földlabda 
nincs-e szétesve. Ez a legfonto-
sabb szempontok egyike. A ker-
tészeti módszerrel földlabdázott 
fenyők jutazsákba vagy egyéb 
természetes anyagba vannak 
becsomagolva. Előfordul az is, 
hogy műanyag cserépben, más 
néven konténerben is kaphatók 
élő fák. Az ideális földlabdás fe-
nyő mérete egy és két méter kö-
zött van. Várhatóan ezek a fák 
még megerednek, amennyiben 
időben, szakszerűen ültetjük ki 
azokat.

Szentestéig a fákat hűvös, de 
fagymentes, kb. 6-8 °C helyen 
tartsuk. Már itt elkezdjük az ön-
tözést, legalább kétszer kapja-
nak vizet! Amikor bekerülnek a 
szobába, úgy alakítsuk ki a he-
lyüket és a díszítést, hogy min-
den nap meg tudjuk öntözni! 
A növényeket maximum két hét 
után vigyük vissza a hűvös táro-
lóba, és fogjuk vissza az öntö-
zést heti egy alkalomra! Amint 
az idő engedi, vagyis a tartós fa-
gyok elmúltával azonnal ültes-
sük ki a kertbe a növényt. 

Egész évben fokozott figye-
lemmel öntözzük, de még így 
is nagyon rövid hajtásokat fog 
hozni a fa, inkább a gyökér új-
rafejlesztésével foglalkozik. 
A második évtől megfelelő ápo-
lás mellett látványos növeke-
désbe kezd, és néhány év múl-
va kertünk egyik díszévé vál-
hat, amelyre büszkén mondhat-
juk mindenkinek, hogy ez a fe-
nyő néhány éve a karácsony-
fánk volt!

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakgimnázium és 

Szakközépiskola igazgatója

A JEGYZŐ VÁLASZOLA JEGYZŐ VÁLASZOL

Adventi járőrözés a polgárőrökkel

Érik az újabb 
(V)észjelzés

Folytatnák a bűnmegelőzési programot

Hárman ülték körbe a lapto-
pot a polgármesteri hivatal 
tárgyalójában: Hatala József, 
a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács (NBT) elnöke, koráb-
bi országos rendőrfőkapitány, 
Tóth Béla ötletgazda, a kerü-
let volt rendőrkapitánya, a Kő-
bánya Közbiztonságáért Köz-
alapítvány vezetője, és D. Ko-
vács Róbert Antal polgármes-
ter. A „túloldalon” tucatnyi-
an követték az online konfe-
renciát, amely a (V)észjelzés 
nevű bűnmegelőzési progra-
mot zárta.

A kezdeményezés egyedül-
álló az országban. Szabadu-
lószobák segítségével, játsz-
va tanítja meg a 13–18 évese-
ket arra, hogy miként kerül-
hetik el a bűnelkövetővé, il-
letve az áldozattá válást. A lé-
tesítményt rabok alakították 
ki az NBT-től elnyert támoga-
tásból az önkormányzat egyik 
ingatlanában az Újhegyi sé-
tányon. A rezsiköltséget Kő-
bánya állta, a bútorok egy ré-
szét a Bosch adományozta, a 
tematika összeállításában és 
a látogatók toborzásában pe-
dig négy másik kerület szak-
emberei működtek közre. Bár 
a járvány lerövidítette a pro-
jektet, így is túlteljesítette a 
normát. 1800 helyett 2100 lá-
togató próbálta ki a bűnmeg-

előzési komplexumot, amely-
nek felkeresése fix program 
volt a nyári napközis táborok-
ban. Népszerűségét jelzi, hogy 
a tanévkezdés után egyes is-
kolákban sorsolással válasz-
tották ki a szerencsés osztá-
lyokat. 

– A  középiskolásokat na-
gyon megmozgatta, velük a 
suliban folytattuk a beszél-
getést – mondta Koós Ju-
dit, a kőbányai kapitányság 
bűnmegelőzési tanácsadója. 
Az érdeklődők között egykori 
szenvedélybeteg fiatalok és lá-
tássérültek is voltak. Előbbi-
ek ahhoz szoktak hozzá, hogy 
haladéktalanul cselekedniük 
kell, ha fogytán a szer, így az-
tán gyorsan végeztek a szaba-
dulószobákkal. Utóbbiak pe-
dig nem győztek hálálkodni, 
amiért beengedték őket, mert 
eddig mindenhol elutasították 
a kérelmüket.

A  konferencia résztvevői, 
köztük az NBT elnöke is, a 
program folytatására szavaz-
tak. 

– Ez nag yon jól elta lá lt, 
szakmailag jól felépített és 
menedzselt projekt. A vissza-
jelzések megerősítik, hogy az 
elsődleges célcsoportba tar-
tozó fiatalok nagyon élvezték 
a játékos tanulást – fogalma-
zott Hatala József.

Kőbánya polgármestere a 
tematikát egészségvédelem-
mel, klímavédelemmel bő-
vítené, és „érzékenyítő cent-
rummá” fejlesztené a létesít-
ményt, amelynek látogatása a 
jövőben családi program is le-
hetne. 

– Az élménypedagógia se-
gítségével könnyen megszólít-
hatók a fiatalok, akiket egyéb-
ként igen nehéz elérni manap-
ság – hangsúlyozta D. Kovács 
Róbert Antal. 

Lánglovagok 
karácsonya

Sarkadi Attila tűzoltó zászlós lett 
2020-ban az „Év kőbányai tűzoltója”. 
Két kollégája, Cseh László és Kuti Jó-
zsef tűzoltó főtörzsőrmesterek kivá-
ló tűzoltó címet vehettek át a Tűzol-
tó Múzeumban tartott szűk körű kis 
ünnepségen. A Kőbánya Tűzvédel-

méért Közalapítvány elismeréseit 
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság évértékelőjén Horváth 
Lajos tűzoltóparancsnok, D. Kovács 
Róbert Antal, Kőbánya polgármeste-
re, és Marksteinné Molnár Julianna, 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közala-

pítvány elnöke adták át, a járvány-
helyzet miatt rövidre szabott ese-
ményen Géczi Béla tűzoltó ezredes, 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Közép-pesti Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség kirendeltségve-
zetője is részt vett. 

Kőbánya elnyerte Kőbánya elnyerte 
a Kerékpárosbarát a Kerékpárosbarát 
Település címet! Település címet! 

Bizakodással, lendülettel in-
dult az év, aztán ezt nagyon 
gyorsan átírta a járvány és a 
veszélyhelyzet – mondja az 
egyesület vezetője, aki janu-
ártól vette át a szervezet irá-
nyítását. A hirtelen jött karan-
tén és leállás tavasszal azon-
ban egy nem várt pozitív ha-
tással is járt. 

– Év elején az első hullám-
ban igen nagy segítséget 
tudtunk adni az önkormány-

zati segélyek, támogatá-
sok kihordásában. A la-
kosságban pedig ez más 
képet alakított ki a polgár-
őrökről. Növelte a bizal-
mat. Tíz hétig tartott ez, de 
úgy látom, hogy ilyen kap-
csolatot más helyzetben 
nemhogy tíz hét, de egy 
év alatt sem lehet kialakí-
tani a lakossággal – mesé-
li Kálmán László. Nemcsak 
a személyes kapcsolattar-
tás lett aktívabb, a közössé-
gi oldalukon is napról nap-
ra hírt adnak a tevékenysé-
gükről. Építik a közösséget, 

a csapatot.
– Nagyon szuper volt, az-

tán jött a nyár, ott egy kicsit 
már hiányzott is a korábbi se-
gítségnyújtás, de bejött va-
lami más az egyesület éle-
tébe, ami régen is volt: gye-
rekek nyári táboroztatásá-
ban vettünk részt. A kerüle-
ti rendőrséggel szerveztünk 
biciklis tábort, KRESZ-tábort, 
ott voltunk a kapitányság-
gal a napközis táborokban is. 
Jó volt, mert a gyerekek rög-
tön láthatták, hogy mi a rend-
őri és mi a polgárőri feladat. 
A (V)észjelzés szabaduló-
szobájába is vittünk diákcso-
portokat, jó visszajelzéseket 
kaptunk – idézi fel az egyesü-
let vezetője, aki bízik benne, 
hogy 2021-ben visszatér az 
élet a régi kerékvágásba, és 
újra mehetnek az iskolákba 
diákokkal beszélgetni. Hosz-
szú távon ugyanis az a cél, 
hogy bizalommal legyenek 
az egyenruhások iránt, és 
ha szükség van rá, merjenek 
akár hozzájuk, akár a rend-
őrökhöz fordulni. 

Addig azonban a járőrszol-
gálat a legfőbb feladat, 49 ak-
tív tagjukból nagyjából 20-an 
folyamatosan kinn vannak az 
utcán, a többiek a SZEM moz-
galomban segítenek vagy 
más feladatokat látnak el.

– Hogy egy emberre hány 
óra szolgálat jut? 3400 óra 
szolgálat körül járunk ebben 
az évben. Ki lehet számolni – 
mosolyodik el László.

Maroknyi emberrel, sza-
badidejükben végzik ezt az 
önkéntes tevékenységet, fi-
zetés nincs, mindenki a „civil” 
munkájából él. Jelentős rész-
ben a rendőrökkel együtt jár-
őröznek, de vannak egyéni 
ellenőrzéseik is, ilyen a mai is.

Hogy mit tesznek? Ha olyan 
gond adódik, ami hatósági 
beavatkozás nélkül is meg-
oldható, például egy kisebb 
autós koccanás, segítenek a 
betétlapot kitölteni. Mosta-
nában pedig a maszkhaszná-
lat kap kiemelt figyelmet, hi-
szen Kőbányán a közterüle-
tek többségén kötelező. A fi-
gyelmeztetést persze nem 
mindenki veszi jó néven. 
A sétányon járva polgárőre-
ink össze is futnak egy fiatal-
emberrel. Jóvágású, jól öltö-
zött férfi, hazafelé igyekszik, 
maszk nincs rajta. A figyel-
meztetésre először zavarba 
jön, de ahogy visszanyeri a 
lélekjelenlétét, szabadkozás 
helyett a pontos törvénycikk, 
bekezdés, paragrafus meg-
nevezését követeli polgár-
őreinktől. A felvilágosítás és 
a pár mondatos beszélgetés 
végén a férfi maszkban megy 
tovább. Bírság vagy büntetés 
nélkül, amit nem biztos, hogy 
megúszott volna, ha rendőr-
rel találkozik. 

Kálmán László azt mond-
ja, jövőre cél a polgárőrök ál-
lományának bővítése, a jár-
ványhelyzetben ugyanis ez 
nehézkes. 

– Az ünnepek alatt az a leg-
főbb célom, hogy minden kol-
légám egészséges maradjon, 
és a családja is. Most rájuk is 
vigyázni kell – mondja László 
búcsúzóul. 

Önzetlen szolgálat
„Pont tegnap beszélgettem a Janival, hogy igazából egy héten 
vele több időt töltök, mint a feleségemmel. Általában a felesé-
gemmel reggel találkozunk egy órát, meg este egy órát. Vele 
meg ülök 9 órát a kocsiban…” – nevet össze Zoli és Jani, a Kőbá-
nyai Polgárőr Egyesület két tagja, akiket a Kőrösi sétányra kí-
sérünk Kálmán Lászlóval, az egyesület vezetőjével. A két „öreg 
motoros” polgárőrt kísérve pedig 2020-ról beszélgetünk. 

Segítség minden 
élethelyzetben
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„Nem tudom, hogy csinálja a Marcell 
úr, de itt megvan minden, teljes ellá
tást kapunk” – mondja csodálattal ve
gyes tisztelettel József. Az ötvenes évei 
elején járó férfival a Bánya utca 1. ud
varán beszélgetünk. Néhány hónapja 
él a Baptista Szeretetszolgálat Utca
front Menedék nevű intézményében, 
ahova egyenesen a kórházból érkezett. 
Ma már újra dolgozik, és közben esélyt 
kapott arra, hogy egyenesbe jöjjön. Ha 
minden a tervek szerint alakul, ha
marosan egy idős házaspárnak vise
li majd gondját. „Én nem ittam ki ma
gam otthonról” – jegyzi meg, a megörö
költ bankhitellel mégis tipikus hajlék
talansors az övé.

– Mi a legelesettebbeknek, a bete
geknek, munkaképteleneknek kíná
lunk hajlékot – ismerteti missziójukat 
a már említett Marcell úr, azaz dr. Mi
letics Marcell, az Utcafront vezetője. 
A Bánya utcai ellátóhely egész évben 

nyitva áll a nap 24 órájában, szem
ben a hagyományos éjjeli menedékhe
lyekkel, amelyek tényleg csak éjsza
ka működnek. 06 1 338 4186 – ezt a 
nonstop hívható számot kell riasz
tani, ha nem szeretnénk, hogy haj
léktalanok fagyjanak meg az utcán. 
A közelmúltban egy együttérző ál
lampolgárnak köszönhetően mene
kült meg a kerületben egy kerekes
székhez kötött férfi és elválasztha
tatlan barátja. 

– Van már akadálymentes fürdő
szobánk, így mindkettőjüknek he
lyet tudtunk szorítani. Mihály sírva 
fakadt, amikor megtudta, hogy nem az 
egyik kőbányai helyi lakótelep parkjá
ban fognak halálra fagyni. A hajlékta
lanellátásban ilyenek a sikersztorik – 
idézi fel Miletics Marcell.

Az egyházi fenntartású menedékhely 
112 engedélyezett férőhellyel működik. 
De új faházat ácsolnak, amelyben to

vábbi ágyakat helyeznek el. Szükséges 
is a bővítés, hiszen már decemberben 
telt ház van, csakúgy, mint a Vöröske
resztnél a Bihari út 15.ben. Itt nappali 
melegedő és klasszikus éjjeli menedék
hely, ahogy a hajléktalanellátás szleng
jében hívják, „fapad” üzemel. Utóbbi 
este nyit, és csak novembertől áprili
sig működik 2 hálóval és 19 ággyal.

Mivel a kerület kiterjedése nagy, az 
utcákat két gondozószolgálat is járja a 
Vöröskeresztnél. Élelmiszert, gyógy
szert, ruhát visznek a hajléktalanok
nak, segítenek nekik ügyet intézni, és 
ilyenkor télen megpróbálják őket rá
venni arra, hogy legalább éjszakára 
húzódjanak be kunyhóikból valame
lyik menedékhelyre. 

– Az ítélkezőknek azt szoktam mon
dani, hogy vegyék fel valamelyikük ci
pőjét, és járják végig az ő útjukat. Éljék 
át annak a családapának a fájdalmát, 
aki egyszerre veszítette el feleségét és 
két gyermekét – jegyzi meg a Bihari úti 

intézmény vezetője, Tóth Já
nosné.

Nemcsak otthontalanokról 
gondoskodnak, olyan kőbá
nyai rászorulók is kapnak tő

lük meleg ételt, illetve tartós élelmi
szert, akiknek van fedél a fejük felett. 
Karácsony első napján az intézmény
vezető főzi az ünnepi menüt. 

– A közös díszkészítést és fadíszí
tést idén sem hagyjuk el. A hajlékta
lanoknak ez a közösség jelenti a csalá
dot. Fantasztikus látni ilyenkor az ar
cukon a mosolyt, ez a pillanat mindent 
megér. – A beszélgetésnek ezen a pont
ján Tóth Jánosné hangja elcsuklik, sze
me könny be lábad.

És hog y mennyit ér meg napon
ta a magyar államnak egyegy fé
rőhely az éjjeli menedékhelyeken? 
Durván 1600 forintot. És az áldoza
tos, egészségügyi kockázattal is járó 
munka? A szociális ágazatban a leg
alacsonyabb fizetés bruttó 177 ezer, 
a legmagasabb pedig valamivel keve
sebb, mint bruttó 475 ezer forint volt 
2020ban. A 177 ezer forint mindösz
sze 15 ezer forinttal haladja meg az 
idei minimálbért.

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évben is ingyenesen 
biztosítja a meningococcus baktérium által okozott fertőző 
agyhártyagyulladás és szepszis elleni négykomponensű védőoltást. 

Az ingyenes védőoltásra 2021. évben az a kőbányai lakóhellyel rendelkező gyermek 
jogosult, aki a kérelem benyújtását megelőző évben, 2020-ban töltötte be a 10. életévét.

A védőoltás igénylése iránti kérelmet 2021. január 1-jétől február 15-éig lehet benyújtani 
postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztálynak címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címre, vagy a 
hivatal@kobanya.hu e-mail címre. Elektronikus azonosítással rendelkező személy az 
igénylést elektronikusan is benyújthatja az e-papírszolgáltatás igénybevételével a 
BP10KER hivatali kapu címen.

Bővebb információval, valamint a védőoltással kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés 
esetén a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában készséggel állunk 
rendelkezésükre telefonon a + 36 1 433 8332-es telefonszámon. 

A jelentkezési lap a www.kobanya.hu honlapon az Ügyintézés/Nyomtatványok/Védőoltások 
menüpont alatt megtalálható, valamint elérhető az Ügyfélközpont szabadon 
megközelíthető előterében (1102 Budapest, Állomás u. 26.).

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Covid-protokoll a 
hajléktalanellátásban
A hajléktalanok nappali melegedői, 
illetve az időszakos éjjeli menedék-
helyek tesztelés nélkül látogathatók. 
A védőintézkedések a hivatalokban, 
bevásárlóközpontokban alkalma-
zottakhoz hasonlók. Belépni csak 
maszkban lehet, kézmosás, kézfer-
tőtlenítés és lázmérés után. A Bánya 
utcai intézményben a lábfertőtlení-
tés is előírás. A Baptista Szeretetszol-
gálat Maglódi úti telephelyén csak 
ételosztás van, a mosodát, a belőle 
nyíló fodrászatot és a fürdőt átmene-
tileg bezárták, mert a hely szűkössé-
ge miatt nem lehetett volna tartani a 
védőtávolságot.

Kőbányán a Fővárosi Önkormány-
zat által alapított Budapesti Mód-
szertani Szociális Központ és Intéz-
ményei (BMSZKI) is részt vesz a haj-
léktalanellátásban. A BMSZKI egy át-
meneti szállást és három éjjeli me-
nedékhelyet üzemeltet a kerület-
ben. Az átmeneti szálláson a beköl-
tözés feltétele a két negatív PCR-
teszt. Aki kórházból érkezik a BMSZ-
KI intézményeibe, az 14 napra auto-

matikusan karanténba kerül, füg-
getlenül attól, hogy megvan-e a két 
negatív tesztje. Tavasszal az összes 
lakón elvégezték a PCR-szűrést. Az-
óta csak azokat tesztelik, akik tüne-
teket mutatnak, vagy szobatársuk, 
szoros kontaktjuk bizonyítottan fer-
tőzött. A BMSZKI december második 
hetéig nem kényszerült intézmény-
bezárásra.

A Baptista Szeretetszolgálat Bánya 
utcai menedékhelye két karanténon 
van túl. A járvány második hullámá-
ban, amikor az összes lakót tesztel-
ték, 100-ból 18-an bizonyultak fertő-
zöttnek. A népegészségügyi hatóság 
14 napra bezáratta az intézményt, 
ami a gyakorlatban azt jelentette, 
hogy se ki, se be. Az élelmezésben és 
a gyógyszerek beszerzésében nagy 
segítséget jelentett az önkormány-
zat által felajánlott 300 ezer forintos 
gyorssegély. A járványügyi intézke-
dés lejárta után újra szűrték a lakó-
kat, akik között még mindig találtak 
betegeket, de ekkor már elegendő 
volt részleges karantént elrendelni. 
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Ünnep a Ünnep a 
„fapadon”„fapadon”

Kultúra – korlátokkal
Közösségfejlesztés szélessávon

– Teli naptárral indultak neki 
a 2020-as évnek, most visz-
szanézve hogy értékeli? 
– Úgy indult, hogy ezeket meg 
is tudjuk valósítani, a költség
vetésnél partnerre leltünk az 
önkormányzatban. Kisebb be
ruházásokra is készültünk, 
abban bíztunk, hogy idén elin
dulhat az a tervezési munka, 
ami majd a Kőrösi épületének 
teljes felújítását eredményez
heti. Tudtuk, hogy ez nem va
lósulhat meg egy ütemben, de 
úgy voltunk vele, hogy a ter
vek legyenek meg. A  legfon
tosabb a tetőszigetelés volt, 
hogy az épület ne ázzon be, ez 
meg is valósult. Ilyen kisebb 
fejlesztést meg tudtunk való
sítani Balatonlellén és a KÖ
SZIben is. 

– Hogy alakultak a progra-
mok? 

– Kifejezetten jó volt a janu
ár–február, sok programmal, 
aztán jött a márciusi teljes le
állás. Sajnos már az első nagy 
önkormá nyzati rendezvé
nyünket, a március 15ét sem 
tudtuk megrendezni. Hirtelen 
jött, akkor még nem tudtuk, 
hogy hogyan reagáljunk rá. 
Emlékszem, felhívott a polgár
mester, és megkérdezte, hogy 
legalább azt meg tudjuke ol
dani, hogy kivilágítjuk a Ma
gyar Oltárt pirosfehérzöld
del. És ez jó volt, mert azt vet
tük észre, hogy jöttek a csalá
dok, az emberek, leszúrtak kis 
zászlócskákat, vagyis mégis
csak megemlékeztünk. 

– A karantén zárásra kény-
szerítette a művelődési há-
zakat is. Mi történt a falakon 
belül? 

– Át kellett gondolni, hogy 
mit lehet csinálni. Pici jó a 
rosszban az volt, hogy kiderült, 
a kollégákban milyen nagy a 
kreativitás. Jöttek az ötletek. 
Az  első a varrószakkör var
rógépeinek hasznosítása volt, 
hog y varrjunk maszkokat. 
Utána jött a rajzpályázat meg
hirdetése a gyerekeknek a ko
ronavírusról. Azt gondoltuk, 
pár kőbányai iskolától jön csak 
rajz, de végül a határon túlra is 
eljutott a hír, és sokan küld
tek anyagokat. A Halmajális
ra meghirdettük, hogy várjuk 
a fotókat, recepteket az otthoni 
halfőzésről, ez is megmozgatta 
az embereket.

Közben bíztunk benne, hogy 
jön a nyár, úgy készültünk, 
hogy lehet táborozni. És jól tet
tük, hogy előkészítettük, mert 
a tanév végén indulhatott a 
napközis tábor, és a balatonlel
lei táborokat is megrendezhet
tük. A szülők örültek neki, na
gyobb volt az igény. Odafigyel
tünk a fertőzésveszélyre, eb
ben a pedagógusok is partne
reink voltak, a táborainkban 
nem is fordult elő megbetege
dés. Sikerült a balatonalmádi 

üdültetést is megszervez
ni a közalkalmazottaknak, 
köztisztviselőknek, ezzel 
egy kis bevételhez jutott az 
intézmény. Az első negyed
évben, félévben nem volt be
vétel, könnyebbséget az je
lentett pénzügyileg, hogy 
igénybe tudtuk venni az ál
lami bértámogatást három 
hónapra. 

– Szent László Napok, 
Blues Fesztivál, készültek 
rá… 

– Elmaradtak, de abban bíz
tunk, hogy augusztus 20án 
pótolhatjuk, így készültünk. 
Végül ez is online lett, szervez
tünk egy kis online Blues Fesz
tivált, de sajnos az augusztus 
20i ünnepséget nem tudtuk 
megtartani. Ekkor kezdtünk 
igazán hozzászokni, hogy az 
állami ünnepségek idén már 
csak így tudnak megvalósulni. 

– Hogyan alakult az ősz? 
– Tavaszról a rendezvénye

ket áttettük, a Déskoncert volt 
a legnagyobb, amit még meg
tarthattunk, utána jött a lét
számkorlátozás. A tanfolya
maink viszont beindultak, mi
vel az iskolákban nem lehetett 

külsős foglalkozásokat tarta
ni, így ide jöttek. Az október 
6i, november 4i önkormány
zati megemlékezéseket online 
tartottuk, de az október 23át 
megrendeztük. Azért volt ez 
fontos, hogy a kerület a kitün
tetetteket köszönteni tudja.

Nagyon szép koncert volt a 
MÁV szimfonikusokkal, a fo
gadás elmaradt, de volt egy kis 
koccintás, beszélgetés. Ami
kor jött az újabb teljes zárás, 
már edzettek voltunk. Most 
például az adventi készülő
désről, karácsonyi díszítésről 
várunk fotókat a kőbányai
aktól, és készülünk nekik egy 
olyan műsorral is, amit a Kő
rösi dolgozói állítanak össze. 
Tavasszal a költészet napján 

egy verset mond
tunk el, most pe
dig a karácsonyi 
készülődésről, 
mézeskalácssü
tésről, karácsony
fadíszítésről mu
tatunk villanáso
kat, és elmondunk 
egy nagyon szép 
novellát. Kapható 
már a 2021re ké
szített naptárunk 
is, amelynek az a 
különlegessége, 
hogy a fotók azt 
mutatják, milyen 
volt Kőbánya 100 
éve. De nem ma

radhat el a karácsonyi és az új
évi polgármestermesteri kö
szöntő, illetve az újévi hang
verseny sem, így a kőbányaiak 
január másodikán a közösségi 
oldalunkon láthatnak egy ösz
szeállítást a korábbi évek fel
vételeiből. 

– Van olyan, amit érdemes 
továbbvinni? 

– Igen, azt látjuk, hogy szük
ség van az online kapcsolat
tartásra, mert a fiatalabb kor
osztály szereti, így tudunk 
nyitni feléjük, ezt meg kell 
őrizni. Vettünk is egy kame
rát, amivel felvételeket tudunk 
készíteni, vágni is tudunk már, 
igyekszünk a jövőben ebben is 
profik lenni, hiszen többekhez 
eljutunk általa.  

Idén is 
felépült a 
betlehem
Négyenöten dolgoznak a Szent 
László téren a betlehem épí
tésén, ami idén immár tizen
egyedik alkalommal díszíti a 
kis parkot a Nagycsaládosok 
Kőbányai Szent László Egye
sületének jóvoltából. Himber
ger Istvánhoz igyekszünk kér
déseinkkel, ő az, aki a kezde
tektől részt vesz benne. 

– Igazából a nejem találta ki 
ezt. Lobbiztunk érte az önkor
mányzatnál egy darabig, az
tán egyszer csak rábólintot
tak, hogy jó, hát akkor most 
mehet – meséli a kezdetekről. 
Akkor készült a váz is, amit az
óta használnak. Az elemeket 
a Kőkert raktárában tartják, 
onnan viszik át az adventi idő
szak előtt a plébániára. Azért 
oda, mert minden évben akad 
rajta valami javítanivaló. Ha ez 
megvan, kezdődhet az összeál

lítás a téren, majd jöhet az első 
gyertya gyújtásakor a kis nyil
vános ünnepi műsor. 

– Azt gondolom, hogy ebben 
az évben, ami amúgy is nagyon 
sok nehézséget és gondot ho
zott, talán ez a fajta kapaszko
dó, állandóság segít bennünket 
abban, hogy egy kicsit idejőve, 
elcsendesedve, a mindenna
pok zaját elhagyva a lelkünket 
megnyugtassuk és az ünnepre 
hangolódhassunk – hangsú

lyozta Koós Judit, az egyesület 
vezetője, amikor az adventi ko
szorún meggyújtották az első 
gyertyát. A járványhelyzet mi
att a kőbányaiak ezt online kí
sérhették figyelemmel, ahogy a 
következő gyertyák gyújtását 
és a betlehemnél elhangzó mi
sét, istentiszteleteket is. A bet
lehem azonban így is az adven
ti várakozás üzenetét közve
títi, az arra sétálók láthatóan 
szívesen elidőznek előtte. 

Meglepetés Mikulás
December 5-én és 6-án dél-
után Mikulás járta Kőbányát. 
Civilek élesztettek újra egy 
régi kerületi hagyományt 
a Szent György-plébánia és 
a Kőbányai Önkormányzat 
támogatásával. A rendszer-
változás utáni évektől kezd-
ve majd két évtizeden át fel-
tűnt a kerület utcáin a Mi-
kulás a Szent László-plébá-
nia programja keretében, ez 
éledt most újra, a járvány-
helyzet miatt azonban kicsit 
más formában, mint régen.

A feldíszített, kivilágított, 
útját karácsonyi zenével is 
jelző szán és utasa megál-
lás nélkül járta a kerületet – 

a csoportosulási tilalom mi-
att útját pontosan nem hir-
dethették meg a szervezők, 
viszont a Kőbányai Hírek Fa-
cebook-oldalán közzétett 
linken az érdeklődők követ-
hették, hol jár éppen. Igye-
keztek is sokan „meglesni” 
a Mikulást, felhívásunkra 
87-en küldtek fotót, videót 
a Kőbányai Hírek Facebook-
oldalára. Öten közülük a Kő-
bányai Önkormányzat tá-
mogatásával apró meglepe-
tésajándékban részesültek. 
A szerencsések: Deszkovics 
Ágnes, Ferencz Márta, Gá-
bor Zsanett, Marietta Sinka 
és Somodi István. 

Az ajtó zárva, de mézes-
kalács illata lengi be a Kő-
rösit. A kulturális központ 
kis műhelyében süti sül, 
és videó készül a közös-
ségi oldalra. Győrffy Lász-
ló vezet körbe, vele érté-
keljük az idei évet. 
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KŐBÁNYAI  
SZENT LÁSZLÓ-PLÉBÁNIA: 
December 23-án reggel 6 óra-
kor idei év utolsó rorate szent-
miséje, gyóntatás 6.35–7.00 
óra között. 

December 24-én 9–10 óra 
között gyóntatás, 15 óra-
kor interaktív pásztorjáték, 
17.30–17.55 között gyóntatás, 
18.00 órakor karácsony-elő-
esti szentmise a templomban. 
A templom és az urnateme-
tő 8.45–12 és 14.30–18.45 óra 
között tart nyitva. Éjféli mise 
a járványügyi rendelkezé-
sek függvényében lesz, érde-
mes figyelni a honlapot: www.
szentlaszlo.net.

December 25-én, karácsony 
ünnepén 8 órakor a Pongrácz 
úti templomban szentmise, 
10 és 18 órakor a Szent Lász-
ló-templomban szentmise. 
A templom és az urnatemető 
9.00–18.45 között tart nyitva. 

December 26-án, karácsony 
másodnapján Szent István 
dia kónus napja, 10 és 18 óra-
kor szentmise a Szent László-
templomban. A templom és az 
urnatemető 9.00–18.45-ig tart 
nyitva. 

December 31-én évvégi há-
laadás, szentmise a Szent 

László-templomban 18 órakor. 
Január 1-én 10 és 18 órakor 
szentmise a Szent László-
templomban. A templom és 
az urnatemető 9.00–18.45-ig 
tart nyitva.

KŐBÁNYAI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG 
Istentisztelet minden vasár-
nap 8.30, 10 és 17 órai kez-
dettel. Élő online közvetítés: 
www.facebook.com/refkoba-
nya/ 

BUDAPEST-KŐBÁNYAI EVAN-
GÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Istentisztelet minden vasár-
nap 10 órakor a kőbányai 
evangélikus templomban. 
Az istentiszteletek online is 
megtekinthetők a https://
www.facebook.com/koba-
nyai.evangelikus/, illetve a 
YouTube-on, a Kőbányai Evan-
gélikus oldalon. 

HIT GYÜLEKEZETE
Istentiszteleteket a járvány-
helyzetben nem tartanak. Élő 
online közvetítés: kozvetites.
hit.hu, www.youtube.com/
user/HitGyulekezete, www.
facebook.com/ahitgyuleke-
zete. 

Kőbányai egyházi vezetők karácsonyi üzenetei

Idén a karácsonyi készülésünk 
túlságosan is szokatlanra sikere-
dik. A pandémiás időszakban új 
szempontokra is kell figyelnünk, 
melyekre eddig talán sohasem 
gondoltunk. Felértékelődnek a 
találkozások, érezzük az idő rö-
vidségét egyik-másik tervezett 
alkalmunk kapcsán. Regisztrál-
juk a fájdalmas tényt: idén még 
az ölelésből is kevesebbet java-
solnak a szakemberek. 

Olyan időket élünk, mely ki-
kezdte már türelmünket, humor-
érzékünket, figyelmünket és tű-
rőképességünket. Feltesszük tit-
kon a kérdést: vajon meg tudtam-
e felelni a saját életfelfogásom-
nak és az életről kialakított el-
képzeléseimnek?

Naponta kerül elém a kérdés: 
vajon én hogyan szeretek, és mi-
lyen módon tudom megélni hi-
temet? Felteszem a kérdést: Mi-
lyen volt az én szeretetem 2020-
ban? Mit és hogyan adtam? Mit 
és hogyan kértem? (Hogyan sze-
rette mondjuk Péter a világot 
vagy a társait, akikkel naponta 
éli a mindennapjait.)

Itt most elég komoly önmar-
cangolásba lehetne fogni. Mert 
a szeretetem oly szinten töre-
dékes, hogy azt leginkább önzé-
semnek lehetne nevezni. Azon 
gondolkodtam, hogy ha a létezé-

sem olyan, mint a csillagunké, a 
Napé, ami körül forognak a boly-
gók, és járják a pályájukat az üs-
tökösök, az nem jelenthet talán 
akkora bajt, ha cserébe adok is 
valamit, például fényt és mele-
get. Talán csak az ilyen típusú 
énközpontúság fogadható el.

Az lenne jó, ha a szeretetünk 
olyan lehetne, mint a sugárzó 
Nap fénye, ami nem kérdezi, kap-
e viszonzást, egyszerűen adja a 
melegét! 

Látva az adventi készülődést, 
a karácsonyi fényeket, közben 
az ideges vásárlókat, utazókö-
zönséget és autósokat, elfog va-
lami döbbenetes érzés, mert mi 
sokszor keserítjük és megbánt-
juk, visszautasítjuk és semmi-
be vesszük a másikat. Ráadásul 
várnánk az érdeklődő gondosko-
dást és a számontartó szeretetet. 

Talán ismerős lesz ez az evan-
géliumi idézet: „Mert úgy sze-
rette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Az eredeti görög szövegből job-
ban kiderül, mint a magyar for-
dításból, hogy itt nem befeje-
zett múltról van szó. Nem arról, 
hogy egyszer valamikor volt egy 
olyan korszaka is ennek a világ-
nak, hogy az Isten szerette, mi-

szerint szerette 
ugyan valami-
kor, de már nem 
szereti! 

Itt egy elkez-
dődött múltról 
van szó. Egy ré-
gen elkezdődött 
folyamatról, is-
teni a kcióról, 
egy szeretetak-
cióról, ami az-
óta is tart! Ő 
most is ugyan-
úgy szereti a világot, mint ak-
kor, amikor ez a kijelentés Jézus 
ajkán elhangzott!

Úgy sokkal érthetőbb lenne, 
ha azt mondta volna Jézus, hogy 
emberek, vegyétek tudomásul: 
„Isten megutálta ezt a világot, 
haragszik rá, gyűlöletes előtte!” 
Mert ez a világ valóban egészen 
kiszorítja Istent az életéből. Vaj-
mi keveset törődik azzal, hogy 
létezik-e Ő, él-e isteni törvény. 
Kívülről úgy néz ki, mintha en-
nek a világnak az egész élete vol-
taképpen egy nagy lázadás len-
ne: tele van olyan indulatokkal, 
vágyakkal, törekvésekkel, gon-
dolatokkal, amelyek mind szö-
ges ellentétben állnak mindaz-
zal, amit az Isten szerethet.

Azon töprengtem, miért is 
ez a „mégis szeretet”! Az a vi-

lág, amelyikkel szemben sok-
szor bennünk is furcsa indula-
tok születnek. Amelybe belefá-
radtunk, amely gyötrelmes sú-
lyával afféle keresztként neheze-
dik ránk, amely lassan felemész-
ti az erőnket. Azt az emberi vilá-
got, amelyben az ember számos 
esetben kicsinyes, rágalmazó, és 
irigységével marja a másikat, tü-
lekszik, könyököl. Ezt az embert, 
ezt a világot szereti Isten! Jézus 
mondja: „Úgy szerette Isten a vi-
lágot…” Úgy, ahogyan senki más!

Nem mindegy, hogy a mi sze-
retetmondataink hogyan is han-
goznak idén, nem mindegy, hogy 
az üzenetünk hogyan is formá-
lódik meg, nemcsak keresztény-
ként, hanem emberként!

Karácsony annak az ünnepe, 
hogy Isten úgy döntött, minden 

képzeleten felül megajándékoz 
bennünket. Ő volt az, aki az első 
karácsonyi ajándékot Jézusban 
elkészítette. Isten ajándékozá-
sának egyetlen célja az volt, hogy 
örömöt szerezzen mindazoknak, 
akik Jézust, az Ő  legnagyobb 
ajándékát megkapják, hogy sen-
ki se vesszen el, senki se marad-
jon ki a megajándékozottságból.

Szóval jó volna számot vetni, 
hogyan is szerettem, és hogyan 
is hittem ebben az elmúló esz-
tendőben. A kérdés azonban itt 
nem érhet véget: mennyire tu-
dok elkötelezett lenni arra, hogy 
jobb hellyé tegyem a világot, a 
környezetemet, azaz hogyan is 
hiszek, hogyan is szeretek, ami-
kor előre tekintek a 2021-es esz-
tendőre?
 „…Bizalmas szívvel járom 

a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet 

a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.”

(Juhász Gyula:  
Karácsony felé; részlet)

A 2020-as esztendő valószínűleg 
bevonul a történelemkönyvekbe. 
Könnyen lehet, hogy húsz-har-
minc év múlva tanítani fogják 
ennek az esztendőnek eseménye-
it, és szomorú szívvel fognak gon-
dolni arra, hogy milyen borzasztó 
volt a 2020-as esztendő. 

Jelenben beszélünk a vírusról, 
a vírus elleni védekezés külön-
böző formáiról, beszélünk arról, 
hogy jövőre is lesz karácsony, be-
szélünk a reményről.

De h át m i mos t a jelen-
ben élünk! Nekünk most 
kell(ene) megélnünk ezt az 
ünnepet. Talán még arról 
is beszélünk, hogy meny-
nyi minden más lesz ebben 
az ünnepben, esetleg visz-
szaemlékezünk nosztalgi-
kus révülettel, hogy milyen 
jó volt a tavalyi karácsony. 
Valószínűleg arra már nem 
emlékszünk, hogy tavaly is 
hasonlókat mondtunk, gon-
doltunk. Mennyire jobb volt 
a tavalyelőtti ünnep, meny-
nyivel több ajándékot tud-
tunk adni és kapni. Bezzeg ak-
kor még békében voltunk a csa-
ládtagjainkkal, bezzeg mennyi-
vel jobb volt a vacsora – és még le-
hetne sorolni, hogy tavaly meny-
nyivel jobb volt minden.

Észrevettük-e, hogy már több 
éve, talán évtizede pusztít egy 
kór karácsonykor? Ez a kór el-
szegényíti az ünnep lényegét, ki-
radírozza Krisztust, az ünnepel-
tet. Ez a kór egy furcsa vásárlá-
si lázat okoz. Ahogy közeledik az 
ünnep, úgy megy fel a vásárlási 
lázunk, hogy minél többet és job-
bat vegyünk, adjunk, osztogas-
sunk. Ráadásul ezt a lázat nem 
is akarjuk csillapítani. Ez a kór 
görcsrohamokat okoz. Görcsö-
sen ragaszkodunk, hogy nekünk 
ünnepelni kell mindenáron. Gör-
csös ragaszkodást okoz, hogy 
csak a felszínes dolgokkal fog-
lalkozzunk.

Ez a kór legyengíti lelki immu-
nitásunkat, nehogy imára kul-
csoljuk a kezünket, nehogy le-
térdeljünk és meghajoljunk a já-
szol előtt. 

Ez a kór rohamot okoz, egy 
rohamot, hogy rohanjunk, ro-
hamot, hogy az általunk elkép-
zelt dolgokat mindenáron elvé-
gezzük. 

Napok, hetek óta beszélünk a 
mostani vírus ellenszeréről, az 
oltóanyagról, vagy más néven 
vakcináról. Szinte már úgy vár-
juk, mint annak idején a Meg-
váltót! 

A  több évtizede az ünnepet 
megfertőző kórral szemben van 
egy nagyon régi vakcina. És ez 
nem más, mint maga az Ünnep, 
maga a Kis Jézus, aki 2000 évvel 
ezelőtt beleszületett a világba, és 
azóta is minden karácsonykor a 
maga egyszerűségével ajándé-

koz meg bennünket. Ez az 
oltóanyag, aki nem más, 
mint Ő, a Gyermek, a Fiú, 
aki életét adta nekünk és 
értünk. Meg akarja szün-
tetni bennünk a vásárlá-
si lázat, a görcsrohama-
inkat, fel akarja erősíte-
ni lelki immunitásunkat, 
hogy a világban lévő rosz-
szat felismerve tudjunk a 
jóval küzdeni a rossz ellen.

Mit tegyünk? Egyszerűen csak 
nézzünk bele a lelkünkbe, hogy 
milyen ünnepre is vágyunk iga-
zán. Mert lehet ünnepelni csend-
ben, külső fény nélkül is, hiszen 
a Megszületett Kisded fénye ben-
nünk világít. Karácsony nem egy 
szirupos, érzelgős ünnep, és ta-
lán ezek a mostani körülmények 
is segítenek abban, hogy rátalál-
junk az igazán fontos benső Bé-
kére, magára Krisztusra.

Ezen az ünnepen mondjunk 
imát mindazokért, akik a leg-
több áldozatot hozzák értünk, az 
egészségügyben dolgozókért, az 
idősotthonokban dolgozókért, a 
pedagógusokért és mindazokért, 
akik erejüket megfeszítve szol-
gálnak és dolgoznak, hogy ne-
künk legyen Ünnepünk. 

Isten áldotta békés ünnepet kí-
vánok imádsággal: 

Attila atya

„Mert úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.” 
(Jn 3,16)

Ez a rövid mondat az advent-
nek és a karácsonynak is a leg-
fontosabb üzenete az emberiség 
számára.

Szerte a világon emberek mil-
liói készülődnek karácsonyra. Ez 
a készülődés nem olyan, mint az 
eddigiek. A karácsony sem lesz 
olyan, mint amit megszoktunk. 
Idén szűkebb körben fogunk ün-
nepelni. Talán csak a legszű-
kebb család lehet együtt. Ez jó 
is lehet, mert megállhatunk, el-
csendesedhetünk, és talán több 
időnk marad arra, hogy egymás-
sal, a gyermekeinkkel, a csalá-
dunkkal legyünk együtt. 

Talán lesz lehetőségünk arra 
is, hogy azzal töltsük a kará-

csonyt, amiért van a karácsony. 
Lesz időnk arra, hogy csatlakoz-
zunk a hálás emberek seregéhez, 
és lesz időnk arra, hogy elmond-
juk Istennek: „Köszönjük Neked, 
hogy Jézus Krisztusban meg-
ajándékoztál minket. Köszönjük, 
hogy megmutattad, hogy meny-
nyire szeretsz bennünket.”

Isten szeretete karácsonykor 
a világra irányul: „mert úgy sze-
rette Isten a világot…” A „világ” 
itt azt jelenti, hogy minden em-
ber. Isten ajándéka nem korláto-
zódik egyetlen emberre, egyet-
len népre. Minden embert sze-
ret! Téged is szeret Isten! Érted 
is megszületett Jézus!

Mit mond még a felolvasott 
bibliai igevers? Isten szeretett 
és szeret – ezért adott. Mert ugye 
tudjuk, hogy lehet adni szeretet 
nélkül is, de lehetetlen szeretni 
anélkül, hogy adnánk. 

Kit adott Isten? Az  ő 
Fiát! Az  ő egyetlen Fiát 
adta. Ennyire szeretett 
bennünket, ennyire sze-
ret téged Isten! A  Fiát 
adta érted.

Az  első karácsonykor 
egy gyermek született Betle-
hemben. Ebben a gyermekben 
Isten megmutatta, kinyilvání-
totta irántunk való szeretetét. 
Ez a Gyermek Isten Fia. Semmi 
és senki más nem tud bennünket 
meggyőzni Isten szeretetéről.

Ez a karácsony más lesz, mint 
az eddigiek. Lehet, hogy jóindu-
lat vesz körül, lehet, hogy jó dol-
gok történnek veled. De azt is 
tudjuk, hogy van boldogtalanság 
is, van bőven civakodás is, és ott 
van bennünk a betegségtől való 
félelem, amely felveti bennünk a 
kérdést: csakugyan szeret Isten? 
Csakugyan szereti ezt a világot? 

Isten szeretetét nem abból tud-
juk meg, hogy mennyi ajándék 
kerül a fa alá, sem abból, hogy 
hány barátod látogat meg kará-
csonykor, hanem abból, ha az Ő 
ajándékára nézünk, aki a betle-
hemi istállóban megszületett. 

Szeretetének bizonyítékaként 
Isten odaadott mindent. Minden 
ajándéka benne van a Gyermek-
ben, aki bepólyálva fekszik a já-
szol-bölcsőben.

Isten Fia nekünk adatott. 
A miénk! Térdre hullva fogadjuk 
el Jézust! 

Kérlek, ne utasítsd vissza azt, 
amit Isten szeretete készített el 

számodra. Ezt 
a gazdag aján-
dékot csa k el-
fogadni lehet. 
„Aki hisz őben-
ne, nem vész el, 
hanem örök éle-
te van!”

A z  ajá ndék-
ba n magát a z 
Ajándékozót 
k a p j u k  m e g . 
Karácsonykor Istennel talál-
kozhatunk. Jézus Krisztusban 
életünk, örök életünk van! Ezt a 
páratlan ajándékot kínálja Isten 
számodra. Fogadd el, hogy ál-

dott legyen a karácsonyod és ál-
dott legyen az életed!

Elhangzott a kőbányai betlehe-
mes előtt advent 3. vasárnapján, 
2020. december 13-án.

Karácsonyi köszöntő 
Szilágyi-Sándor András 
református lelkipásztortól

Benkóczy Péter 
evangélikus lelkész
adventi üzenete

Ünnepi mise- és 
istentiszteleti rend

Örömhír járvány idejénÖrömhír járvány idején

A Hit Gyülekezete
köszöntője

Balogh Attila atya, 
a Szent László-plébánia 
plébánosának gondolatai

Igen nehéz év zárásához köze-
ledünk; az életünket 2020-ban 
politikai feszültségek, gazda-
sági recesszió és egy pusztí-
tó világjárvány nehezítették. 
A korlátozások miatt, úgy tű-
nik, az ünnepi időszak is rend-
kívüli lesz. Éppen ezért érde-
mes ezekben a napokban min-
den eddiginél jobban tudato-
sítani magunkban azt a csoda-
eseményt, amire a karácsony 
megemlékezik. Bármilyen ki-
hívásokkal néz is szembe az 
emberiség, kétezer éve Je-
ruzsálemtől pár kilométerre, 
egy betlehemi jászolban már 
megszületett a Megváltónk!

A sütögetés, az ajándékvá-
sárlások és általában az ünne-
pi forgatag könnyen a szürke 
valóság talajára rángatják le 
az ünneplőket. A készülődés 
felfokozottsága gyakran ki-
ábrándulással ér véget, nem 
ritkán a családtagok is össze-
vesznek, és elmarad a várva 
várt katarzis. Aztán január ele-
jén az ember újrakezdi a szá-
molást a következő karácso-
nyig. Ha elvész az ünnep esz-
szenciája; ha nem tartjuk tu-
datosan szem előtt a megem-
lékezésünk tárgyát, akkor saj-
nos a karácsony szellemi tar-

talmát, hitünk középpont-
ját elhomályosítja a hétköz-
napiság és az idő kíméletle-
nül folyó árja.

Pedig csodára emléke-
zünk! Arra, hogy Isten úgy 
szerette ezt a világot, hogy 
egy hajadonon keresztül 
elküldte ide saját egyszü-
lött fiát, hogy „valaki hi-
szen őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen”. 
Az embernek mind a hétköz-
napi, mind az átfogó, mély 
problémáiból is Isten meg-
adta a kiutat. Ezért emlékez-
zünk a názáreti Jézus Krisztus-
ra egy ilyen viszontagságos év 
végén is!

Éppen ezért, amikor nagyon 
ránk akarna ereszkedni a téli 
éj sötétje, amikor a szemé-
lyes gondok árnyai kísérte-
nek, amikor ködbe kezd vesz-
ni a remény, ne feledjük el: a 
Megváltó megszületett! Sőt, 
ez a Megváltó ma is él, és azon 
dolgozik, hogy minél többen 
kiszakadjanak a látható világ 
rabláncaiból, és megismerjék 
létezésük természetfölötti ér-
telmét.

Krisztus születésekor egy 
ragyogó csillag a messzi ke-
letről vonzotta Betlehem-

be az égbolt ismerőit, hogy 
megtalálják az emberiség le-
endő királyát. Ezek a bölcs 
tudósok mindent alárendel-
tek annak a célnak, hogy a 
Messiást meglássák: hátra-
hagyták otthonukat, család-
jukat, munkájukat, hosszú és 
viszontagságos útra keltek, 
és végül a leggazdagabb kin-
csekkel halmozták el az új-
szülött Szabadítót. Ez a viszo-
nyulás mindannyiunk számá-
ra példa: nincs az az elfoglalt-
ság, az a vagyon, az az embe-
ri kapcsolat, ami többet érne 
Jézus Krisztusnál! „Mert aki 
meg akarja tartani az ő éle-
tét, elveszti azt; aki pedig el-
veszti az ő életét én érettem, 

az megtartja azt” – tanította 
Jézus, ami egyúttal minden 
jogos szükségünk betöltésé-
nek ígéretét is magában hor-
dozza.

Ez Jézus születésének és 
életművének a csodája: az 
emberiség megváltása ön-
magától és a Sátán fogságá-
ból. Ezért énekelték az angya-
lok Jézus születésének éjje-
lén: „Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, és e 
földön békesség és az embe-
rekhez jó akarat!”

 Kívánunk mindenkinek jó 
egészséget, áldott karácsonyi 
ünnepeket és békés, boldog új 
évet:

Hit Gyülekezete
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mokkal úgy, hogy az ösz-
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HIRDETÉS

Egyedülálló emlékművet kap-
hatnak Budapesten a háborúk-
ban megerőszakolt nők. Ez a 
2023-ra tervezett szobor vagy 
emlékhely az egyik eleme an-
nak a nagyszabású projektnek, 
amelyre a fővárosi vezetés vál-
lalkozott idén. A terv azonban 
jóval több egyetlen emlékmű-
nél, a különleges program sok-
kal inkább az évtizedeken és 
generációkon át elhallgatott 
kegyetlenségek társadalmi fel-
dolgozását szolgálja. A témá-
ban szeptember óta konferenci-
ákat, előadásokat szerveznek, a 
program keretében létrehozott 
elhallgatva.hu weboldal pe-
dig nemcsak ezeknek ad online 
nyilvánosságot, hanem egyfaj-

ta tudástárként is szolgál, gyűjti 
a téma forrásait, hazai és nem-
zetközi szakirodalmát.

Fontos cél a személyes tör-
ténetek gyűjtése is, ezért Bu-
dapest Főváros Levéltára azt 
kéri, jelentkezzen, aki olyan 
személyes vagy családi iratok-
kal, fotókkal, visszaemlékezé-
sekkel, naplóval vagy más do-
kumentumokkal rendelkezik, 
amelyek a 20. század háborúit 
és forradalmait átélők minden-
napjaiba engednek bepillantást. 
Így a több generáción át megőr-
zött dokumentumok, történe-
tek nemcsak a családtagok szá-
mára lehetnek értékesek, azo-
kat az utókor is megismerheti 
és megőrizheti. 

Jéghízlalók és műjéggyártók – helytörténeti sztori a jégvermekből

Budán, a Lánchíd közelé-
ben van eg y utca, amely-
nek a  neve az, hogy Jégve-
rem. A török hódoltság idő-
szakában errefelé volt az ak-
tuális budai pasa természe-
tes hűtőkamrája. Kőbányán 
nincs ilyen utca, noha a kör-
nyék tele volt jégvermekkel a 
19. században. 

– Pest, majd később Buda-
pest éléstárát a Rákos-pa-
tak mente jelentette akko-
riban – adja meg a kézenfek-
vő magyarázatot a Helytör-
téneti Gyűjtemény vezetője, 
Verbai Lajos. A kiegyezést 
követő aranykorban a fővá-
ros népessége csaknem meg-
háromszorozódott (1870-ben 
300 ezren lakták, 1900-ban 
több mint 860 ezren). A pa-
tak partja és Óhegy között 
egymást érték a majorságok, 
hogy tejjel, tejtermékekkel, 
hússal lássák el a budapesti-
eket. De a kor gazdasági be-
vándorlói közé tartozó bol-
gárkertészek is alig győzték 
kielégíteni zöldségfélékkel a 
megugrott keresletet. A be-

szállítói kört tehát bővíteni 
kellett, amiben kapóra jött 
a vasúti szállítás elterjedé-
se. Az első időkben azonban 
csak olyan portékát lehetett 
bevagonírozni, amelyik el-
áll. A tej, a tőkehús vagy ép-
pen a sör pedig nem ilyen. Ezt 
a gondot a vasúti hűtőkocsi 
feltalálása ugyan megoldotta, 
már csak azt kellett kitalál-
ni, hogy honnan kerül jég ta-
vasztól őszig a vagon két vé-
gében kialakított tárolókba.

Kezdetben a 
kőbá nya i sör-
gyárak is a ter-
mészet es for-

ráshoz nyúltak, és a rácke-
vei Duna-ágról szerezték be 
a jeget. Csakhogy a terme-
lés felfutásával a fuvarozás 
egyre lassúbbnak bizonyult, 
a sörgyárak, valamint élel-
mes vállalkozók ezért hely-
ben ásta k mag ukna k be-
szerzési forrást. A szó szo-
ros értelmében. A Rákos-pa-
tak vizét mesterségesen ki-
alakított, sekély tavakba ve-
zették csatornák és zsilipek 
segítségével. 

– A  jég tá rolókba min-
dig csak néhány centi vi-
zet engedtek, majd megvár-
ták, hogy megfagyjon, illetve 
ráfagyjon az alatta lévő jég-
rétegre. Az ily módon felhiz-
lalt jeget tömbökre vágták, fá-
ból ácsolt rámpákkal kocsira 
rakták, és vagy azonnal elvit-
ték a vevőkhöz, vagy eltárol-
ták. Pont fordítva csináltak 
tehát jeget, mint ahogy az a 
természetben képződik – me-
séli Verbai Lajos.

A háztartások földbe ásott, 
tetővel fedett, szalmával hő-
szigetelt jégvermekben „tet-
ték el a telet nyárra”. A „nagy-
fogyasztók”, vagyis a sörgyá-
rak, mészárszékek, kertésze-
tek pedig a kőbányászatból 
hátramaradt pincékben ala-
kítottak ki maguknak hűtő-
kamrákat. A  felhalmozott 
jégtömbök úgy lehűtötték a 
hatalmas, föld alatti terme-
ket, hogy a legnagyobb káni-
kulában sem kellett olvadás-
tól tartani. A jég évekig elállt 
volna, ha lett volna rá ideje. 
De nem volt, sőt az időjárás-
nak kitett természetes jég-
gyártás nem is tudott lépést 

tartani a folyamatosan nö-
vekvő kereslettel. A műjég-
gyártók piacra lépése elke-
rülhetetlen volt, miként an-
nak velejárójaként a konku-
renciaharc is. A „trónkövete-
lők” nemigen válogattak az 
eszközökben, egyik kedvenc 
ütőkártyájuk a járványve-
szély volt. 

– A  közegészségügyi ha-
tóságot azzal tartották nyo-
más alatt, hogy a felszíni vi-
zek szennyezettek, ezért a 
Dunából, illetve a Rákos-pa-
takból kinyert jég ártalmas 
az egészségre, amiben volt is 
igazság. A korabeli sajtó köz-
ben „jégháborúról” cikkezett 
– jegyezte meg Verbai Lajos.

A gyártás kiszámíthatósága 
és az ellátás biztonsága, vagy-
is azok az üzleti előnyök, ame-
lyek együtt járnak az időjárás-
tól való függetlenséggel, végül a 
műjéggyártók javára döntötték 
el a küzdelmet. De a sörgyárak 
úgy álltak át a modern techno-
lógiára, hogy közben nem hó-
doltak be a jégpiac új urainak. 
Helyette összefogtak, és saját 
műjéggyártó üzemet építettek, 
ahol ők diktálták a tempót.

Erőszak, 
menekülthullám, 
Pongráctelep

Ismeretlen mozaikok Trianon történetéből

A háború s erő szak-
kal a magyarok több-
sége azután szembe-
sült, hogy az Osztrák–
Magyar Monarchia ka-
pitulált az első világ-
háborúban. Ezzel a so-
kak számára meglepő 
megállapítással kezd-
te előadását Ablonczy 
Balázs a Helytörténeti Gyűj-
teményben. A történész egy 
olyan kutatócsoportot vezet, 
amely a trianoni tragédia ed-
dig nem vizsgált összefüggé-
seire fókuszál a századik év-
fordulón. 1918 őszén az ösz-
szeomlás következménye-
ként a történelmi Magyaror-
szág több régiójában meg-
szűnik a közrend, és állandó-
sulnak a fosztogatások. 

– A lövészárok-háború el-
állatiasította a katonákat, 
akik azt szokták meg, hogy 
egy vitának fegyverrel le-
het a leghatékonyabban vé-
get vetni – mondta az elő-
adó. A nemzetiségek lakta 
területeken a zavargások-
nak magyarellenes indítta-
tásuk is van, tömegesen űzik 
el a jegyzőket, vasutasokat, 
postásokat, mert a helyiek 
szemében ők képviselték az 
elnyomó hatalmat. Így lettek 
belőlük az első „trianoni me-
nekültek”.

A román, csehszlovák, illet-
ve szerb megszállás idején 
aztán további magyarok vál-
tak az erőszak áldozatává. 
A román hadsereg tudatosan 
alkalmazta például a nyilvá-
nos botozást a civil lakos-
ság megfélemlítésére. Egy-
re több magyar döntött úgy, 
hogy a mai Magyarország 
területére menekül. A for-
málódó Horthy-rendszer fel-
mérte, hogy az áradatnak gá-
tat kell szabnia, mert millió-
kat a megcsonkított ország 
nem tud ellátni. Noha a be-
költözést megszigorították, 
még így is 4-500 ezren ér-
keztek az elcsatolt terüle-
tekről. Az ő számukra Buda-
pest akkori szélein több lakó-
telep is épült. Az egyik volt a 
Pongráctelep, ahol kezdet-
ben aránytalanul sok volt a 
menekült vasutas és postás.

A 40-es évek elejére a la-
kosság nagy része kicseré-
lődött, aminek oka egyelő-

re nem tisztázott. 
Egyeseknek a fegy-
verkezési és gazda-
ságélénkítési akció-

terv jelenthetett kiugrást. 
Mások egyszerűen vissza-
költözhettek szülőföldjük-
re a Felvidék, majd később 
Észak-Erdély visszacsatolá-
sával. Az akkori pongráctele-
piek mindig is „hazátlannak” 
érezték magukat. A hatalom 
bizalmatlan volt velük szem-
ben, mert attól tartott, hogy 
elégedetlenségük forrada-
lomba csap át. Ezért aztán 
rendszeresen vegzálta őket 
mondvacsinált okokból. Lel-
ki támaszra nem számíthat-
tak, a katolikus egyház illő 
távolságot tartott a „magyar 
menekültektől”.

A kőbányai Trianon-em-
lékévet záró előadás előtt 
dr. Mátrai Gábor önkormány-
zati képviselő, a közművelő-
dési bizottság elnöke mon-
dott rövid köszöntőt. A politi-
kus úgy fogalmazott, hogy a 
békediktátum következmé-
nyeit száz év elteltével is vi-
seli Magyarország.

Elhallgatva

Lejárató kampány, hivatali beadványok, propagandacikkek 
– egy konkurenciaharc kellékei a múlt századból. A spájzban 
zümmögő hűtőgépek korában nehéz magunk elé képzelni, 
ahogy összecsapnak egymással a „jéghizlalók” és a műjég-
gyártók. Pedig alig száz éve pont ez történt. Helytörténeti so-
rozatunk célkeresztjében a „nagy kőbányai jégháború”.

Bányászat a jégtavon

Jégszállítás

„Kőbányai jégkorszak”
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– Költő vagy író? 
– Most már mindkettő, az első 
könyvem verseskötet volt, a 
most megjelent második pedig 
regény. 

– A második is önéletrajzi ih-
letettségű?

– Igen, bár annak vagyok a 
híve, hogy az ember ne kezdje 
el magyarázni a saját szövege-
it. A Tiki a kiskamaszkort dol-
gozza fel, amelynek esetemben 
az egyik mindennapos hely-
színe a Harmat Általános Is-
kola volt.

– Az első kötetének az a 
címe, hogy Patyik Fedon éle-
te. De ki az a Patyik Fedon?

– Ő volt gyermekkoromban 
a képzeletbeli barátom, aki-
ről három-négy éves koromtól 
rendszeresen meséltem a szü-
leimnek. Édesanyám írta az 
aranyköpéseinket, amelyeket 
utólag elolvasva kiderült, hogy 
Patyik Fedont „loptam” a nővé-
remtől. Ő kreálta, de én keltet-
tem életre. Figurája az emberi 
személyiség kettősségét jelení-
ti meg. A pszichológia nyelvén 
fogalmazva: az én és a felettes 
én küzdelmét. 

– A gyermekkori történet-
mesélés után mi következett 
az irodalmi pályafutásában? 

– Kiskamasz koromban jöt-
tek a szerelmes versek, a későb-
biekben pedig írtam vagy öt-
ven „Ady-verset” és ugyaneny-
nyi „József Attila-költeményt”. 
Nagyszájú gimnazista voltam, 
a magyartanárom mégis meg-
sejtette, hogy írok. Lebuktunk 
a cigivel, mire azt mondta, hogy 
elsimíthatjuk az ügyet, ha elol-
vashatja a verseimet. Nagy sze-
repe volt abban, hogy a Fasori 
Evangélikus Gimnázium után 
magyar szakon tanultam to-
vább a Pázmányon. Később fel-
vettem a hittant. 

– A hittant sokan, ahogy 
mondani szokás, büfé szak-
nak tartják. 

– Ez tévedés, nekünk nagyon 
komoly tananyagot adtak le az 
egyetemen. Engem, azon túl, 
hogy csak egy második szak 
felvételével szerezhettem taná-
ri diplomát, az is motivált, hogy 
vallási-hitbéli kérdésekről be-
szélgethessek középiskolások-
kal. A magyar–hittan párosítás 
ritka, noha a lelkiség megraga-
dásában az irodalom nagy se-
gítség. 

– Lehet ezt tanulni? Azért 
kérdezem, mert ön az Előre-
tolt Helyőrség Íróakadémia 
hallgatója, tagja. 

– Vannak kétségeim, hogy ta-
nítható-e, de abban biztos va-
gyok, hogy fejleszthető. Mento-
rom, Horváth László Imre szok-
ta mondani, hogy ha az ember 
regényt akar írni, akkor arra 
úgy lehet legjobban gyakorolni, 
ha az ember regényt ír. Nyilván 
olvasni is kell hozzá, különben 
az író sosem tudja meg, hogy 
mások miként oldanak meg 
egy-egy problémát. Tartja ma-
gát ugyanis az a nézet, hogy újat 
senki nem tud írni, mindenki az 
általa befogadott dolgok összes-
ségét generálja újra a nyelv által. 

– Mi az írás munkamenete 
önnél? 

– Attól függ, hogy melyik fá-
zisban vagyok. Ha a nyers szö-
veget írom, akkor rendszeresen 
dolgozom, számomra ez az al-
kotás legelevenebb része. Jel-

lemző rám, hogy előzőleg so-
kat dolgozom fejben, formálom 
a témát, keresem hozzá a szava-
kat. A szerkesztés nehezebben 
megy, az kevésbé aktív munka, 
ezért könnyen halogatom.  

– „ A Fradié r t me ghalni 
olyan, mint a grundért vagy a 
hazáért.” Az idézet az új köny-
véből származik. Ez a fantázia 
műve vagy önéletrajzi vonat-
kozás?

– Egyértelműen az utóbbi. 
Bátyánk már a pólyában fut-
ballfanatikusokat nevelt belő-
lünk. A hatéves öcsém 2002-
ben oda-vissza tudta a vébé va-
lamennyi válogatottjának felál-
lását. 

– És az Erős vár FC? Megle-
hetősen egyedülálló, hogy Lu-
ther Márton himnusza legyen 
egy futballcsapat névadója. 

– Sőt még missziónk is van! 
A BLSZ érzelemdús közegében 
a sportszerű viselkedést képvi-
seljük és népszerűsítjük, hogy 
kellőképpen irodalmi legyek. 
Karitatív munkát is végzünk, a 
csapat tagjai a Bagázs Egyesü-
let közreműködésével rendsze-
resen tartanak edzéseket ci-
gány fiataloknak szerte az or-
szágban.

Áldott, meghitt karácsonyt

és békés, boldog új esztendőt

kíván a Kőbányai Önkormányzat nevében

D. Kovács Róbert Antal

polgármester

Újabb 
kötettel 
jelentke-
zett idén 
a  ke rü -
let egyik 
legter-
méke-
nyebb 
irodal-
mára, Kanizsa József író, 
költő. Hazaszeretetről, hit-
ről, emlékekről peregnek a 
verssorok a Nemes teher-
rel című kötetben. A mű 
ugyanakkor emlékezése-
ket, interjúkat is tartalmaz, 
próza és fotó eleveníti fel a 
Zila Kávéházi Esteket, vagy 
éppen korábbi Kanizsa-es-
teket. Kanizsa József Kőbá-
nya díszpolgára, több mint 
hat évtizede ír, és több mint 
ötven kötettel jelentkezett 
már. 43 éve él az Újhegyi la-
kótelepen, itt fejti ki irodal-
mi és kulturális tevékeny-
ségét, alapította meg an-
nak idején a Kőbányai Írók, 
Költők Egyesületét, amely-
nek örökös tiszteletbeli el-
nöke. 

Nemes 
teherrelKőbányai fantázia

Mindössze huszonhat éves, de már a második kötete 
jelent meg. Egy íróakadémia hallgatója, aki nem iga-
zán hisz abban, hogy az írás tanulható. Abban már in-
kább, hogy a futballnak lehet lelki missziója. Interjú Re-
gős Mátyással.

Új könyvvel jelentkezett év végén a fiatal író

HIRDETÉS




