A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

Kőbányai
Hírek

Koronavírus-oltás után:
az egészségügy az első
A Bajcsy-Zsilinszky Kórházban is megkezdődött az egészség
ügyi dolgozók oltása a koronavírus ellen. A Kőbányai Híreknek
Fejér Tibor háziorvos számolt be a tapasztalatairól. 
7. oldal
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Félidőhöz közeledve

Épül a
Tengerszem

A bontással megkezdődött az
új háziorvosi rendelő építése,
ami az Üllői úti leromlott állapo
tú rendelőket váltja ki. A kerü
let saját forrásából és a kormány
támogatásával megújuló intéz
mény nyárra készülhet el.7. oldal

Gyömrői úti
alapozás
Indulhat a Gyömrői út fejlesz
tése, nyertest hirdettek a feri
hegyi gyorsforgalmi út, vala
mint a kapcsolódó közlekedé
si fejlesztések tervezésére kiírt
közbeszerzési ten
deren.
 8. oldal

Bővül a
Szervátiusz

A viszonylag enyhe tél is segíti az építési munkákat. A Szervátiusz Általános Isko
la régi téglafalain már ott fehérlik az új emelet. Őszre kívül-belül megújul az intéz
mény, az akadálymentességet személylift, a környezettudatosságot hőszivattyús
fűtési rendszer szolgálja majd. Újdonság lesz az autóval érkezőknek az úgyneve
zett „Kiss and drive” sáv is a Monori utcánál. 
6. oldal

Hangolnak a Rocksuliban

Tiszta
Terebesi
erdő

A második félévét kezdi feb
ruárban Kőbányán a Rock
suli. A járványhelyzet
ben is várják a zene
szeretőket tanul
ni, az amatőr és
profi bandá
kat próbálni.
 16. oldal

Osztás-szorzás

Összefogott Kőbánya és a fő
város a 66 hektáros zöldfelület
megtisztulásáért. Az akció egy
első
Összefogott folyamatos
Kőbánya ésegyüttműködés
a főváros a 66 hektáros
zöldfelület
lépése.

4.
oldal
megtisztulásáért. Az akció egy folyamatos együttműködés
első lépése. 
4. oldal

Ahogy országszerte,
úgy Kőbányán is fo
lyik az idei költségve
tés tervezése. Burány
Sándor országgyűlé
si képviselővel a töb
bi közt az iparűzé
si adó megfelezé
séről, dr. Pap Sán
dor költségvetési
tanácsnokkal a kő
bányai büdzséről
beszélgettünk. 

5. oldal

Kőbányai cukorkakirályok: Honnan ered a Negro?

15. oldal
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Boldog
új évet,
Kőbánya!
Ács Andrea
képviselő (MSZP)

Minden kedves kőbányai
nak egészségben gazdag,
boldog új esztendőt kívánok! Bízom benne, hogy
Gyárdűlőn és környékén
2021-ben tovább szépítjük
a lakókörnyezetet, átadjuk
az új orvosi rendelőt a Tengerszemben, megoldást találunk a hosszú évek óta
fennálló forgalmi, parkolási és egyéb problémákra. Várom Önöket online és telefonos fogadóóráimon, és remélem, hogy mihamarabb
személyesen is találkozunk.

Bakos Bernadett
képviselő (LMP)

Kedves Kőbányaiak! Nem
volt egyszerű az elmúlt év,
és bár már látszik a fény az
alagút végén, az új év sem
a felhőtlen fellélegzés éve
lesz. Mi mást is kívánhatnék 2021-re, mint örömökben, sikerekben és egészségben gazdag új évet! Év
elején mindig átgondoljuk
az elmúlt évet, és fogadalmakat teszünk. Új képviselőként idén egy fogadalmam van: mindent megtenni Kőbányáért és az itt élőkért.

Dr. Horváth Márk
képviselő
(Fidesz–KDNP)

Tisz telt Kő bá nya ia k!
Olyan év áll mögöttünk,
amilyenre senki sem számított, amely komolyan
próbára tett mindannyiunkat. Kívánom, hogy a
2021-es évben sikerüljön
mindannyiuknak megtartani – vagy ha kell, visszaszerezni – a jó egészséget,
és elérni a kitűzött céljaikat. Bízom benne, hogy Kőbánya idén is fejlődni fog, és nemcsak a közterületek, hanem az egymás irányába mutatott támogatás, tisztelet
és megbecsülés terén is.

Huszti András Norbert
képviselő
(Momentum)

Tisztelt felsőrákosi lakók! 2020 egy rendkívüli év volt, sokak számára
a megélhetés, a mindennapok nehezebbé váltak,
a kapcsolattartás is körülményesebb volt. Annak érdekében, hogy az életünk
visszatérjen a rendes kerékvágásba, kérem Önöket, hogy jelentkezzenek a vakcinainfo.gov.hu weboldalon az oltakozásra, amivel hamarabb véget vethetünk a koronavírusnak. Köszönöm!

Kovács Róbert
sportért felelős
tanácsnok
(Momentum)

Nem kétséges, hogy a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet és
az azt kísérő brutális kormányzati elvonások soha
nem látott nehézségek elé
állítják az önkormányzatokat, Kőbányát is. Ezen
körülmények között kell
úgy dolgoznunk, hogy a választóink, a kőbányai emberek továbbra is úgy érezzék:
nem bánták meg, hogy minket választottak meg képviselőjüknek. Én ebben a kemény esztendőben is őket
fogom képviselni.

Kőbányai Hírek  •  2021. január
D. Kovács Róbert
Antal
polgármester
(Fidesz–KDNP)

Dr. Pap Sándor
gazdasági és
fejlesztési tanácsnok
(Fidesz–KDNP)

2020 számos szempontból
nehéz év volt. Többünknél
a betegség, a váratlan kihívások és a járvány elleni védekezés során tapasztalt összefogás azonban rávilágítottak az igazán fontos és értékes dolgokra! Maradjon velünk
minden jó, amire „rátaláltunk”, erősödjön általa családunk, közösségünk és mi magunk is! Én ezeket az értékeket szem előtt tartva, újult erővel és hittel dolgozom tovább Önökért, Kőbányáért az új esztendőben is!

A tavalyi év rendhagyó és
nehéz volt számtalan módon, az adventi időszakban mégis megmutattuk:
a járvány közepén is tudunk közösségként együtt
ünnepelni. Reméljük, és
dolgozunk rajta, hogy idén
végre visszatérhessen az
élet a korábbi, normális kerékvágásba. A recept részemről idén sem változik: hit, kemény munka és elkötelezettség a kerületünk iránt. Együtt sikerülni fog!
Boldog új évet, Kőbánya!

Major Petra
képviselő (Párbeszéd)

Papp Zoltán
képviselő (DK)

Tisztelt kőbányai lakosok!
2020 minden szempontból nehéz év volt. Olyan
kihívásokat sodort elénk
az élet, amelyekre a legvadabb álmainkban sem
gondoltunk. A kőbányaiak azonban jól vizsgáztak
az eléjük gördülő akadályok elhárításából, kitartásból, szolidaritásból és
nem utolsósorban összetartásból.
Az egymásra figyelés talán még soha nem volt ilyen
fontos. 2021-ben is éljünk ennek szellemében!

Marksteinné
Molnár Julianna
képviselő
(Fidesz–KDNP)

Az elmúlt év megtanított
a maszkviselésre, a távolságtartásra, a pandémia
felülírta a terveinket, terveimet. Kívánom, hogy a
2021-es évet egészségben,
szeretetben és emberi kapcsolatokban gazdagon éljük meg! Boldog új évet kívánok!

Dr. Mátrai Gábor
képviselő
(Fidesz–KDNP)

Az egészségünk a legfontosabb kincsünk, döbbentett rá tavaly mindannyiunkat a koronavírus-járvány. Bízom benne, hogy
2021-ben a védőoltással
visszatérhetünk korábbi
életünkhöz. Újhegyi képviselőként célom, hogy a
Sportliget fejlesztése folytatódjon, a megújult Újhegyi Uszodát minél többen
használhassák, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház területén
lévő új szakrendelőt az újhegyiek buszjárattal is közvetlenül elérjék.

Molnár Róbert
képviselő
(Fidesz–KDNP)

Kedves újhegyi lakosok!
2020-ban a Covid-járvány
ellenére sok mindent sikerült megvalósítani, bár
a járvány megnehezítette
a munkánkat. Bízom benne, hogy 2021-ben tovább
épülhet a Sportliget, megnyílhat az uszoda, közvetlen buszjárattal juthatunk el a kórházba, és újabb fákat ültethetünk, hogy fenntartsuk a rendezett és tiszta Újhegyet. Egészségben, sikerekben gazdag új évet
kívánok!

Mustó Géza Zoltán
alpolgármester (DK)

Az elmúlt évet egyikőnk
sem így tervezte. Elmaradtak találkozások, tiltottak az ölelések, a kézfogások. De a fizikai távolságtartás dacára számomra egy rendkívüli dologról
adott bizonyságot a vírushelyzet: a szolidaritás és
az egymásra való odafigyelés talán soha nem volt még ilyen erős. Büszke vagyok rá, hogy a kőbányaiak nagy számban segítették
szükséget szenvedő embertársaikat. Ilyen közösséggel
minden nehézség leküzdhető!

Mindenekelőtt jó egészséget kívánok a kerület ös�szes lakosának és szeretteiknek 2021-re! Idei terveim között (egyebek mellett) kiemelten szerepel
a MÁV-telep burkolatlan
útjainak leaszfaltozása, a
csapadékelvezetés megoldása, a kutyafuttató vasút
felőli elkerítése, a Pongráctelepen a játszótéri homok
gumitéglára cserélése és a garázsok közti rész elkerítése, a Bem telepen a parkolás módosítása.
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Nemzeti emlékhely lett
a rákosmezei Király-domb
Egyhangúlag szavazta meg az
Országgyűlés decemberben a
Kőbányán, a Rákos-patak mellett található terület nemzeti emlékhellyé nyilvánítását.
A Nagyicce utca, Pilisi utca és
Dorogi utca által határolt területen található Király-domb
a középkori Magyar Királyság
országgyűléseinek hagyományos színhelye volt. Dokumentáltan harmincöt szabadtéri országgyűlést tartottak itt az Árpád-kortól kezdve, itt választot-

ták királlyá Károly Róbertet és
Hunyadi Mátyást is.
Bár a domb nyugati oldala lakóházakkal beépült, a keleti
rész jelenleg is szabadon megközelíthető terület, így alkalmas a nemzeti emlékhely funkciójának betöltésére.
A nemzeti emlékhellyé nyilvánítást a Magyar Patrióták
Közössége kezdeményezte, javaslatuk mellett a kőbányai
képviselő-testület is egyhangúlag kiállt tavaly ősszel.

Arról, hogy az emlékhelyen
pontosan mi épül majd és milyen feltételekkel, további
egyeztetések lesznek.

Kőbányai otthonokat melegít

Radványi Gábor
alpolgármester
(Fidesz–KDNP)

2020 sok mindent megváltoztatott. Sokan vis�szasírjuk a járvány előtti időket. Az elzárkózás, a
félelem, a maszk viselése,
barátaink elvesztése kihatott a lelkünkre. Képviselőként, alpolgármesterként hiszem és látom, hogy
minden rossz ellenére az egymás iránti bizalom, nyitottság és tenni akarás ismét meggyógyítja a lelkünket. 2021 legyen az újjászületés, a megújulás éve! Rám,
mint ahogy eddig is, most is számíthatnak.

Somlyódy Csaba
alpolgármester
(MSZP)

2020-ban a vírushelyzet
és egy ideig személyes hátráltatottságom sem tarthatott vissza attól, hogy
a kőbányaiakat szolgáló
fejlesztéseket már a „terepről” is felügyelve megkezdjük, és amit csak lehet, megcsináljunk. Ebben az évben ugyanezzel az elkötelezettséggel folytatom a tárgyalóasztalnál és a terepen, hogy Kőbányát
egyre javuló szinten, önökre, a polgáraira odafigyelve
működtethessük.

Stemler Diána
képviselő
(Momentum)

2021 első napjaiban a Momentum képviselője még
koronavírus-fertőzéséből
gyógyult. Korábbi levelezésünkben azt írta a Kőbányai Híreknek, hogy bár
jobban van, de lassan tér
csak vissza megszokott teendőihez. Üzenetében arról írt: megtapasztalva a betegséget, azt kívánja, hogy
vigyázzunk magunkra, próbáljuk elkerülni a fertőzés
kockázatát.

Weeber Tibor
alpolgármester
(Fidesz–KDNP)

Szociális és az egészségügyi alapellátásért felelős
alpolgármesterként súlyos élethelyzetekkel találkozom. Az óévben a Covid keresztül húzta terveinket, maszk mögé kényszerítette arcunkat, lakásainkba zárva megfosztott
a személyes találkozásoktól. 2021 az összefogás éve legyen! Érezzük kötelességünknek segíteni, figyelni egymásra! Építsük és erősítsük a szeretet és bizalom légkörét!

Rönkről
rönkre
Vízkereszt után majd két héttel elbontották a Kőrösi előtt álló adományfát. A kerület különleges
karácsonyfája hagyományosan advent első vasárnapjára készült el, hogy a teljes ünnepi időszakban hirdesse a karácsonyi várakozást, készülődést, majd januárban tűzifaként szolgálja kőbányai rászoruló családok, emberek otthonának
melegét.

Az alkotást az egyedi fainstallációk kivitelezésére szakosodott Hello Wood Stúdió
alvállalkozójaként a Mr. Wolf
Problemsolvers Kft. csapata
építette, és ők is szedték szét.
A majd 50 köbméternyi rönköt
ezután a Baptista Szolgáltató Centrumba szállítják, hogy
a Szeretetszolgálat közfoglalkoztatottjai azt feldarabolják.
Amint ez megvan, kezdődhet
a tűzifa szállítása a rászoruló
családokhoz a Kőkert Kft. se-

gítségével. Egy-egy otthonra
4 köbméternyi tűzifa jut.
Kutiné Ádám Szilvia, a
Maglódi úti telephely vezetője ugyanakkor hangsúlyozza,
nemcsak karácsonykor működnek együtt az önkormányzattal. Tűzifa lesz a rászorulók számára azokból a fákból
is, amelyeket a kerületben év
közben kell valamiért kivágni, vagy amelyeket vihar dönt
ki. A Szolgáltató Centrum a
közfoglalkoztatottjaival itt

3983 tonna betonacélt és 34 647 m3 betont építenek majd
be, a komplexumban
öt büfét és egy melegítőkonyhát alakítanak ki, a kapcsolódó útépítésekhez pedig 15 700 m2 aszfaltburkolat szükséges. A sportcsarnokban a mobil lelátókkal együtt 3068,
míg az uszodában 500 ülőhely
lesz. A parkolóházban 360 normál és 9 akadálymentes helyet alakítanak ki. A tetőt közel
4000 m2-en borítja majd zöldfelület, a sportközpont kör-

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kedves Kőbányaiak!
Szeretetben, boldogságban, örömökben
gazdag, békés új esztendőt kívánok és jó
egészséget! Kizárólag a járványhelyzetre vonatkozóan pedig azt kívánom,
hogy több legyen mögöttünk, mint előttünk. A tudósok elkötelezettségének
hála, 2021-re elkészült a várva várt vakcina, ráadásul többféle is. Most rajtunk a
sor, most nekünk kell felelősen cselekednünk
azzal, hogy jelentkezünk az oltásért.
Minimális erőfeszítés ez ahhoz képest, hogy a virológusok éjt
nappallá téve, az idővel versenyt futva dolgoztak azért, hogy legyen mivel életet menteni. De az életmentéshez mi, hétköznapi emberek is kellünk, hiszen a sokat emlegetett nyájimmunitás
akkor alakul csak ki, ha beoltatjuk magunkat. Idén leginkább így
vigyázhatunk egymásra!
Ahogy a nehéz 2020-as esztendőben, a jövőben is mindent
megteszünk az Önök biztonságáért és azért, hogy önkormányzati ügyeik intézése zavartalan legyen. Ezekben a napokban tervezzük az idei költségvetést, ami minden év meghatározó feladata.
Felelősen gazdálkodó önkormányzatként gondosan tervezünk
minden előrelátható feladatot, kiadást, hogy a 2021-es esztendőben is folytathassuk kerületünk modernizálását és segíthessük a
kőbányaiak boldogulását egyedülálló támogatásainkkal.
A lelkek ápolására és helyi közösségünk erősítésére is gondolunk a kiadások tervezésénél, bízunk benne, hogy idén közösségi alkalmainkat is megtarthatjuk. Hiszen az immár kívül és belül is megújított Pongrác Idősek Klubja csak tagjaira vár, ahogy a
teljesen újjáépített Újhegyi Uszoda is a látogatóira. Látványosan
haladunk a Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítésével, és elkezdtük az új Tengerszem orvosi rendelő építését is a kormány támogatásával, az Üllői úti rendelők kiváltására. Építjük, szépítjük
Kőbányát Önöknek, Önökért!

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

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

Oltakozni nem kell
félnetek jó lesz
is a munkafolyamatban vesz
részt, arról az önkormányzat
dönt – az igények feldolgozása
alapján –, hogy kik jutnak tűzifához.
A Maglódi úti centrum és
a kerület együttműködése
más területeken is folyamatos. Télen is működik a népkonyha, ahol napi egy tál meleg ételhez jutnak a rászorulók, emellett pedig az adományokból csomagokat is összeállítanak a szükséget szenvedők számára. Önkormányzati támogatással ezt tették karácsonykor is, akkor mintegy
86 családnak jutott az ünnepekre tartós élelmiszer
csomag.

Kivitelezésre készülve
Már a projektmenedzsereket és
a műszaki ellenőröket keresik a
Mázsa téri sportkomplexum kivitelezéséhez. Az állami beruházási ügynökség, a BMSK Zrt.
a most kiírt, nyílt közbeszerzési eljárásban a kőbányai multifunkcionális sportcsarnok
és uszoda megvalósításához
szükséges beruházáslebonyolítói, mérnöki tanácsadói, szerelési, építési munkák projektmenedzsereit, valamint ellenőreit
választja ki.
Az Európai Unió hivatalos
lapjában közzétett felhívásból számos adat kiderül a beruházásról. Így például az, hogy

3

nyezetében pedig több mint
8000 m2-nyi területet füvesítenek. A megközelíthetőséget
új villamosmegálló szolgálja
majd. A pályázók február 2-áig
tehetnek ajánlatot a kivitelezést koordináló, illetve ellenőrző munkákra.

Az országos tiszti főorvos szakmai tevékenységén alighanem sokáig fog még vitatkozni a hálás vagy hálátlan utókor, az
azonban kétségtelen, hogy Müller Cecília
életvezetési tanácsai és nyelvújító törekvései végérvényesen a hazai folklór részévé váltak. Tavasszal részletes használati utasítást adott a víkendházak portalanításáról, halottak napja alkalmából fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy viselkedjünk visszafogottan, szenteste kapcsán pedig óva intett attól, hogy szabadossá váljunk. Milyen jó, hogy elmondta, nem is érkeztek jelentések arról, hogy bármelyik alkalommal tömeges baj
lett volna. Na, ugye.
Az általa a közbeszéd részévé tett nyunyóka és oltakozni szavak
eséllyel pályáznak az Év szava kifejezésre, pedig erős mezőnyben kell helytállniuk, ott van például a teleszülni szó is by Kövér
László. Azonban bármilyen fontos is anyanyelvünk ápolása, az
értelmező szótár lapozgatása helyett itt és most talán fontosabb
kérdés, hogy be akarjuk, be tudjuk-e oltatni magunkat.
A járvány visszaszorításához szakértői becslések szerint
3-4 millió embert kellene beoltani, ennek töredéke regisztrált
eddig. Sőt, a hírek szerint az egészségügyi dolgozók jelentős része nem olttatta be magát. Az oltásellenesség valószínűleg nem
öltött nálunk tömeges mértéket, de a kétely, a tartózkodás kitapintható, talán nem véletlenül. Az oltás ugyanis bizalmi kérdés,
és a kormány a koronavírus-járvány kezelésében (is) sokat tett
azért, hogy aláássa a bizalmat. Egyszer azt mondja (Müller Cecília), hogy nem lehet válogatni a vakcinák között, mindenki azt
kapja, ami jut, aztán pár óra múlva helyesbítenek egy közleményben, hogy mégis szabad a gazda.
A kormány valósággal rajong az orosz és kínai vakcináért, miközben egyik sincs még Európában engedélyezve. Orbánék naponta szúrnak oda az Európai Uniónak, miközben az eddigi oltóanyagokat tőlük kapjuk. Nem teszik világossá, hogy akkor regisztráció nélkül (amitől sokan ódzkodnak) lehetséges-e az oltás? Sok kérdés, kevés (és ellentmondó) válasz. Azonban nem a
kormány kedvéért „oltakozunk”, hanem az egészségünk megőrzésért. Nem kell félnetek. Jó lesz.

Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Milyen legyen a Népliget? — még várják a véleményeket!
2020 végéig 2400-an mondtak véleményt a Népliget jövőjéről szóló stratégiai tervről, a
főváros azonban szeretné elérni, hogy az online kérdőívet legalább ötezren kitöltsék. Ezért
egy hónappal meghosszabbították a határidőt, január végéig lehet lakossági észrevételeket
tenni az elképzeléshez a https://
www.kozossegitervezes.hu/dialogs/nepliget/questionnaire/
answers/new oldalon.
A közösségi tervezés célja,
hogy a park a használói véleményének figyelembevételével
újuljon meg. Fontos szerepe van

a lakossági javaslatoknak azért
is, mert a Népliget több helyrajzi
számon fekszik, vegyes tulajdonú területek is vannak, az egységes elképzelést ezért a fővárosnak az állammal és a Kőbányai Önkormányzattal közösen
kell kialakítania.
Közben folyik a park megközelíthetőségének tervezése. A Budapest Fejlesztési Központ két
irányból nyitna bejáratot a Népligetbe. Egyrészt a Közlekedési Múzeum új otthona, az Északi Járműjavító felől. Az ehhez
szükséges új szabályozási tervet a Kőbányai Önkormányzat

már elfogadta, a hatvan–újszászi vasútvonalnak lesz majd itt
egy új megállója, hogy a Népligetből közvetlen bejárat nyíljon
az Eiffel Műhelyházat és a Közlekedési Múzeumot is magába
foglaló új kulturális negyedbe.
A másik megközelíthetőségi
útvonal az Üllői út felől nyílik
majd, ahol a Déli Körvasút határolja le a parkot, ide is új megállót terveznek. Ennek a megállónak a tervezőjét már ki is választották, a Főmterv, a vasútvonal ezen szakaszának tervezője irányításával a Paragram Studió és a SporaArchi-

tects építészirodák nyerték el a
megbízást (a fotókon az ide tervezett új állomás látványterve
szerepel). A Budapest Fejlesztési Központ Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közlése szerint ezzel a vasútállomás-

sal a térségből közvetlen vasúti
kapcsolat nyílhat a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér felé, illetve az elővárosi célpontokhoz,
a 3-as metró Ecseri úti állomásához pedig kényelmes átszállási lehetőség jöhet létre.

Az első nagy lépés a főváros és Kőbánya együttműködésében

Megtisztult a
Terebesi erdő

Alig néhány percre van az Örstől a Terebesi erdő. A 66 hektáros terület jelentős zöldfelülete Budapestnek, ám ide
nem szokás kirándulni. A Terebesi, Gyógyszergyári, Keresztúri és Jászberényi utak
által határolt, fővárosi tulajdonú területre az interneten
rákeresve nemegyszer a „hulladékpokol” szóval vagy a haj-

léktalanlétről szóló cikkekkel
találkozunk. Az elmúlt évtizedben készült fotók is az itt
elhelyezett hatalmas illegális hulladéktengerről tanúskodnak. Ennek az állapotnak
igyekszik véget vetni Kőbánya
vezetése a fővárossal együttműködve.
2020 utolsó hónapjában
nagyszabású akció indult a

Csak kutyaguminak!
Speciális kukákat kapnak
a kutyások kerületszerte!
A lakossági jelzések alapján
és az állatokkal foglalkozó
civil szervezetek javaslatait
is figyelembe véve megkezdődött a kutyaürülék-gyűjtők cseréje. Az új eszközök
különlegessége, hogy azokba egyéb szemét nem, csak
a kutyagumit tartalmazó
zacskó helyezhető el a sajátos kialakítás miatt.
Kőbányán több mint hetven meglévő gyűjtőedényt
cserél le az önkormányzat,
de több új helyszínre is érkezett már lakossági igény. Január közepére, az első körben 25 új gyűjtőedény készült el, ezek telepítése folyamatos. A Halom utca, az
Óhegy park, valamint a Tavas és Hang utca sarkán lé-

vőket már lecserélték, a többi folyamatosan kerül sorra.
Az eszközök beszerzése is
folyamatos, cél, hogy több
ütemben az összes kerületi
gyűjtőt lecseréljék!

Terebesi erdő
megtisztítására. Több mint
kétezer köbméternyi, hozzávetőleg négyszáz tonna illegálisan lerakott hulladékot távolított el
a Főkert Nonprofit Zrt. és az
FKF Nonprofit Zrt. Bár a számok impozánsak, az akció fő
újdonsága az volt, hogy a fővárosi cégek nemcsak a gépeikkel vonultak ki, hanem bevonták a munkába azt a mintegy 75 ott élő embert is, aki saját építésű kunyhóban vagy az
elhagyatott épületekben húzza
meg magát.
– Külön öröm, hogy kifejezetten jó eredménnyel járt
a területen élők bevonása a
munkába, többen munkaajánlatot is kaptak az FKF Zrt. részéről. Mindeközben a nem jelentéktelen fertőzésveszélyt
is sikerült elhárítani – nyi-

latkozta Varga Csaba, az FKF
köztisztasági igazgatója az akció után. A fertőzésveszély miatt – ahogy a fotók is mutatják
– védőfelszerelésben kellett
dolgozni.
– Kértük, és az FKF partner
volt a takarításban. Hozzávetőleg 400 tonna, komolyan fertőzésveszélyes illegális hulladéktól szabadítottak meg bennünket. A mostani rendrakás
a nyáron elkezdett, új alapokra helyezett együttműködésünk első lépése volt. Partnerként tudunk végre nekilátni az
illegális hulladéklerakás vis�szaszorításának is – nyilatkozta Somlyódy Csaba, Kőbánya alpolgármestere.
Nemcsak az elhagyott telepről vitték el a szemetet; to-

vábbi mintegy
10 0 k ö bm é ternyi illegális hulladékot
számoltak fel a
belső, erdős részeken is. A decemberi nagytakarítás után
a legfőbb feladat annak megakadályozása,
hogy a szeméthegyek újratermelődjenek. A fő gócpontnak
számító elhagyott Főkert-telephelyet ezért betonelemekkel torlaszolták el, az Erdélyi
Gyülekezet mellett és a vasúti felüljárónál pedig földsáncokat alakítottak ki, hogy
megakadályozzák a behajtást
és a lakossági, illetve építési
hulladék lerakását. A fővárosi önkormányzat pedig a terepen dolgozó szociális munkásokkal arra keres lehetőséget,
hogy méltó életkörülményeket
biztosítson a kényszerűségből ideköltözőknek. Mindez
ugyanis alapvető feltétele annak, hogy hosszú távon a Terebesi erdő újra a rekreációt, pihenést biztosíthassa.

Jogszerű a Hős utcai
szegregátum felszámolása
Nem éri hátrányos megkülönböztetés az Egyenlő Bánásmód
Hatóság szerint a Hős utca lakóit, megállapításuk szerint az
önkormányzat jogszerűen jár
el. A Társaság a Szabadságjo-

gokért és a Kontúr Egyesület
fordult a hatósághoz az ügyben azt állítva, hogy a kerület
vezetése úgy bontja le az ott lakók feje fölül a lakásokat, hogy
eközben nem kárpótolja megfe-

lelően őket, miközben a szegregátum megszüntetésének célja
az integráció, a jobb életminőség megteremtése. Kérelmüket
a hatóság fél éven át vizsgálta,
majd elutasította.

FÓKUSZ

Kőbányai Hírek  •  2021. január

5

Burány Sándor: az iparűzési adó megfelezése elhibázott döntés

„Fűnyíróelv
helyett
mérlegelés”

Szakmai érvekkel bírálja a kormány járványügyi akciótervét Kőbánya ellenzéki országgyűlési képviselője. Szerinte mindkét oldalon előnyös lehet a kerület sajátos politikai felállása. Oltáspárti, de a kommunikációból e téren is hiányolja az őszinteséget. Interjú Burány Sándorral.
– Milyen évre számít az önkormányzati szférában?
– Kibekkelősre. Kőbánya a
becslések szerint akár milliárdos nagyságrendű veszteséget is elszenvedhet azzal, hogy
a kormány megfelezte a kis- és
közepes vállalkozások iparűzési adóját. 2021 nem a bőség éve
lesz a településeken, így a kerületben sem.
– Ön egykori pénzügyi államtitkárként jártas a költségvetési tervezésben. Van-e
ilyenkor más megoldás, mint
„beindítani a fűnyírót”?
– A fűnyíróelv mindig kényszermegoldás. Szerintem az a
járható út, ha az ember tételesen
mérlegeli a kiadásokat. A menekülőutat a fejlesztések jelenthetik, ezeket általában el lehet úgy
csúsztatni egy-két évvel, hogy a
település ne szenvedjen komolyabb kárt. A szociális támogatásokat viszont, amelyek a legkiszolgáltatottabbaknak a túlélést jelentik, nem lehet halasztani, pláne nem válság idején.
– Tehát akkor rossz a kormányzati irány? A kkv-szektorban differenciálás nélkül
vágták meg az iparűzési adót,
egyetlen szempont érvényesült: a méret.
– A döntés szakmailag teljesen elhibázott. Józan ésszel,
közgazdászdiploma nélkül is
belátható, hogy a világjárvány
nem egyformán érinti a gazdaság ágazatait. A termelővállal-

kozások szinte végig működtek. Persze az első hónapokban
akadt gondjuk a beszerzéssel,
és a megbetegedések is okozhatnak átmeneti nehézségeket.
De messze nem olyan súlyos a
helyzetük, mint a szállodáké, az
éttermeké, a rendezvényszervezőké vagy a művészeké. Ők
elveszítették a bevételeik nagy
részét. Káruk adómérsékléssel
eleve nem pótolható, egy olyan
adóéval pedig különösen nem,
amely forgalomarányos.
– Mivel lehetett volna eredményesen segíteni rajtuk?
– Szerintem a munkaerő
megtartását szolgáló támogatással, illetve a bérleti díjhoz
való állami hozzájárulással.
Gyakran halljuk mostanában a
miniszterelnöktől, hogy laborként tekint Ausztriára. A gazdaságpolitikában azonban sokkal jobban kellett volna figyelni
Bécsre. Arányaiban az osztrákok és a németek is jóval több
munkahelyet védtek meg, mint
a magyar vezetés. Mi lett ennek a következménye a válság
sújtotta ágazatokban? Az, hogy
a kis- és közepes vállalkozások fizetés nélküli szabadságra küldték dolgozóikat, a bérleti díjat pedig kiköhögték a tartalékaikból.
– A népesebb önkormányzatok helyzetét, így Kőbányáét is, a kormány egyenként
vizsgálja majd meg, ígérte a
miniszterelnök. Arról pedig,

hogy az iparűzési adón milyen arányban osztozik a fővárosi önkormányzat a kerületekkel, a Fővárosi Közgyűlés dönt. A tárgyalások során
előny lehet a sajátos kőbányai
modell, amelyben a polgármester kormánypárti, a képviselő-testületi többség pedig ellenzéki?
– Ez a felállás kedvez annak,
hogy Kőbánya a lehető legjobbat hozza ki a tárgyalásokon.
A fideszes polgármester a kormányzatot puhíthatja meg,
míg az ellenzéki önkormányzati képviselők a szintén ellenzéki
többségű Fővárosi Közgyűlésben vethetik be lobbierejüket.
Országgyűlési képviselőként én
is megteszem a magamét, noha
tudom, hogy az orbáni rendszer
működéséből következően nekem van a legkevesebb esélyem
eredményt elérni.
– Mi a véleménye a már említett kőbányai modell első
évéről?

– A kerület nyitottabb lett,
mint volt. Méltányolom, hogy a
polgármester a veszélyhelyzetben nem vonta magához az irányítást, hanem ugyanúgy konzultál a frakciókkal, mint korábban. Ő is megtehette volna,
hogy egy személyben dönt, hiszen a törvény erre az összes
polgármestert felhatalmazza. De bölcsen felmérte, hogy
ez a lépés hosszú távon visszaüthet.
– Az ellenzék többnyire bírálni szokta a Mázsa térihez
hasonló állami nagyberuházásokat. Ön sem uszodában
és sportcsarnokban gondolkodott volna?
– Úgy tartja a mondás, hogy
„ha adnak, fogadd el, ha ütnek,
szaladj el”. Az ember örül annak, amit kap, már csak azért
is, mert a kapcsolódó közlekedési fejlesztések a helyiek életét teszik komfortosabbá. De az
is igaz, hogy nemcsak sportlétesítményekkel lehet rendezni

egy hányatott sorsú területet,
hanem úgy is, ahogy a Bosch
tette a Kökinél.
– Beoltatja magát?
– Igen, már regisztráltam is.
Jó szívvel oltatom be magam
az Európai Unió gyógyszerügynöksége által jóváhagyott vakcinák bármelyikével. Az orosz
és a kínai oltóanyaggal szemben azonban bizalmatlan vagyok. Nyilván Oroszországban
és Kínában is vannak felkészült
tudósok, bizalmatlanságom oka
a nyilvánosság hiánya. A nyugati oltóanyagok esetében értesülünk mellékhatásokról, míg
az orosz és a távol-keleti vakcináknál e téren az elhallgatás dívik. Ahogy egyébként a járvány
magyarországi kezelése során
is. Bár az önkéntesség híve vagyok, azt gondolom, hogy az oltás mellett érvelni kell, mégpedig őszintén. Az őszinteséget azonban ezúttal is hiányolom a kormányzati kommunikációból.

Dr. Pap Sándort, a kerület költségvetési tanácsnokát kérdeztük

Osztás-szorzás – hogy alakul idén
Kőbánya költségvetése?
– Mire számít idén gazdaságilag?
– Tavaly a koronavírus-járvány miatt
teljes iparágak álltak le hónapokra, és a
vírus még idén is velünk lesz egy darabig. A világgazdaság a járvány végén fog
tudni elkezdeni talpra állni, ám a kormányzatok és önkormányzatok a kárenyhítésben tudnak élen járni: ösztönző eszközökkel minél több embert megtartani az állásában, és segíteni a cégeknek életben maradni. Minél sikeresebbek vagyunk ebben, annál hamarabb
állunk mindannyian – magánemberek,
vállalkozások, önkormányzat és az állam – talpra gazdaságilag.
– Mit jelent ez a Kőbányai Önkormányzat szempontjából?
– A költségvetési tervezésnek még nagyon az elején vagyunk, de azt már most

látjuk: az államtól nem kapunk kevesebb
pénzt, mint tavaly. A források átrendeződésének eredményeképpen több mint
egymilliárd forint olyan normatív támogatást kapunk, amit tavaly nem kaptunk, így az állam összességében nem
von el pénzt Kőbányától, csak a finanszírozás szerkezete alakul át. A Fővárosi Önkormányzat 20%-kal kevesebb
iparűzésiadó-bevétellel számol, mint tavaly – így ezzel kényszerülünk számolni
mi is. Ez az adónem nagyban függ a vállalkozások teljesítményétől, amit senki nem tud még megjósolni, milyen lesz
2021-ben. A saját kerületi adóbevételeinknél, az építményadónál és a telekadónál egyelőre nem számolunk csökkenéssel. Ezt alátámasztja az is, hogy az érintett adózók tavaly év végéig nem kértek

könnyítést a megfizetés alól nagyobb
számban vagy összegben, mint az a korábbi években megszokott volt. A számokból az látszik: nemcsak az önkormányzat áll stabil lábakon anyagilag,
de a kerületi cégek is.
– Összességében meg kell-e húzni a
nadrágszíjat?
– Valószínűleg igen, bár ez Kőbányán
nagyon máshogy fog kinézni, mint a legtöbb kerületben. Hála az elmúlt tíz év felelős gazdálkodásának, a kerületi költségvetés nagyon stabil. Bár csökkenhet
az intenzitás, de idén is fejleszteni, szépíteni fogjuk a kerületet!
– Kell-e elbocsátásokra számítani az
önkormányzatnál?
– Nem szükséges – és véleményem
szerint nem is szabad – az önkormány-

zat vagy a cégek egyetlen dolgozóját sem
elküldeni a járvány gazdasági hatása
miatt.
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Jól halad a Szervátiusz Jenő Általános iskola bővítése

Ütemterv
szerint
A bejárat előtt még
látszik a vasbeton
alapozás, ám a régi
téglaépületen már
ott fehérlik az új emelet. A Szervátiusz Általános Iskola teljes
megújulását és bővítését az időjárás is segíti, az eddig viszonylag enyhe télben jól
haladnak az építők.
Tavaly augusztus végén vette át a munkaterületet a közbeszerzésen nyertes vállalkozó, hogy egy év alatt, azaz idén őszre elkészüljön a beruházással. Az iskola az egyéves átmenet alatt a belül szintén felújított Bánya utcai iskolában működik.
A Szervátiusz új emeletet kap, hőszigetelt homlokzattal. Ezen a majd
700 négyzetméternyi új területen a többi közt 8 tanterem, 3 csoportterem, de
egy tanári helyiség és több mellékhelyiség is létrejön. Belül a hő- és hangszigetelés érdekében gipszkarton falburkolatot kapnak a helyiségek. Különlegesség lesz, hogy az új emelet fűtését-hűtését levegő-víz hőszivattyú fogja biztosítani. Az új szintre pedig nemcsak lépcső vezet majd fel, az akadálymentességet személylift is segíti, de az a célja a főbejárat előtt épülő új mozgássérültrámpának is.

Nemcsak az épület kap új „köntöst”:
megújul az iskola kertjének egy része is,
a Gép utcai oldalon pedig új parkolók is
épülnek. Ám ha egy szülő csak egy pillanatra állna meg az iskolánál, amíg kiteszi a gyermekét, nem kell majd parkolót
keresnie: a Monori utcánál úgynevezett
„Kiss and drive” sáv készül, amely épp
az ilyen rövid megállásokat szolgálja.

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
.Č%1<$6=075'
'
SZOCIÁLIS ALAPÚ
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

A Kőbányai Önkormányzat többéves hagyományát
folytatva ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád”
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot.
Pályázható maximális összeg:
5 000 forint/hó az általános iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére,
10 000 forint/hó a középfokú oktatási intézmények tanulói részére.
Az ösztöndíj 2021 februárjától 2021 júniusáig, öt hónap időtartamra szól.

Elnyerésének feltétele:
a) kőbányai lakcím,
b) 100 000 forint alatti egy főre jutó jövedelem a családban,
c) a kiírásban részletesen meghatározott tanulmányi eredmények elérése.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:)(%585
A pályázat feltételei, benyújtásának módja és helye megtalálható a www.kobanya.hu
honlapon, ahonnan a pályázati adatlap is letölthető.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a kalieszter@kobanya.hu
e-mailcímen, valamint a +36 1 4338 144-es telefonszámon.

D. K
D
Kovács
á Róbert
Rób t Antal
A t l
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

Oltás után

Bővül az önkormányzati
ösztöndíjasok köre

A jövedelemhatár emelése után többen
pályázhatnak a támogatásra: százezer
forint az új plafon a „Kőbánya számít
rád” elnevezésű, szociális alapú tanulmányi ösztöndíjnál. D. Kovács Róbert
Antal polgármester a Közművelődési
Bizottság elnökének, dr. Mátrai Gábornak (Fidesz–KDNP) a javaslatára módosított a pályázat pénzügyi feltételén,
vagyis az egy főre jutó nettó havi jövedelem összeghatárán.
„Amikor 2014-ben önkormányzati képviselő lettem, a plafon az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszerese – 57 ezer forint – volt. 2018-ban
ezt felvittük a nyugdíjminimum két és
félszeresére, azaz 71 250 forintra. Most
pedig a három és félszeresére növeltük,
majd hozzáadtunk 250 forintot, hogy a
jövedelemhatár kerek 100 ezer forint legyen. A döntés 40%-os emelésnek felel
meg” – hangsúlyozta dr. Mátrai Gábor.

szó kínai, orosz vagy éppen
nyugati vakcináról?
– Igen, teljesen mindegy, hiszen ugyanazok ellenőrzik
mindegyiket, és mindegyiknek ismert a mechanizmusa.
Gondoljon bele, azt sem nézi
senki, hogy például az autógumit, a Hankookot hol gyártják,
Dunaújvárosban vagy Ázsiá
ban, teljesen mindegy. Egy
nyugat-európai vállalat termékénél sem nézzük, hogy hol
gyártották.
– De a vakcinánál nem fel-

Vakcinára várva

Egymásnak adták a kilincset a
köznevelési intézmények munkatársai január 2-án, szombaton
a Kőrösi Csoma Sándor úti szűrőFotó: mti.hu
pontnál, amelyet a Fővárosi Kormányhivatal Állampolgársági és
Anyakönyvi Főosztályának épületében alakítottak ki. Sok pedagógus, iskolai, óvodai dolgozó
teszteltette magát az új év második napján, a tanítás újrakezdése előtt. A szűrővizsgálatokat
végző, illetve adminisztráló csapatnak csak ebédidőben volt lehetősége szusszani egy kicsit.
A tesztelés ezúttal is önkéntes
volt, a jelentkezők az általuk kiválasztott és online lefoglalt időpont- eredménye ugyanakkor számottevőra érkeztek. De azokat sem küldték en jobb lett, mint a novemberi és deel, akik előzetesen nem regisztrál- cemberi: dr. György István, a minisztak. A szűrővizsgálat a már ismert terelnökség területi közigazgatásért
módon történt. A védőruhát, dupla felelős államtitkárának beszámolója
gumikesztyűt, maszkot és plexipaj- szerint ezúttal a résztvevők 1%-a bizsot viselő orvostanhallgatók, illetve zonyult fertőzöttnek, korábban enegészségügyi dolgozók az orrgarat- nek két-háromszorosa volt az arány.
A köznevelésben dolgozók után
ból vettek mintát, a gyorsteszt eredménye tíz perc alatt megvolt. A kőbá- január 16–17-én a gyermekvédelemnyai szűrőpontra más kerületekből ben és a szociális alapszolgáltatásis érkeztek, egy zenetanár például a ban dolgozók vehettek részt a koroVII. kerületből jött teszteltetni magát navírus-szűrésen. Mások mellett a
házi segítségnyújtást végző szociális
a téli szünet végén.
Bár Kőbányán nagy volt a forga- dolgozók, családsegítők, utcai és kölom, országosan a 21 ezret sem érte zösségi szociális munkát végzők, vael azok száma, akik kérték a szűrő- lamint a hajléktalanellátásban, gyervizsgálatot, ez töredéke a tavalyi for- mekvédelemben dolgozók élhettek
dulókénak. A január 2-i és 3-i tesztkör az ingyenes lehetőséggel.

A bizottsági elnök szerint az elmúlt időszak béremeléseivel lépést kellett tartani. „A bérek növekedése örvendetes, hiszen a családok ma jobban élnek, mint
korábban. Ezzel párhuzamosan azonban egyre több diák esett el az ösztöndíj lehetőségétől, a nyertesek száma a
korábbi felére-harmadára csökkent” –
hívta fel a figyelmet a politikus.
A pályázat egyéb feltételei nem változtak, azok továbbra is a tanulmányi eredmény javítását, illetve a jó tanulmányi eredmény megtartását ösztönzik. Az általános iskolások havi
5000 forintot kapnak, míg a középiskolások 10 000 forintot. Most a pályázati
dokumentumokat – köztük a bizonyítvány másolatát és a jövedelemigazolást – az első félév zárását követő tizedik munkanapig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnak. A határidő február 5-én jár le.
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Az elsők között kapta meg a vakcinát a kőbányai háziorvos

Az új év első napján, az elsők
között kapta meg a koronavírus elleni oltást, a Pfizer vakcináját dr. Fejér Tibor háziorvos a Zsivaj utcai rendelőből. Számára egyértelmű volt,
hogy kéri a vakcinát, és ezt tanácsolja a betegeinek is. Saját
tapasztalatáról, az őszi járványhullámról és az egyéni felelősségről beszélgettünk vele.
– Ha egy páciense megkérdezi, jó szívvel mondja azt,
hogy bármelyik oltást kérje,
és oltassa be magát, legyen

Tesztelt
kezdés

A MI KŐBÁNYÁNK
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tétlenül ugyanaz a technológia, a Pfizer egy korszerű új technológiával
készült, míg például a kínai oltás inaktivált vírust
tartalmaz.
– A himlőoltás is ugyanolyan technológiával készült, mint a mostani koronavírus elleni kínai oltás, képes bárki azt mondani, hogy az nem volt hatékony?!
– A betegeinél érezhető-e az érdeklődés növekedése az oltás iránt?
– Egyértelműen, egyre
többen kérdeznek róla, arról is,
hogy biztonságos-e. Szerintem
igen, ezt nem lehet megkérdőjelezni.
– Ön tapasztalt-e bármilyen
mellékhatást, amikor megkapta a vakcinát?
– Az ég világon semmit.
A szúrás sem fájt annyira,
mint egy átlagos influenzaoltás, mert kisebb térfogatnyi
anyagot juttatnak be az izomba, tehát még az a feszítés sem
volt, ami megszokott egy injekciónál.
– A rendelőben a kollégái is
beoltatták magukat?
– Igen, kivéve azokat, akik
sajnos átestek már a Covid-fertőzésen. Ők ugye csak egy fél év
múlva oltathatják

Január első napjaiban megkezdődött az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása Kőbányán, a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban is. Több százan kapták meg a Pfizer vakcináját – adta hírül az intézmény. Közölték azt is, hogy a kórház
telephelyén épült új szakrendelő, az országos tiszti
főorvos bejelentésének megfelelően, később
mindenki számára elérhető oltópont lesz.
Magyarországon a nyilvánosságra hozott oltási rend szerint juthat vakcinához a lakosság. Az egészégügyi dolgozók voltak az elsők, nemrég kezdődött meg a második körben az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak az oltása. A harmadik körben következnek
azok a 89 év felettiek, akik akár levélben, akár az interneten regisztráltak. Őket a háziorvosaik vagy
oltócsapatok fogják beoltani a
saját otthonukban az operatív
törzs tájékoztatása szerint.
Az oltások ütemét, haladását az határozza meg, hogy
mennyi vakcina áll az ország rendelkezésére. Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le a következő
gyártóknál: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac.
Ezekből lapzártánk idején
a Pfizer és a Moderna vakcinái rendelkeztek az Európai Gyógyszerügynökség
engedélyével, a két gyártótól összesen 165 ezer ember oltására elegendő vakcina érkezett MagyarországGyűlik a bontásból származó tégla, faldara. A magyar hatóságok közrab, sitt a Szárnyas utcai társasháznál.
ben engedélyezték az AstraZeAz egykor presszóként, étteremként, de
neca és a Szputnyik V oltás hasziskolaként is működő Tengerszemet
nálatát is, utóbbiakat azután lehet
bontják. Az ingatlan végleges funkcibeadni, hogy a Nemzeti Népegészót kap: háziorvosi rendelő lesz. Ide
ségügyi Központ laboratóriuma minköltözik át egy megújult, korszeden gyártási tételt megvizsgált – körűsített és teljesen akadálymenzölte az országos tisztifőorvos.
tessé tett épületbe a felnőttA koronavírus elleni oltásra továbbra is
és gyermekháziorvosi elláa www.vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet retás a két Üllői úti rendelőgisztrálni, eddig mintegy 1,7 millióan éltek a leből, amelyek nemcsak
hetőséggel országszerte. A kormányzati nyilatkokicsik, de az állazatok szerint aki sorra kerül, választhat majd a renpotuk is leromdelkezésre álló vakcinák közül, hogy melyiket kéri.
lott. A kerü-

be magukat, mert jelenleg még
zajlik a szervezetükben egy immunológiai folyamat a betegség
következményeként.
– Beszéljünk kicsit a járvány
őszi hullámáról! Ön is azt tapasztalta, hogy megnőtt a
megbetegedések száma a tavaszhoz képest?
– Sajnos igen. Nehéz időszak
volt ez a körzetben, és több beteget veszítettem el. Olyat is,
aki talán menthető lett volna, ha nem úgy áll hozzá, hogy
nem akar kórházba menni, hanem megfogadja az orvosi tanácsot. Egy férfi betegem negatív teszteredménnyel jött be,
megvizsgáltam, és a beutalót is
megírtam neki, hogy most kell
bemen-

ni kórházba, hogy oxigént kapjon. Nem ment be, három nap
múlva hívott, hogy már nagyon rosszul van. A mentő bevitte, azonnal az intenzívre,
lélegeztetőre került, de akkor
már késő volt. Az a három nap
sokat számított volna. De volt
egy nő páciensem is, akivel hasonló történt.
– Mit tehet ilyenkor az orvos?
– Ilyenkor az orvos tehetetlen. Persze hozzá kell tenni,
hogy a koronavírus-fertőzésnél egy beteg állapota teljesen
váratlanul, egyik óráról a másikra lényegesen rosszabbodhat úgy, hogy annak
nincs logikus előzménye. Csak azt
tudom mondani,
hogy felelőtlenség húzni az időt,
hallgatni kell
az orvosra.

Épül a Tengerszem rendelő
let vezetése 2010 óta sorra újítja
fel az orvosi rendelőket. Elsőként
a Salgótarjáni, majd a Zsivaj és a
Kerepesi úti, illetve ezt követően
a Pongrác úti rendelőt korszerűsítették.
– Az átgondolt gazdálkodásnak köszönhetően a járványhelyzet idején is tervszerűen haladunk
előre a fejlesztéssel. Ehhez a beruházáshoz önerőt is teszünk, hiszen
nemcsak az épület újul meg, több
ütemben az előtte lévő kis parkot is
rendezzük, illetve a társasház külső homlokzatát is felújítjuk – mond-

ja D. Kovács Róbert Antal polgármester.
A Tengerszem rendelőt részben
saját, részben állami támogatásból
építi meg a kerület. Utóbbi összege
500 millió forint, az összeg annak a
mintegy 50 milliárd forintos egészségügyi fejlesztési keretnek a része, amelyről a 2019-es önkormányzati választások után egyezett meg
a kormánnyal a főváros új vezetése az atlétikai stadion támogatásáért cserébe. A teljes beruházás több
ütemben valósul meg, a rendelő a
tervek szerint nyárra készül el.
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Több kerületi nagyvállalat is kér kutatói bértámogatást

Innovációs védelem
hagyományos
eszközzel

Nyertest hirdetett a ferihegyi gyorsforgalmi út, valamint a kapcsolódó közlekedési fejlesztések tervezésére kiírt tenderen a
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. A legjobb ár-érték arányú ajánlatot a Főmterv Zrt. és az Utiber Kft.
párosa adta a közbeszerzési eljáráson.
A két mérnökiroda nettó
1,395 milliárd forintért vállalta el a munkát – derül ki
a közbeszerzési adatbázisba feltöltött dokumentumból. A Kőér utca és a Gyömrői út kereszteződésében a
vasúti, illetve a közúti közlekedést szintben elkülönítenék egymástól, a Hangár
utcánál és a Lakatos utcánál pedig összekötnék Kőbányát Pestszentlőrinccel.
Maga a gyorsforgalmi út a
Határ út és a Lehel utca között 2 x 1, a Lehel utca és a
Hangár utca között 2 x 2, a
Hangár utca és a ferihegyi
repülőtér 1-es terminálja
között 2 x 3, az 1-es terminál és az Üllői úti csomópont között pedig 2 + 3 sávos lesz a tervek szerint.
A nyerteseknek a szerződés aláírását követően két
évük lesz arra, hogy elkészítsék az engedélyezési
és a kiviteli terveket tartalmazó tervdokumentációt.

2021-ben jó hírt is kaptak már
a vállalkozások. Az új év első
munkanapjától, január 4-étől
ismételten kérhetnek a cégek
költségvetési támogatást a kutatás-fejlesztésben és az innovációban foglalkoztatott munkavállalóik – jellemzően mérnökök, informatikusok – megtartásához, a K + F + I csapat
bővítéséhez vagy akár a megteremtéséhez.
A foglalkoztatást ösztönző
hozzájárulás három hónapra, vagyis egy negyedévre igényelhető. Maximális összege
havi 318 920 forint. Ugyanakkor az érintett munkavállalók
esetében a külföld „elszívó hatásának” veszélye fokozott, hiszen szaktudásuk és nyelvismeretük miatt a nyugati munkaerőpiacon is állnák a versenyt. Itthon tartásukhoz elengedhetetlen a versenyképes

fizetés, így aztán az ő munkahelyeik megőrzése az átlagosnál költségesebb az állam számára.
A Richter Gedeon Nyrt. az
első körben, a pandémia tavaly tavaszi hulláma idején is
élt a lehetőséggel, és úgy tervezi, hogy idén is ezt teszi.
2020-ban nagyjából 600 alkalmazott után igényeltek támogatást. A papírokat most
is a Fővárosi Kormányhivatalnak kell benyújtani, amely
nyolc munkanapon belül dönt.
A gyógyszergyártónál találkoztak már egyszerűbb eljárással, de – mint fogalmaztak
–, „nem merült fel komolyabb
nehézség az igénylés során”.
A Ceva-Phylaxia Zrt. a Richterhez hasonlóan cselekszik.
Az állatgyógyászatban tevékenykedő vállalat 2020-ban
100 munkatárs után kapott

Vakcinaszakértők
Kőbányáról
Élen jár az állategészségügyi oltóanyagok fejlesztésében a kerületben működő, ma már francia tulajdonú Ceva-Phylaxia Zrt. A társaság a Covid-válság közepette is növekedett 2020-ban, idén pedig beléphet a
magyarországi nagyvállalatok körébe. A Szállás utca
sokmilliárdos beruházások helyszíne lehet a következő időszakban.
sekre szakosodott. Ilyen ragályos kór például a Q-láz, amelyet jellemzően szarvasmarhák
terjesztenek. A bakteriális betegség tünetei az influenzáéhoz
hasonlók, csakúgy, mint a koronavírusé. A Q-lázra egyedül
a Ceva gyárt oltóanyagot, amelyet nemzetközi viszonylatban
kiemelkedően magas arányban használnak a magyar tehenészetek.
– A vakcina miatt a CevaPhylaxia Zrt.-t nemzeti létfontosságú rendszerelemmé nyilvánította a Nemzeti Élelmi-

szerlánc-biztonsági Hivatal –
büszkélkedik a vállalat vezérigazgatója, dr. Németh Zsolt,
aki a jövőt illetően derűlátó.
A társaság a világjárvány gazdasági nehézségei közepette
is növekedett 2020-ban, és az
„üzleti rali” tovább folytatódhat a Szállás utcában.

A baromfigyógyászatban
már most világelső anyavállalat, a Ceva növelné globális részesedését, és öt év alatt szeretné megduplázni csoportszintű árbevételét. Az ambi
ciózus terv teljesítéséhez a magyarországi leányvállalat forgalmának hasonló mértékben
kell növekednie. (A legutóbbi nyilvános, tehát a 2019-es
üzleti beszámoló szerint a Ce-

Szellem
Kőbányán

foglalkoztatási hozzájárulást.
Az igénylés folyamatára ők
sem panaszkodnak. Azt írták
lapunknak, hogy „viszonylag
gyorsan el lehetett készíteni a
pályázati csomagot, éreztük a
kormány támogató szándékát.
Az elbírálás is gyors volt, és ez
konkrét segítség volt vállalatunk számára”. A Bosch-csoport pedig azt közölte, hogy
versenyképessége érdekében
többféle kormányzati támogatásra pályázott, köztük a K

+ F + I-hozzájárulásra is. Az
Egis 2020-ban nem kért állami segítséget a kutatás-fejlesztésben.
Országosan a K + F + I-támo
gatás közel 23 ezer munkahely
megtartásához járult hozzá tavaly, ami több mint 17 milliárd forintba került a magyar,
illetve más uniós adófizetőknek. A támogatást ugyanis hazai költségvetési forrásból és
uniós pénzből finanszírozza a
kormány.

Fotók: Közlekedési Múzeum

Fotó: MTI

A biztonságért az óhegyi utakon
A futókörön egymás után tűnnek fel sportolók, pedig a levegő fagyos, néhol hó fehérlik az
Óhegy parkban, ahova a talál-

kozót beszéltük meg dr. Horváth Márkkal. A helyszín nem
véletlen, az óhegyi képviselő
kedvenc helye ez, azt meséli,
sokat jár ide kétéves kislányával. Így nem csoda, hogy amikor a terveiről kérdezem, elsőként azt említi, hogy jó lenne,
ha sikerülne több pihenőhelyet
kialakítani, padot kihelyezni
az ide látogatók számára a következő időszakban. A fő témánk azonban 2020, a tavalyi
év értékelése.
– Rendkívüli év volt. Gyakorlatilag egy-két ülést követően berobbant a pandémia,
ami mindenkit kihívás elé állított úgy a magánéletben, mint
a munkában vagy a közéletben
– mondja. – Testületi ülések

ugye most sincsenek, az egyeztetéseket is online tartjuk. A lakosságnak igyekszem a lehetőségek szerint segíteni – meséli. Tavaly tavasszal például önkéntesként ajánlotta fel a segítségét az idősek támogatásában,
bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban. – Erre a célra egy tucat
fiatalt is beszerveztem, az önkormányzat katasztrófavédelmi referenséhez irányítottam
őket – mondja a képviselő.
A tavalyi év eredményének
tartja, hogy elkészült a multifunkciós sportpálya a Medveszőlő utcában, ami a nyári hónapokban kifejezetten kedvelt
volt, sokan használták. A pandémia ellenére szerencsére
nem állt le a körzet déli részén

található, meghatározó ipari
szereplők működése. A Bosch
amellett, hogy új területekkel
is gazdagodott, folytatta az új
irodaépületeinek kivitelezését
és a mérnökképzést is… A járványhelyzet miatt ugyan kevesebb a lehetőség a személyes
kapcsolatépítésre, e-mailben,
telefonon azonban így is sokan
megkeresik, elsősorban egyedi ügyekkel. Lakossági kérésre, panaszokra indult el például a Gergely utcai gyorshajtás
ügye is.
– Lakópark, óvoda és iskola
is van ott, sokan panaszkodtak
a gyorshajtókra. Havi szinten
egyeztetek a rendőrség körzeti
megbízottjával, így azonnali intézkedést kértem, hogy erősít-

sék meg a traffipaxos ellenőrzéseket. Ez meg is történt, most
azon dolgozunk, hogy valamilyen tartósabb megoldás szülessen – magyarázta dr. Horváth Márk.
Több megoldás is felmerült, ő személyesen egy intelligens lámpa telepítését szorgalmazná, ami akkor vált pirosra, ha valaki gyorsan hajt, vagyis a szabályosan haladókat nem
bünteti. Ennek eléréséért a térség közös képviselőivel együttműködve tervez kérvényt írni
a kerületi rendőrkapitánynak,
ahhoz ugyanis a rendőrség jóváhagyása és közreműködése is
kell, hogy a gyorshajtás visszaszorítására ezen az útszakaszon
végleges megoldás szülessen.
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Jelentősen bővítette dolgozói létszámát a cég

1347-ről azt tanultuk az iskolában, hogy akkor kezdődött a
középkor legnagyobb pestisjárványa. 2020 mellett minden bizonnyal az áll majd a jövő történelemtankönyveiben, hogy
a Covid–19 éve. Sokan tavaly
hallottak először a zoonózisról, vagyis az állatról emberre terjedő betegségekről. A Ceva-Phylaxia Zrt. munkatársai
számára ez nem volt újdonság,
hiszen már a jogelőd társaság,
a több mint száz éve alapított
Phylaxia Oltóanyagtermelő
Nyrt. is az állati megbetegedé-

Indulhat a
Gyömrői út
fejlesztése
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424-es gőzmozdony, V60-as Kandómozdony, M44-es tolatómozdony,
CMN személykocsi, Árpád sínautóbusz – megérkeztek az első, különleges vasúti járművek a Közlekedési Múzeum leendő kőbányai otthonába. Az ötödik bemutatódarab az 1930as években épült 242-es sorozatú gőzmozdony, amelynek Szellem a beceneve, ugyanis áramvonalainak köszönhetően 161 km/órás sebességrekordot állított fel az 1961-es szocialista munkaversenyen.
A csaknem százéves 424-es gőzmozdony is ikonikusnak számít, ez a jármű

volt látható a régi múzeum előtt. A különleges karavánt egy Nohab és három
Bobó húzta-vonta Kőbányára, majd egy
traktor segítségével újra mozgásba hozták a Dízelcsarnok tolópadját, így mind
a hat ikonikus vasúti jármű bekerült az
Északi Járműjavító fedett csarnokába.

Amint a járványhelyzet engedi, bárki
megtekintheti őket, a Dízelcsarnokban
ugyanis az építkezést megelőzően időszaki kiállítással és programokkal várják
majd a látogatókat. A Közlekedési Múzeum új otthonának építési munkái leghamarabb két év múlva indulhatnak el.

va-Phylaxia Zrt. árbevétele 30,6 milliárd forint volt tavalyelőtt. – A szerk.) A CevaPhylaxia ezért újabb termékekkel jelenik meg a piacon,
és folytatja a 2024-ig tartó
beruházási programjának
végrehajtását.
Noha pontos részleteket a
társaság nem közölt, annyit
azért elárultak, hogy a fejlesztések összértéke sok milliárd
forint. A gyártási kapacitásokat új üzemek építésével bővítik, kutatás-fejlesztési tevékenységüket pedig megújítják. Miközben a Covid-válságnak elsődlegesen kitett
vállalkozások – szállodák,
rendezvényszervező cégek –
elbocsátásokra kényszerültek
2020-ban, a Szállás utcában
jelentősen bővült a létszám.
Idén további munkatársak
érkeznek a Ceva-Phylaxiához
a növekedési terv megvalósítása érdekében. Így a dolgozói
létszám megközelítheti az ezret, amivel a társaság belép a
magyarországi nagyvállalatok körébe.
– A bővülésről, annak a városképet és a kerület foglalkoztatottságát befolyásoló hatásairól rendszeresen
egyeztetek D. Kovács Róbert
Antal polgármesterrel és
Somlyódy Csaba fejlesztésekért felelős alpolgármesterrel – hangsúlyozza dr. Németh Zsolt, aki nagyra tartja az
önkormányzat együttműködését.
A globális járvány következményeit – más nagyvállalatokhoz hasonlóan – a CevaPhylaxia is megérezte.
– Néhány kulcsbeszállítónk pengeélen táncolt azért,
hogy el tudjon bennünket látni – mondta a vezérigazgató.
A társaság a pandémia időszakára cselekvési tervet dolgozott ki, amelyben modellezte a lehetséges forgatókönyveket. A szakszerű kockázatelemzéssel sikeresen elkerülték, hogy a Covid–19 megakassza a beszerzési láncot.
A Ceva-Phylaxia szerint járványnak haszna is van: a hirtelen digitalizáció felgyorsította a fejlődést a távmunkában és a kommunikációban.
És a pandémiás veszélyhelyzet azt is megmutatta, hogy a
multinacionális vállalatoknál is megszervezhető kevesebb utazással, vagyis környezetkímélőbb módon az üzleti élet.
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Az együttműködés éve
Dacára annak, hogy a vírushelyzet miatt a 2020-as évünk a feje tetejére állt, a
Kőbányai Polgárőr Egyesület számára
a 2020-as év egyértelműen az együttműködésről szólt – mondta Kálmán
László, a kerületi polgárőrök vezetője,
aki az elmúlt év tapasztalatairól és a
2021-es év feladatairól számolt be Mustó Géza Zoltán alpolgármesternek.
Idén tovább mélyült a rendőrséggel
már egyébként is jó munkakapcsolat,
hiszen amellett, hogy a két testület vezetése között kiváló a viszony, a legalsóbb szinteken, a járőrökkel is kifejezetten bizalmi kapcsolatot sikerült kialakítani. A kerületi polgárőrök például elsőként vannak ott a balesetek
helyszínein, ahol biztosítják a területet a rendőrség kiérkezéséig. Szilveszterkor is közös járőrszolgálatot adtak, a
rendőr-katona páros polgárőrökkel kiegészítve pedig kifejezetten hatékony
kombinációnak bizonyult néhány intézkedésért kiáltó esetben. A vírushelyzet legkritikusabb időszakában pedig az önkormányzattal közösen szállították ki a rászorulók részére a segélyeket.

2020-ban közel 4000 órányi szolgálatban eltöltött idővel büszkélkedhetnek,
amit 10-12 polgárőr teljesített. Sajnos
idén a pandémia okán minimális volt a
jelenlétük a kerület közoktatási intézményeiben, pedig érdeklődés lenne a polgárőrség iránt. A Szent László Gimnázium több tanulója is jelezte, szívesen vállalna ifjú polgárőrként feladatot, hiszen
ezzel a tanulók teljesíthetik a kötelezően elvégzendő 50 óra közösségi munkát. Technikailag is sikerült fejlődniük,
ugyanis az önkormányzattól kapott támogatásból többek között hőkamerát
vagy éppen nagy teljesítményű elemlámpákat tudtak beszerezni. A polgárőrök képzésére szintén nagy hangsúlyt
fektetnek, hiszen idén a szintén újonnan
beszerzett újraélesztő készülékek használatát tanfolyamon fogják elsajátítani.
Kálmán László, aki maga is gyakran
kint van terepen, mint ahogy a többi
polgárőr is, szabadidejében, társadalmi
munkában látja el feladatát. Hogy mégis miért? Kálmán László gondolkodás
nélkül vágja rá a választ: Ahogy a többi kollégáját, úgy őt is egy dolog hajtja,
mégpedig tenni valamit a közért.

Fontos változások
a kereskedelemben
körben, mindössze hét üzletköteles termék (pl. növényvédőszerek, veszélyes anyagok
és keverékek stb.) esetében
szükséges működési engedély
beszerzése.

A működési engedélyezési
eljárás már korábban is illetékmentes volt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2021. január 1-jétől hatályos módosításával már
a bejelentés meg tétele is
illetékmentessé vált.
A kereskedelmi
tevékenységek folytatását

Egy évtized
Kőbányán
Utolsó kőbányai munkanapján rendőr kollégái felvezetésével indult kőbányai otthonából a Harmat utcai kapitányságra dr. Gyetvai Tibor ezredes, aki tíz év után
búcsúzott a X. kerülettől.
Az épületbe érve is rendőrök fogadták, sorfalat állva tisztelegtek kapitányuk
előtt. „Köszönöm, hogy veletek szolgálhattam, soha
nem fogom elfelejteni” –
mondta meghatottan a meglepetésként szervezett kis
ünnepség után Gyetvai Tibor, akit január elsejétől az

országos rendőrfőkapitány
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesi feladataival bízott meg.
Munkáját nemcsak kollégái ismerték el, tavaly a Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag döntött arról, hogy Kőbányáért díjjal tünteti ki.
Az elmúlt évtizedben ugyanis jelentős mértékben javultak a kőbányai közbiztonsági mutatók, visszaszorultak
a bűncselekmények, a kerület vezetése és a rendőrkapi-

tányság között pedig
kifejezetten
jó, folyamatos együttműködés
alakult ki.
Gyetvai Tibor kollé gáitól tiszti kardot, a
Kőbányai
Önkormányzattól pedig
egy kőbányai zászlót kapott
ajándékba, amelyet a polgármester és az alpolgármesterek is aláírtak.

szabá lyozó, a kereskedelmi tevékenységek végzésének felt ét elei rő l szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2021. január 1-jétől szintén módosult, amely kifejezetten a vendéglátó üzleteket
érinti.
A módosítás alapján a vendéglátó üzleteknek 2021. március 31-ig be kell jelenteniük a
jegyző felé a vendéglátó üzlet
típusát. A jogszabály 11 típust
különböztet meg az étteremtől a mozgó vendéglátóhelyig
(1. Étterem; 2. Büfé; 3. Cukrászda; 4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;
5. Italüzlet, bár; 6. Zenés-táncos szórakozóhely; 7. Munkahelyi/
közétkeztetést végző vendéglátóhely;
8. Gyorsétterem; 9. Rendezvényi étkeztetés; 10.
Alkalmi vendéglátóhely;
11. Mozgó vendéglátóhely).
Kőbánya
esetében jelenleg 439
vendéglátó tevékenységet
folytató kereskedőtől vá rja a Kőbányai
Polgármesteri
Hivatal Hatósági Főosztály
Hatósági Osztálya az üzlettípusra vonatkozó bejelentés megtételét.
Fontos változás 2021. január 1-jétől az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási
Rendszer (OKNYIR) beveze-
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Február végéig
szállítják el a
kijelölt gyűjtőhelyekről

Tavaszvárás

Fenyőfagyűjtő
pontok Kőbányán:
tése, melynek eredményeként
az eddig az egyes jegyzők által
önállóan nyilvántartott kereskedelmi tevékenységek országosan egységes, átlátható és
hatékony rendszerben válnak
nyomon követhetővé a lakosság, a hatóságok és egyéb szervezetek számára.
Az OKNYIR bevezetésével
kapcsolatban a kereskedőknek külön teendőjük nincs, a
kereskedelmi hatóságok által vezetett nyilvántartásból
elektronikusan kerülnek továbbításra az adatok az országos nyilvántartás felé.
A kereskedők változatlanul
kötelesek haladéktalanul bejelenteni a kereskedelmi nyilvántartásban szereplő adataik (pl. székhely, adószám, üzletadatok) megváltozását, beleértve az üzlet megszűnését
is. A nyitvatartási idő módosulását a jogszabály szerint az
új nyitvatartási idő bevezetését megelőző nyolc napon belül szükséges bejelenteni.
A tapasztalatok sajnálatos
módon azt mutatják, hogy a
jogszabályi kötelezettség ellenére a kereskedők az adatváltozást, főként az üzlet megszűnését gyakran nem jelentik be a kereskedelmi hatóság
felé. Az OKNYIR bevezetésével a kereskedőknek különösen indokolt fokozott figyelmet fordítaniuk a bejelentési kötelezettség teljesítésére
annak érdekében, hogy az országos nyilvántartás naprakész és pontos adatokat tartalmazzon.

Február második feléig járják Budapest és benne Kőbánya utcáit a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. fenyőszállító járművei. A szezon hagyományosan
vízkereszttel indul, és 4-6 hétig tart.
A fát szabályosan két módon helyezhetjük ki. A kertvárosi övezetekben,
ahol a háztartásoknak saját kukájuk
van, nincs más dolguk a lakóknak, mint
az elszállítás napján a kukával együtt
kivinni a ház elé. A lakótelepeken élők-

nek az FKF gyűjtőpontokat jelölt
ki, amelyeket természetesen mások is használhatnak. Kőbányán
17 ilyen helyszín van. Azok, akik
kutyafuttatókba vagy játszóterekre hajigálják ki a fenyőfájukat,
nem tesznek mást, mint szemetelnek. Ezekről a helyekről az FKF nem végez elszállítást, így a munka a Kőkertre marad.
Akiknek nincs szívük megválni a karácsonyfától, azok nyugodtan gyönyörködhetnek benne márciusig, de akár tovább is. Az FKF késő tavasszal is elviszi
a szabályosan kihelyezett fákat. „Különjáratok” akkor nincsenek már, a tűlevelűeket egyszerűen bedobják a háztartási hulladék mellé. Budapesten évente

1. Előd u. – Bebek u. sarok
2. Kőrösi Csoma sétány (játszótér)
3. Halom u. (Öregek Otthona)
4. Cserkesz u. – Román u. sarok
5. Cserkesz u. – Kőér u. sarok
6. Harmat u. – Gitár u. sarok
7. Mádi u. – Gitár u. sarok
8. Gépmadár u. (hirdetőoszlopnál)
9. Csilla u. – Gyöngyike u. sarok
10. Sibrik Miklós út –Harmat u. sarok
11. Sibrik Miklós út – Bányató u. sarok
12. Csombor u. – Száraz u. sarok
13. Harmat u. – Tavas u. sarok
14. Noszlopy u. – Petrőczy u. sarok
(parkoló)
15. Sörgyár u. – Bodza u. sarok
16. Jászberényi út – Legényrózsa u.
sarok
17. Jászberényi út – Dombhát u. sarok

5-600 ezer fenyőfát szállítanak el, majd
semmisítenek meg a szemétégetőben.
A keletkezett hő több tízezer távfűtéses
lakásnak ad meleget, illetve áramot.

Világszabadalom
Kőbányáról
A Bosch fejlesztési központjának mérnökei mesterséges intelligencia (AI) felhasználásával fejlesztettek az eddigieknél gyorsabb és pontosabb forgalmi előrejelző alkalmazást. A sofőrnek ily módon több mint ötször annyi ideje van felkészülni egy váratlan közlekedési helyzetre, mint korábban. A szabadalmaztatott alkalmazás modellezi a környező járművek és gyalogosok mozgását, és
97 százalékos pontossággal jelzi előre a
várható eseményeket.
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A JEGYZŐ VÁLASZOL

Az új esztendő a kereskedelmi igazgatás területén, különösen az üzletek tekintetében,
számos változást hozott.
A kereskedelmi tevékenységet, az üzlet megnyitását főszabályként továbbra is csupán bejelenteni szükséges a jegyző felé,
és változatlanul
szűk
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„A Bosch fontos
célkitűzése, hog y
2025-re ne csak az
autóipari, hanem a
vállalat minden termékében benne legyen a mesterséges intelligencia, vagy
a termék előállítása során használják
azt” – hangsúlyozta Szászi István, a
Budapesti Fejlesztési Központ vezetője. A részleg 15 éve kezdte meg működését, és azóta a Bosch második legnagyobb autóipari bázisává nőtte ki ma-

gát Európában. Ma már több mint ezer
mérnök dolgozik Kőbányán az önvezető járművek tökéletesítésén. Budapesten egyes fejlesztéseket élesben, a városi forgalomban is kipróbálhatnak, ami a
kontinensen egyedülálló lehetőségnek
számít. A Bosch új, már épülő campusa 2022-re készülhet el a Gyömrői úton.

Erősen benne vagyunk
a télben, ha
az ablakon
kinézünk,
fagyos világot látunk.
Ilyenkor jólesik a meleg szobában ülve
arra gondolni, hogy milyen jó lesz, ha az
időjárás engedi, a kertünkben,
balkonunkon dolgozni. Ez az időszak a tervezésé.
Néhány hét múlva elkezdhetjük a fás szárú növények metszését, tél végi lemosó permetezését. Gondoljuk át, melyik
növényeket fogjuk megmetszeni és mennyire! Az elöregedett
részeket visszaifjíthatjuk, és az
alakító metszéseket is elvégezhetjük majd. Figyeljünk a kora
tavaszi virágzókra, mint például az aranyvessző (Forsythia-félék), a liliomfa (magnólia) stb.
Ezeket a növényeket csak elvirágzás után vágjuk meg, különben a tavaszi virágzás értelemszerűen elmarad. A lemosó permetezéshez használjunk természetes anyagokat: kén, réz és
paraffinolaj. Akkor időzítjük helyesen a lemosó permetezést, ha
közvetlenül rügyfakadás előtt,
5–10 oC-os hőmérsékletnél végezzük.
Átgondolhatjuk azt is, milyen
virágzó egynyári növényeket ültessünk az idén. Most talán még
emlékszünk rá, hogy tavaly milyen növények érezték jól magukat a kertben, a balkonon. Azokat, amelyek kevésbé jól vagy
kifejezetten rosszul érezték magukat nálunk, cseréljük le olyanra, amelyik szeret nálunk lenni.
Figyeljünk a tervezésnél arra
is, hogy esetleg megváltoztak
a fényviszonyok a virágágy környékén, mert megnőtt egy fa, és
árnyékosabb lett a kert ezen része, vagy éppen fordítva, kivágtunk egy nagyobb növényt, és
az eddigi félárnyékos, nedvesebb terület hirtelen napfényessé, szárazabbá vált.
Tervezzük meg az évelő növények megújítását, áttelepítését is! Az évelőket néhány évente érdemes teljesen felújítani.
Ez azt jelenti, hogy szedjük ki
a földből az elterjedt töveket,
és daraboljuk fel azokat. A legszebb, legegészségesebb darabokat ültessük vissza az eredeti
helyére! Így újra lesz helyük terebélyesedni, fejlődni, és gazdag virágzással hálálják meg a
munkánkat.
A kertek jelentős részét általában gyepfelületek borítják. A kora tavaszi gyepfelújítás gyepszellőztetéssel kezdődik. Ez a munkafolyamat ma már
jól gépesített a kiskertekben is,
de nem túl nagy területen kézzel is elvégezhetjük – akár egy
erős gereblyével. A szellőztetés után gondoskodjunk a tápanyag-utánpótlásról. Tavas�szal használhatunk nitrogéntúlsúlyos műtrágyát, de ne feledkezzünk meg a természetes,
pl. komposztált marhatrágyáról
sem. Gondoljunk arra is, hogy a
gyepeket 8-10 évente teljesen
fel kell újítani!
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula
Kertészeti Szakgimnázium és
Szakközépiskola igazgatója
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PÉNTEK

1

Újév
Fruzsina

4

5

Titusz
Leona

Simon

11

12

Ágota

Ernő
Tatjána

18

19

Piroska

Sára
Márió

25

26

Pál

SZEPTEMBER

MÁJUS

JANUÁR

Vanda
Paula

6

Boldizsár

13

Veronika

20

Fábián
Sebestyén

27

Angelika

7

Attila
Ramóna

14

Bódog

21

Ágnes

28

Károly
Karola

8

Gyöngyvér
Keve

15

Lóránt
Loránd

22

Vince
Artúr

29
Adél
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2

Ábel

9

Marcell

16

Gusztáv

23
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3
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1

A munka
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Genovéva
Benjámin

Fülöp

10

3
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17

4

5

6

Tímea
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Flórián

György
Gotthárd

Ivett
Frida

10
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12
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7

8
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9

Gergely
Alberta
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Antal
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Ármin
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Fábiusz

Pongrác

Szervác
Imola

Bonifác
Gyöngyi

Zsófia
Szonja

Botond
Mózes

24

17
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21

22

23

Erik
Alexandra

Ivó
Milán

Bernát
Felícia

Konstantin

31

24

25

26

27
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Marcella

Pünkösd

Orbán

Eszter, Eliza

Fülöp
Evelin

Hella
Pelbárt

Emil
Csanád

Júlia
Rita

Dezső, Renáta

29

30

Magdolna
Ervin

Pünkösd

Janka
Zsanett

31

Angéla
Petronella
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1
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Mihály
Győző

Paszkál
Ditmár

KEDD

Egyed
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Zsigmond
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Gusztáv

Timót
Xénia
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Zakariás

13

Kornél
Ludovika

20
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27

Adalbert

7

Regina

14

Szeréna
Roxána
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Máté
Mirella

28
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8
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Rebeka
Dorina

9

Mária
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Ádám
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22
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29
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23
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Líviusz
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16
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18

19
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Vazul

Jolán
Vid

Jusztin

Laura
Alida

Arnold
Levente

Gyárfás

Rafael

21
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26

27

Alajos
Leila

Paulina

Zoltán

28
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Péter
Pál

Iván
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János
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László

4
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Dóra

Tódor
Rómeó
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9
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Aranka
Jeromos
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Elvira

Bertold
Marietta

Lívia
Lídia
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Linda

Bálint
Valentin

15

16

17

18

19
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21

Kolos
Georgina

Julianna
Lilla

22

23

Gerzson

Alfréd
Mirtill

Donát

Bernadett
Konrád

24

25

Mátyás

Géza
Cézár

Zsuzsanna
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Aladár
Álmos

26

27

Edina

Ákos
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1

Albin
Lea

8

Zoltán
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Maximilián
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Leonóra
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Krisztián
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VASÁRNAP

7

Tamás
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Matild
Paulina

21

Kristóf

Gertrúd
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Sándor
Ede
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Bánk

Klaudia
Hubert

Benedek
Bence

22
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24

25

26

27

28

29

30

Auguszta

Zalán

Gábor
Karina

Irén
Írisz

Emánuel

Hajnalka
Lídia

29

Taksony
Ilma

Gedeon
Johanna

31

2021
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Tihamér
Annamária

5

Emese
Sarolta

12

6

Apollónia
Cirill
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Jenő
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Emília

Illés
Margaréta

26

27

Anna
Anikó

7

Csaba

Izabella
Dalma

Olga
Liliána

Örs
Stella

21

Dániel
Daniella
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8

Ellák

15

Henrik
Roland

22

PÉNTEK

2

Ottó

9

Lukrécia

16

Valter

23

Magdolna

Lenke
Brigitta

SZOMBAT

3

Kornél
Soma

10

Amália

17

Endre
Elek, Lotti

24
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Kincső

Szabolcs
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Flóra

29
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Judit
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Oszkár
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Jeromos
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Bíborka

12

13

Gyula
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9
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Edmond
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4

Károly
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5

Imre
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6

Rezső
Csenger
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Jónás
Renátó

Szilvia
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Erzsébet
Zsóka, Liza
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7

Lénárd

Jolán
Bódog
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Alíz
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Olivér
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András
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Erhard
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22
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Péter
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Húsvét
Izidor

Csongor

Csilla
Noémi

3

Béla

30

Katalin
Kitti
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17

Leó
Szaniszló

18

Rudolf

Andrea
Ilma
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György

Boglárka
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Richárd
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Húsvét
Konrád
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Valéria
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31

ÁPRILIS
KEDD

26
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Kende
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Vilhelmina
Vilma
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Henrietta
Herbert
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Filemon

Elemér
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Beáta
Izolda
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Albert
Lipót

Eleonóra

MÁRCIUS
HÉTFŐ

Zsombor
Gotfrid

28

18

Diána

12

Mária
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Pál

Marianna

SZERDA

24

11

Teodóra
Igor

5

Viktor
Lőrinc

Gellért
Mercédesz

1

1

KEDD

17

Zsófia

Malvin

Mindenszentek

HÉTFŐ

10

Nikolett
Hunor

4

Rozália
Ida
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HÉTFŐ

Róbert

Levente
Irén

3

Hilda

SZOMBAT

30

Mihály

JÚNIUS
HÉTFŐ

PÉNTEK

Márk
Ányos

2

Lehel
Özséb

9

Emőd

16

Ábrahám
Rókus

23

Bence
Fülöp

30

Rózsa
Félix

3

Hermina
Lídia, Tea

10

Lőrinc
Csilla

17

Jácint
Réka

24

Bertalan
Alíz

31

Erika
Benjámin

4

Domonkos
Dominik

11

Zuzsanna
Tiborc

18

5

Krisztina
Dominika

12

Klára
Diána

19

Ilona

Huba
Emília

25

26

Lajos
Patrícia

Izsó
Natália

6

Berta
Bettina

13

Ipoly
Vitália

20

Államalapítás
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István, Vajk

27

Gáspár
Cézár

7

Ibolya

14

Marcell
Özséb

21

Sámuel
Hajna
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Ágoston
Mózes
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László
Eszmeralda
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Otília
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Teofil

27

János
Teodor

7
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Ambrózia
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8

Mária
Emőke
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Szilárda

Valér
Detre
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Tamás

28

Kamilla

Zénó
Flórián

29

Tamás
Tamara

2

3

Melinda
Vivien

Ferenc
Olívia

9
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Natália
Valéria
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Etelka
Aletta
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Viktória

30

Dávid
Hunor

Judit
Lívia

17

Lázár
Olimpia

24

Ádám
Éva

31

Szilveszter
Donáta

4

Borbála
Barbara

11

Árpád

18

5

Vilma
Sebő

12

Gabriella
Franciska
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Auguszta
Töhötöm

Viola
Anasztáz

25

26

Karácsony Karácsony
Eugénia
István
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A negrótól a csokiparányon át a kakasos nyalókáig

Cukorkakirályok
Kőbányán

A rejtvény fő soraiból egy idén 120 éves kőbányai cég alapítójának és foglalkozásának megnevezését, valamint az általa elsőként megvásárolt üzlethelyiség nevét tudhatja meg.
HIRDETÉS

7-.2=7$76$.Č%1<$,1.2501<=$7
7(5/(71.6=/Č7(59(.5Č/
A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a kerület lakosságát, az
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási
közösségeket, valamint környezetvédelmi egyesületeket, hogy
egyeztetési eljárást indít az alábbi tervvel kapcsolatosan:

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról
szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása a Hungária körút, Salgótarjáni út,
Zách utca, Csilla utca, Pongrác út, Horog utca és
a Kőbányai út által határolt területre
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Töltse ki az ábrákat 1-től
9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy az ös�szes sorban, oszlopban
minden szám csak egyszer szerepeljen.
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D Kovács Róbert Antal
D.
Kőbánya polgármestere
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2021. február 2-a és 10-e között,

kizárólag elektronikus úton, a hivatal@kobanya.hu e-mail címre
megküldve lehet.

8
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• a településkép védelméről szóló 15/2019.
(VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §
(5) pontja, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő
átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020.
évi LVIII. törvény 165. §-a alapján a településrendezési eszköz
munkaközi véleményezése során megtartandó lakossági fórum
kizárólag elektronikus úton történik. A fenti tervvel kapcsolatban
javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani
a honlapon történő közzétételétől számított 8 napon belül,
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„Csúszok haza, Bébibogyó!
Cool lesz, este ütközünk!”
A 2000-es évek második felében kurjongatta egymásnak egy műparaszt legény és
a menyecskéje ezt a falusi miliőtől idegen szöveget a tévében. A reklám kapott hidegetmeleget, a bírálók szerint jobb
lett volna megmaradni a bevált
szlogennél. Mert arról, hogy „a
torok kéményseprője”, generációknak ugrik be a Negro.
A közel száz éve
g yá r tott g yóg ycukorkára az első időkben rá is fért a profi marketing, mert a
termék kinézete nem
túl kívánatos. Színe az édesgyökér-kivonattól fekete, állaga pedig ragacsos, viszont – épp az édesgyökér miatt – csillapítja a köhögést, és jó
a gyomornak is. Bár
ma is tartja magát,
hogy a feltalálójáról,
az olasz Pietro Negróról elnevezett cukorkát a Dreher vagy a Stühmer gyártotta elsőként, ez
bizony vaskos tévedés.
– Korabeli plakát bizonyítja, hogy a gyógycukorka eredetileg a szintén
kőbányai Dr. Egger Leo és
Egger Izidor Gyógyszerészeti Gyár terméke volt, és
már akkor az ismert szlogennel népszerűsítették”
– jegyzi meg Verbai Lajos, a
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.
Az Ausztriából áttelepült Eggerek homeopátiás készítményekben is élenjáró gyárát államosították, jogutóda a mai
Egis Gyógyszergyár lett.

Dreher–Maulból tisztán Dreher lett. Legsikeresebb termékei az ostyafélék és a szes�szel ízesített bonbonok voltak, amelyekhez a meggyet a
Dreher saját birtokain termelték. A Dreher csokoládégyára
az ötvenes években Budapesti
Keksz- és Ostyagyárként működött tovább, majd 1968-ban
átnevezték Duna Csokoládégyárrá. Ott gyártották a
dunakavicsot és a franciadrazsét is.

Vásárfia

Versenytárs
és sorstárs
„Réthy-név nélkül nincs valódi
Pemetefű czukorka” – így reklámozták a Monarchia aranykorában, majd a Horthy-korszakban a negró konkuren
ciáját. Kikísérletezőjének, Réthy Béla békéscsabai gyógyszerésznek nehezebb dolga volt,
mint Pietro Negrónak, hiszen
a pemetefű keserű. A receptúrát ezért alaposan meg kellett
bolondítani az eladható ízvilágért. Ám a mester nemhiába

görnyedt egyetemistaként a laboratóriumi kémcsövek felett.
A szintén fekete színű gyógycukorkát megkedvelték a magyarok, a patika mellé idővel cukorkagyár épült.
Réthyék üzemét végül 1949ben a Dreher felszabdalásával
kreált Kőbányai Cukorkagyárba olvasztották. Ám a receptet
Réthyék nem adták át, így az új
tulajdonos egy ideig még kénytelen volt tőlük megvenni a cu-

korka előállításához szükséges
szirupot.

Profilbővítés
És ha már a Dreher szóba került... A trianoni döntéssel az
addigra nagyra nőtt sörgyár elveszítette a piac jelentős részét.
Nem maradt más választás,
mint nyitni más üzletágak felé.
Így lett a söröslovak egykori istállójából tehénistálló, a tejből
pedig a francia licenc alapján

gyártott
Eszkimó fa g yla lt
vagy a csokiparány
egyik alapanyaga.
A birodalom akkori feje, Dreher Jenő
jól mérte fel, hogy az
édességgyártás jövedelmező lehet, hiszen a történelmi Magyarország 30 cukorgyárából 18 a határokon kívül rekedt. 1922-ben ezért ös�szeállt a német Maul Kakaóés Csokoládégyárral. A külföldi partner hozta a szaktudást, a
gépeket és a beszerzési forrásokat, a Dreher pedig adta a telket
a közös üzemhez, a portékához
pedig a piacot. Az üzlet bejött,
az 1930-as évekre a magyarok
kiszorították a németeket, és a

Búcsú az iskolaalapítótól
Életének 93. évében elhunyt a
kőbányai Széchenyi István Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapítója,
első igazgatója, dr. Mihályi Sándorné Ilona. A Dévaványán született szakembernek az iskola,
az oktatás, a tudás átadása az ifjúság számára nemcsak a szakmája volt, élete döntő részét pedagógusi hivatásának szentelte.
A pedagógiai főiskolai diploma

után 1954-ben az ELTE-n szerezte meg magyar szakos középiskolai tanári diplomáját, 1959től 1970-ig a Sibrik Miklós Úti
Általános Iskolában dolgozott
igazgatóhelyettesként, majd az
Újhegyi lakótelep megépítését
követően alapítója volt az Újhegyi Általános Iskolának, 1978tól 1984-ig igazgatóként irányította az intézmény szakmai tevékenységét. Munkáját az új in-

tézményben a legnehezebb időszakban, a demográfiai hullám
csúcsán látta el, 110 fős tantestületet vezetett, a gyermeklétszám ebben az időben elérte a
2500 főt, ami kiemelten magas
színvonalú szakmai elvárást jelentett. Ő kezdeményezte a testnevelés és az olasz tagozat indítását, kezdeményezője, ösztönzője, irányítója volt az intézményben lezajló innovációs fo-

lyamatnak. Az iskolát bekapcsolta az új lakótelep kulturális életébe, az intézmény gazdag
szabadidős programot, sportés kulturálisrendezvény-kínálatot nyújtott az újhegyi családoknak. Munkáját az Elnöki
Tanács a legmagasabb kitüntetés, a Munka Érdemrend ezüst
fokozatával, a Kőbányai Önkormányzat 1995-ben Kőbányáért
díjjal ismerte el.

A Pongráctelepen az idősebbek
mé g em lékezhetnek Knéblék
műhelyére, ahol
az 1950-es évektől főzték a cukrot
a vásárokban, trafikokban, mozikban kínált édességekhez: a selyemcukorhoz és a máig fellelhető „kakasos nyalókához”. Nekik köszönhetjük a kókusztekercs meghonosítását is. Ők is
Ausztriából érkeztek Magyarországra, ahol a maguk területén ugyanolyan sikeresek lettek, mint Eggerék. Felfuttatták
a családi vállalkozást, a Halom
utcában lévő gyárban karácsony előtt több mint száz munkás szorgoskodott a szaloncukrokon.
Az államosítás után a családfő, talán azért mert hadirokkant volt, kiválthatta az iparengedélyt, ám az csak személyre szólt. Így amikor Knébl József 1967-ben meghalt, a pongráctelepi pinceműhelyre örökre
lakat került.
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Az Újhegyi Uszodát egyelőre csak igazolt versenyzők látogathatják

Újra nyitva
Karácsonyra elkészült, az újévre
pedig megnyitott az Újhegyi Uszoda. Igaz, csak részben, mivel a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzeti intézkedések február 8-áig
biztosan érvényben maradnak, a létesítményben így csak igazolt versenyzők sportolhatnak. Intézményi
úszásoktatás tehát egyelőre nincs,
ahogy lakossági idősávok sincsenek.
– Öröm, hogy részben már megnyithattuk az uszodát, ám az igazi
akkor lesz, amikor az úszást tanuló gyerekek és a sportolni vágyó kőbányaiak is rajtkőre állhatnak. Készülünk rá, és amint lehet, nyitjuk a kapukat! – mondja D. Kovács Róbert Antal
polgármester.
„Végre pezseg a víz, én nem szeretem a sima, mozdulatlan víztükröt”
– lelkendezett a Kocsis Sándor Sportközpont vezetője január 5-én, egy nappal az Újhegyi Uszoda megnyitása
után. Kuróczi Pál a „vízi világból” érkezett, több mint tíz évig irányította
az óvodai, iskolai úszásoktatást a kerületben.
A mondás úgy tartja, hogy hölgyeké
az elsőbbség, így a medencét a Kőbányán működő Aqua Szinkronúszó SE
igazolt versenyzői avathatták fel 2021
első munkanapján. Utánuk csobbantak a szintén kerületi Sportliget SE
sportolói és a Budapest Honvéd utánpótláskorú vízilabdázói.
– A szinkronúszók és a vízilabdázók
a bezárás előtt is bérlőink voltak. Úgy
léptek be a felújított uszodába, hogy
végre visszakaptuk a második otthonukat – mondta Kuróczi Pál.

HIRDETÉS

A mennyezetig burkolt öltözőfolyosó, valamint a nagy, világos terek általános tetszést arattak, és a vízminőséget is dicsérték. Fővárosi viszonylatban az Újhegyi Uszoda vize már a bezárás előtt is az egyik legjobb volt, és
az is maradt a 25 méteres nagymedencében és a tanmedencében egyaránt.
A gépésztermet modernizálták, a gépészek külön oktatáson sajátították
el az új berendezések működtetését,
a nyitás óta pedig 24 órás szolgálatot
adnak. A létesítmény kihasználtsága a
járványhelyzethez képest kedvező.
– Délután 4-től este 8-ig szinte tele
van bérlővel az uszoda – mondja az
üzemeltető. (Az igazolt, versenyszerűen sportolóknak megengedett, hogy
a kijárási tilalom alatt menjenek haza
edzésről, vagy menjenek otthonról
kora reggeli edzésre – a szerk.) Üres
óráktól a Kocsis Sportközpont vezetője akkor sem tart, ha majd visszatér
az élet megszokott rendje. Mint mondta, az uszodákra nagy a kereslet, különösen a látványsportnak számító és
így taotámogatást élvező vízilabdá-
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A Kőbányai Önkormányzat 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 rendelkezők az igénylést elektronikusan is benyújthatják az
e-papírszolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címen.
Bővebb információval, valamint a védőoltással kapcsolatban felmerülő bármilyen
kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre 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

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

zók körében. Ezért egy 8
sávos, 50 méteres versenyuszodát is meg tudna
tölteni. Délelőttönként
pedig ovisok és kisiskolások tempózhatnak a medencékben, ha
a veszélyhelyzet véget ér.
– Komoly támogatás az önkormányzat részéről, hogy a kőbányai

iskolás korú gyerekek ingyen megtanulhatnak úszni, és nem kell erre
több tízezer forintot áldozniuk a szülőknek – emelte ki Kuróczi Pál. A járványhelyzet feloldása után a családokat a „Boldog uszoda” programmal csalogatná be, nem titkoltan azzal a céllal, hogy helyreállítsa a „vízi
világ” jó hírnevét.

Kőbányán folytatja
a Rocksuli és
a Dürer Stúdió

A recepcióspulttal szemközti falat
a rock elnyűhetetlen figuráinak fotói díszítik. Keith Richards és Ronnie Wood színesben áll a színpadon, Angus Young fekete-fehérben.
Mindkét fénykép ösztönzőleg hathat azokra, akik beiratkozni jöttek.
A Jászberényi út 38.-ban járunk, a
„zalakerámiás” telepen. Az udvarra
néző termekből rálátni a kiszuperált
villamosokra. Vajda „Sóder” Péter
egész Kőbányát bejárta tavaly, miközben otthont keresett zenekarának és a Rocksulinak.
– Tárgyaltam az önkormányzattal
is, nagyon segítőkészek voltak, de
nincs akkora ingatlanjuk, amekkorára nekünk szükségünk van. Már
ott tartottam, hogy feladom, amikor
betévedtem ide – meséli a Kowalsky
meg a Vega dobosa.
Két hétbe telt, amíg Zuglóból átcuccoltak, és három hónapba, mire
kipofozták az általuk használt két
szintet. Az egyik az iskoláé, a másik
a bérelhető zenekari próbatermeké. Vajda Péter szerelt villanyt, festett falat és barkácsolt dizájnelemeket is. Egy normális évben erre nem
lett volna ideje, de 2020-ban a zeneipart is hazavágta a koronavírus.
A baj ráadásul nem járt egyedül,
a zuglói bázist nyolc év után kellett elhagyniuk. A Dürer Stúdió és a
Rocksuli az éppen átalakuló Városliget szomszédságában működött.
Ott, ahol a Dürer Kert. Nekik is csomagolniuk kellett, mert az épületkomplexum helyére szállodát terveznek.
– Az iskolai szint felújításába belehúztunk, hogy szeptember közepén elindulhasson a tanév, a próbatermivel december elejére végez-

tünk. A cuccaink márkásak, és minden teremben van dobfelszerelés.
A minőség és a kényelem miatt profi
zenekarok is járnak hozzánk – jegyzi meg beszélgetőtársunk.
A Rocksuli egyidős a rendszerváltozással. Debrecenben alakult,
a budapesti „kirendeltséget” Vajda
Péter hozta létre, miután Kőbányára költözött. A Jászberényi úton öt
tanszak van: dob, gitár, basszusgitár, billentyű és ének.
– A filozófiánk egyszerű: megszerettetni a zenét. Nincs korhatár, nincs felvételi, nem szükséges
előképzettség, tehát a nulláról lehet kezdeni. Elméletet célzottan tanítunk, a kötelező szolfézzsal ros�szak a tapasztalataink, ezért nem
is nyúzzuk vele a növendékeket –
mondja a dobos.
A legfiatalabb diák négy és fél
éves, a legidősebb pedig hatvan
körüli. Egy félév 17 óra, ebből 13 a
hangszeres képzésé, az utolsó 4 alkalom pedig a zenekari próbáké.
Békeidőben minden félévet koncert zár, amelyen a diákzenekarok
a szülőkből, barátokból álló közönség előtt adják elő a begyakorolt
nótát. Persze a járvány óta félévzáró koncertek sincsenek. A második
félév azonban februárban elindul a
Rocksuliban, amely várja a jelentkezőket. Vajda Péter nagyon reméli,
hogy a kurzus végén újra színpadra
állhatnak a diákok. És nemcsak ők,
hanem a Kowalsky meg a Vega is.
– Szokatlan, hogy több mint egy
éve otthon töltjük a hétvégéinket.
Várjuk a nyitást, mert nagyon mennénk már – hangsúlyozta a zenész.
Ahogy sok magyar is nagyon menne már koncertre vagy fesztiválra.

