
Kerületi háziorvosoknál jártunk 
utána, hogyan folyik a koronaví-
rus elleni oltás. Mi alapján hív az 
orvos, melyik vakcinával hol ol-
tanak, mikor kell az oltópontra 
menni? 6. oldal6. oldal

Kevesebb a közlekedési baleset, ám Kevesebb a közlekedési baleset, ám 
ami történik, annak nagyobb a ami történik, annak nagyobb a 

visszhangja. Hol érdemes fi-visszhangja. Hol érdemes fi-
gyelni Kőbányán, vannak-gyelni Kőbányán, vannak-

e helyi sajátosságok? – e helyi sajátosságok? – 
A kerületi kapitányság A kerületi kapitányság 

rendészeti osztály-rendészeti osztály-
vezetője válaszol.vezetője válaszol.

  11. oldal11. oldal

Füstölt finom-
ságok csalá-
di tradícióra 
alapozva, bol-
dogság be-
főttből pozi-
tív gondolat 
a menü mel-
lé. A Zila Ven-
déglőben és 
a Kő Caféban 
jártunk.
 9. oldal9. oldal

Összefogott Kőbánya és a fő-
város a 66 hektáros zöldfelület 
megtisztulásáért. Az akció egy 
folyamatos együttműködés első 
lépése.   4. oldal4. oldal

7 százalékkal apasztotta a járványhelyzet Kőbánya 2021-es költségvetését. A szű-
kebb mozgástér ellenére azonban folytatódnak a fejlesztések, a már elkezdődött 

nagyberuházások ütemterv szerint haladnak. A működés stabilitását több 
mint egymilliárd forintos tartalék biztosítja, az iparűzési adóbevétel 
mértéke egyelőre megbecsülhetetlen. Interjú a polgármesterrel és a 
képviselő-testület frakcióinak vezetőivel. 2. oldal2. oldal

Tokióra készülnek az úszók – interjú Turi György mesteredzővel 16. oldal16. oldal

Kóstoló csomagolva, 
házhoz szállítással

Féknyom – elég egy pillanat!

Büdzsé:Büdzsé:
kötött pályánkötött pályán

Kőbányai
HírekHírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXXI/2. szám 
2021. február–március

Adathalászokra figyelmeztet a rendőrség! A kőbányai kapi-
tányságra is számos bejelentés és feljelentés érkezett arról, 
hogy csalók próbálnak visszaélni online jelenlétünkkel. Össze-
raktuk, mire kell odafigyelni! 8. oldal8. oldal

Figyelmetlenségből is 
áldozattá válhatunk!

Feszes  Feszes  
járványszámtanjárványszámtanKőbányán 

is oltanak 

Falra Falra 
másztunk!másztunk!

Kőbányán nyílt meg Kőbányán nyílt meg 
az ország egyik legna-az ország egyik legna-
gyobb mászó- és ipari gyobb mászó- és ipari 
alpintechnikai központ-alpintechnikai központ-
ja. Magyarországon itt ja. Magyarországon itt 
létesült elsőként a Nem-létesült elsőként a Nem-
zetközi Sportmászó Szö-zetközi Sportmászó Szö-
vetség előírásainak vetség előírásainak 
megfelelő gyorsmá-megfelelő gyorsmá-
szó út, ami ma már szó út, ami ma már 
olimpiai verseny-olimpiai verseny-
szám.  szám.  12. oldal12. oldal

Változtak a közösségi együtt-
élés szabályai, új tilalmakról és 
új kivételről döntött a testület 
nevében eljáró polgármester. 
Sorra vesszük, mire kell figyel-
ni a mindennapokban! 3. oldal3. oldal

Közös ügyek 
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Kedves Kőbányaiak!
11 év, 11 költségvetés. Polgármesterként 
2010 óta megéltem nehezebb és könnyebb 
költségvetési tárgyalásokat, egyezteté-
seket, volt, amikor pár száz millió forint, 
és volt, amikor milliárdok jutottak kerü-
leti fejlesztésekre, útfelújításokra, járda-

építésre. 2021 azonban egy olyan év, ame-
lyet a pandémia miatt szűkebb mozgástér 

és számos bizonytalanság jellemez. Bár mű-
ködésre – köszönhetően a normatív kormányzati támogatások nö-
vekedésének – többet fordíthatunk, a járványhelyzet miatt a vég-
ső mérleg így is negatív, a közös kasszában idén mintegy 7 száza-
lékkal kevesebb van, mint tavaly volt.

A korábbi évek átgondolt, előrelátó gazdálkodásának köszönhe-
tően azonban Kőbánya működése továbbra is stabil, megvan a ke-
ret a legfontosabb feladatokra. Bővítjük a Szervátiusz iskolát, fel-
újítjuk a Mocorgó Óvodát, építjük a Tengerszem orvosi rendelőt, 
fejlesztjük a játszótereinket, közalkalmazottainknál pedig meg 
tudtuk tartani a Kőbánya-pótlékot a havi fix fizetés mellett. Szá-
míthatnak önkormányzatunk támogatására a járvány miatt ne-
héz helyzetbe kerülők is: települési támogatásaink körét és keretét 
megtartottuk, sőt van, amelyiket bővítettük. Mindez ma komoly 
eredmény! Ugyanakkor előrelátóak is vagyunk: az idei költségve-
tésben tartalékot képeztünk a járványhelyzet miatt előre nem lát-
ható feladatok megoldására. Fő vezérelvünk a tervezésnél a biz-
tonság volt, és ma kijelenthetem, hogy ezt elértük!

A felelős tervezés mellett azonban mindannyiunk cselekvésére 
szükség van a közös biztonságunkért. Ma már látjuk, hogy csak a 
védőoltás vethet véget az élet minden területén megjelent bizony-
talanságnak. Visszahozhatja az öleléseket, a reményt, a bizalmat 
a jövőben, a családi összejöveteleket, a jókedvű találkozásokat, a 
nyugodt kirándulásokat, amelyekre szükségünk van a kikapcsoló-
dáshoz. Ez az, amiért mi magunk is tehetünk! Ezért arra biztatok 
mindenkit, aki még nem tette, hogy regisztráljon és kérje a védő-
oltást, hiszen ezzel nemcsak a saját egészségünket, de családun-
kat és nagyobb közösségünket is védhetjük. Ma így tehetünk leg-
inkább a biztonságért. Vigyázzunk egymásra!

A házasság hete
A fideszes politikusok rajonganak a házas-

ság intézményéért. Nincs ezzel az égvilá-
gon semmi baj. Ahogy azzal sincs semmi 
baj, ha valaki úgy él boldog párkapcsolat-
ban, hogy nincs róla papírja. Lehet egy 
szerelem életre szóló így is, úgy is. Ahogy 

életre szóló trauma, ha a sírig tartónak hitt 
boldogság elmúlik, és kiábrándulás, szakí-

tás, válás vet véget az idillnek.
Nemegyszer tapasztaljuk, hogy ismert emberek, 

köztük politikusok szívesen tárják a világ elé boldogságukat (mert 
úgy vélik, ezzel népszerűbbek lesznek), aztán hirtelen magánügy-
nek tekintik, ha vége a mézesheteknek. Így járt Varga Judit mi-
niszter asszony is. Mindössze néhány hete megtudtuk, hogy mi-
lyen zakót viselt férje az első találkozáskor, hol került sor a lányké-
résre, hogyan készülnek a karácsonyra. Ehhez nem kellett semmi-
féle leleplező riport, maga Varga Judit mesélte el a Blikkben. Cuki 
videó is volt, gyerekekkel.

Aztán most a Blikk megírta, hogy válnak. Most azt kéri a mi-
niszter asszony, hogy a sajtó tartsa tiszteletben a magánéletét, 
már csak a gyerekek miatt is. Persze közben azért kiderült, hogy a 
házaspár ingatlanügynököket megszégyenítő ügyességgel szerzi 
az ingatlanokat, pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen. 
Öröm az ürömben, hogy legalább van min osztozni. Ahogy Rogán 
Antal sem rokkant bele válásaiba, tehetős emberként nősült meg 
harmadjára is. Nem verte nagy dobra, tanult a korábbi házasságá-
ból. Viszont zokon veszi, hogy a sajtó újdonsült felesége családjá-
nak friss, milliárdos földügyleteit firtatja. Mintha magánügy len-
ne. Nem, ez nem az. A lánykérés módja, a zakó színe az. A vagyon-
gyarapodás nem az.

És ha már a magánélet szentségénél tartunk, örülnék, ha a köz-
társasági elnök felesége nem rangsorolná a szerelmeket aszerint, 
hogy házasság vagy „csak” élettársi kapcsolat. Az állam igazán ki-
szállhatna végre polgárainak magánéletéből. Ha már éppen Va-
lentin-napon írom a cikket: mindenkinek azt kívánom, hogy le-
gyen boldog élete párjával, úgy, ahogy szeretnék, anélkül, hogy 
bárki beleszólna!

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!

A Kőbányai Önkormányzat a 
közösségi együttélés szabálya-
iról szóló rendeletét 2015 de-
cemberében alkotta meg, amit 
azóta a gyakorlatot, életszerű-
séget figyelve többször is mó-
dosítottak. Így történt ez idén 
februárban is. 

Az alapvetések nem változ-
tak, továbbra is tilos példá-
ul közterületeinken az italfo-
gyasztás, és bírsággal számol-
hat az is, aki a köztisztaság el-
len vét. Erre a leginkább azért 
volt szükség, mert folyama-
tosak a lakossági panaszok a 
nemzeti dohányboltok környé-
kén kialakuló áldatlan állapo-
tok miatt. Egyes trafikok gya-
korlatilag kocsmaként működ-
nek, a vevők egy része az üz-
let előtt fogyasztja el az ita-
lát, ott végzi el sokszor a szük-
ségét is, majd hangoskodása, 
szemetelése zavarja a környé-
ken élőket. Kőbánya vezetése 
törvényben tiltaná az alkohol-
forgalmazást a dohányboltok-
ban, ám ezt eddig hiába kezde-
ményezték az illetékes minisz-
tériumoknál. A problémára így 
most helyben igyekeztek meg-
oldást találni. 

A közösségi együttélés sza-
bályairól szóló rendelet módo-
sítása értelmében azok a tra-
fikok, amelyek társasházi in-
gatlanban működnek, szeszes 
italt csak a társasházi közgyű-
lés hozzájárulásával árusíthat-
nak. Vagyis közvetlenül a la-
kók kezébe kerül a döntés, azo-
kéba, akik az üzlet előtti alko-
holfogyasztás negatív hatása-
it a leginkább érzik. A szabá-
lyozás azonban nem visszame-
nőleges hatályú, szankcióval, 
bírsággal a jelenleg is működő 
dohánybolt-üzemeltetők nem 
sújthatók, csak azokra vonatko-
zik az új szabály, akik a rende-
let hatályba lépése után, vagyis 
2021 februárjától nyitják meg 
trafikjukat. 

Visszatérő probléma 
a közterületen hagyott 
kutyaürülék kérdése is, 
ugyanis úgy tűnik, Kő-
bánya-szerte hiába áll 
a gazdik rendelkezésé-
re számos gyűjtőedény, 
amelyeket zacskókkal 
is ellátnak, a kutyaürülék sok 
esetben a járdán vagy a mellet-
te lévő zöld sávon marad. Az új 
szabályozás a megelőzésre he-
lyezi a hangsúlyt, mostantól 
előírás, hogy kutyasétáltatás-
nál a gazdinál lennie kell ürü-
lék összeszedésére alkalmas 
eszköznek, például zacskónak, 
és ha azt a közterület-felügyelő 
kéri, be is kell mutatnia. Ellen-
kező esetben bírsággal szembe-
sülhet. És persze ne feledjük, a 
zacskó is csak akkor ér valamit, 
ha használják… 

Neuralgikus pont a gazdát-
lan állatok közterületi etetése 
is. Itt továbbra is általános tila-
lom van érvényben a kóbor ku-
tyák és macskák mellett a ma-
darakra is. A hazánkban telelő 
vagy áttelelő énekesmadarak 
téli etetése viszont támogatan-
dó törekvés, így ez mostantól 
kivételt képez a szankció alól. 

Két további olyan terület van, 
ahol a gyakorlat követelte ki a 
módosítást. Az egyik a lomta-
lanítás kérdése: arra eddig is 
volt szabály, hogy mikor és mi-
lyen módon kell kihelyezni a lo-
mokat, mostantól azonban bír-
ságot szabhatnak ki arra is, aki 
a lomokat válogatja, széthord-
ja, vagy éppen a sajátjaként őrzi, 
amíg el tudja vinni. A másik te-
rület a fák, sövények telepítése 
közterületen. Bár a zöld szebbé, 
rendezettebbé teheti a környe-
zetünket, a gyakorlat azt mutat-
ta, hogy sokan nem vették figye-
lembe az ültetés szakmai szabá-
lyait, közművezetékekhez, ka-
pubehajtókhoz, járdákhoz tele-
pítettek fákat, amelyek évek, év-
tizedek múltán már leginkább 
panaszokhoz vezettek. Így a jö-
vőben a fák, sövények kivágá-
sa mellett az ültetéshez is enge-
dély kell.

Helyi szabályozás – újratervezve

Új tilalmak 
és új kivétel, 
a napi élethez 
igazodva Együtt élni sosem egy

szerű – legyen szó kisebb 
vagy nagyobb közössé
gekről. A legmegfele
lőbb szabályrendszert 
pedig az élet, a gyakorlat 
alakítja. Így van ez kerü
leti szinten is. 

Radványi Gábor
frakcióvezető, 
Fidesz–KDNP:

„Az ember 
oldaláról  
közelítettük meg”

A  pénzügyi sta bi li-
tást tartottuk szem 
előtt, ezért a várható 
bevételeknél szigorúbban ter vez tünk. 
Olyan költségvetést akartunk, ami a ne-
héz helyzet ellenére az ember oldaláról 
is vállalható. Cél volt, hogy az intézmé-
nyeink dolgozóinak jövedelme megma-
radjon. Ez csaknem sikerült, ahol nem, 
ott a zárszámadáskor, ha pontosan lát-
juk a bevételeket, kompenzáljuk. Ott 
racionalizáltunk, ahol nem fáj annyi-
ra, néhány fejlesztést halasztottunk. 
A megkezdett beruházásokat folytat-
juk, és eredmény, hogy jutott civil szer-
vezetek, egyházak, sportegyesületek 
működésének támogatására is.

Somlyódy Csaba
frakcióvezető, 
MSZP–DK:

„Ez egy túlélési 
költségvetés”

Há romszor kellett 
újra írni a költség-
vetést a változó sza-
bá lyozá sok m iat t , 
soha ennyi bizonytalanság nem övez-
te, mint idén. Az iparűzésiadó-bevé-
telek csökkenésének mértéke mellett 
a járványhelyzet is bizonytalansági 
tényező. Átgondoltan terveztünk, fe-
szes lett a költségvetés, azonban bí-
zom benne, hogy a 2020-as költség-
vetés zárszámadásánál a tavalyi évről 
megmaradt forrásokból jut majd olyan 
fejlesztésekre, amelyekkel egyelőre 
nem számoltunk, de fontosak. Ezek-
nél az intézményvezetők által meg-
határozott prioritási sorrend megha-
tározó lesz. 

Kovács Róbert
frakcióvezető,
Momentum–Pár
beszéd:

„Szűk a 
mozgástér”

Ez a költ ség vet és 
olyan, akár a levesfő-
zés. Beletettük, ami 
volt, feltettük főni, egyelőre ugyan elég 
szegényes, de a következő hetekben, 
a 2020-as költségvetés zárszámadá-
sa után még előkerülhet egy-két tétel, 
amit bele lehet tenni. Hiába több az ál-
lami normatív támogatás egyes fel-
adatoknál, a kormányzati megszorítá-
sok és a járvány miatt a szaldó negatív. 
Az elhalasztott felújítások, karbantar-
tások pedig a következő években tor-
lódhatnak. Ugyanakkor eredmény-
nek tartom, hogy várhatóan jut forrás 
az újhegyi uszoda kültéri strandjának 
felújítására. 

„A járványhelyzet 
kezelése közös ügy”

D. Kovács Róbert Antal: Átgondolt és takarékos a költségvetés

– A járványhelyzet miatt 
szünetelnek a testületi 
ülések, jogilag a polgár
mester hozhatja meg a 
képviselőtestület hatás
körébe tartozó döntése
ket. És a gyakorlatban?
– Tartottam magam az el-
múlt év során kialakított 
kőbányai modellhez, azaz 
a megeg yezéshez. Bár a 
törvényi felhatalmazásom 
valóban megvan az egysze-
mélyi döntéshez, a költség-
vetés tervezése, majd vég-
legesítése során rendszere-
sen egyeztettem a testület-
ben jelen lévő pártok frak-
cióvezetőivel és a képviselőtár-
saimmal.

– Nehezítettéke a büdzsé 
elfogadását a menet közben 
meghozott pénzügyi vonat
kozású kormányzati intézke
dések?

– Alapvetően nem, mert már 
2020-ban előrelátók és óvato-
sak voltunk. Tavaly év közben 
megtettük azokat a lépése-
ket, amelyeknek köszönhető-
en biztonsággal készíthettük 
elő a 2021-es büdzsét. Az idei 
évre 1,1 milliárd forintot tet-
tünk tartalékba, hogy rugal-
masan kezelhessük a váratlan 
helyzeteket.

– Mennyi pénztől esik el Kő
bánya a kis és közepes vál
lalkozások iparűzési adójá
nak megfelezésével?

– Ezt ma nem lehet megbe-
csülni. A kkv-szektor képvise-
lői február 25-éig jelezhették 
az önkormányzatnak, hogy ké-
rik-e az adócsökkentést vagy 
sem. Egyébként sincs kimuta-
tás arról, hogy az iparűzési adó 
hány százaléka származik kis- 
és közepes vállalkozásoktól.

– Miként alakulnak a bevé
telek?

– A változás nem kiugró, hét 
százalékkal kevesebb bevétel-
lel számolunk idén, mint tavaly. 
Ilyen mértékű csökkenés „bé-
keidőben” is bekövetkezhet, ha 
például kevesebb pályázati for-
rást nyerünk el, mint amennyi-
vel kalkuláltunk. A bevételki-
esést ellensúlyozza, hogy az ál-
lami támogatásunk több mint 
egymilliárd forinttal nőtt.

– A kiadási oldal hogyan 
változott?

– Átlagosan 20%-kal fogtuk 
vissza az önkormányzati in-
tézmények, cégek működési 
költségeit. De hangsúlyozom, 
hogy átlagosan. A  kiadások 
egy részének csökkentéséhez 
tényleges elvonásra nem volt 
szükség, hiszen a járványhely-
zet eleve jár megtakarítással, 
gondolok például a zárva tartó 
intézményeink alacsonyabb 
rezsiköltségére. A foglalkozta-
tás közterheinek mérséklésé-
vel pedig az állam nekünk ta-
karít meg pénzt.

– Hozzá kellette nyúlni a 
személyi juttatásokhoz?

– A költségvetést a kötelező 
személyi juttatásokkal tervez-
tük. Így a későbbiekben már a 

pénzügyi mozgásterünk isme-
retében megtarthattunk egyes 
plusztámogatásokat. Szinte 
minden ágazatban jut forrás a 
Kőbánya-pótlékra, számos te-
rületen cafeteriára is. Ebből 
az utóbbi körből a közalkalma-
zottak egyelőre kimaradnak. 
De most úgy kalkulálunk, hogy 
év végén marad annyi megta-
karításunk, amennyiből utólag 
kompenzálhatjuk őket.

– Óvatosan tervezték a fej
lesztéseket is?

– Nincs okunk panaszra, 
minden tervezett és megkez-

dett fejlesztést folytathatunk 
az idén, köszönhetően a kor-
mány jelentős támogatásá-
nak. A Fecskefészek Bölcső-
dében 200 millió forintból fő-
zőkonyhát építünk, folytatjuk 
az Üllői úti orvosi rendelő fej-
lesztését, és közben előkészít-
jük az Újhegyi sétány rendelő-
jének átalakítását. Bővítjük a 
Szervátiusz iskolát, és teljesen 
átépítjük a mellette lévő Mo-
corgó Óvodát. Jut pénz játszó-
térfejlesztésre, járda- és útépí-
tésre is. Ezzel együtt 2021-ben 
a világjárvány miatt nyilván 

kevesebbet költhetünk, mint a 
korábbi években.

– Változotte a szociális tá
mogatásokra fordítható ke
ret?

– Igen, egyes támogatások 
pénzügyi keretét megemel-
tük. Tavaly arra számítot-
tunk, hogy a pandémia gaz-
dasági és társadalmi követ-
kezményeinek enyhítéséhez 
pluszforrásokra lesz szükség. 
Végül elegendőnek bizonyult 
az eredetileg elkülönített ösz-
szeg. Bízom benne, hogy ez 
idén is így lesz.

Frakcióvezetők a 2021-es 
kerületi költségvetésről

„Kőbányán 
közalkalmazottnak 
lenni még mindig jó” 

Bár nem volt kötelező, ahogy koráb-
ban, úgy idén is fontosnak tartotta a 
kerület vezetése, hogy a költségve-
tés elfogadása előtt egyeztessen a 
Közalkalmazotti Érdekegyeztető Ta-
nácsban a szakszervezetek képvise-
lőivel. A bölcsődei és óvodai dolgo-
zók, illetve védőnők képviselői ered-
ménynek tartják, hogy a Kőbánya-
pótlékot sikerült megőrizni, és bíz-
nak benne, hogy év végén – úgy, 
ahogy tavaly is – a pénzmaradvány-
ból jut majd egyszeri béren kívüli 
juttatásra, cafeteriára.

A Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat által 
alapított Kőbánya Közbizton-
ságáért Közalapítvány kurató-

riuma ismét teljes létszámmal 
működik, a Fővárosi Törvény-
széken a változás bejegyzésre 
került, az egységes szerkezetű 

alapító okiratot minden érdek-
lődő megtekintheti az önkor-
mányzat honlapján, a https://
www.kobanya.hu/ oldalon.

Tájékoztatás
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Kőbányán nyílik meg Buda-
pest legújabb szabadtéri kon-
certhelyszíne, a MONYO Land. 
Az eddig a Főzdeparkban mű-
ködő, Pein Ádám és Néme-
th Antal sörfőző mester ál-
tal 2014-ben alapított kisüze-
mi sörfőzde történetének leg-
nagyobb fejlesztését indította 
el. Nemcsak a sörgyártásban 

lépnek 
nagyot, a KÖKI közelében a 
Gyömrői úton az új sörfőző 
üzemüket már úgy alakították 
ki, hogy a kertben egy 1500 fős 
befogadóképességű szabadté-
ri rendezvényhelyszínt is létre-
hoztak. Terveik szerint a hazai 
alternatív rockzenei élet képvi-
selői lépnek majd itt fel. 

Az új üzem gyártási kapaci-

tása évi 2 millió liter lesz, és új-
donság lesz az élőzenei kon-
certek mellett az is, hogy a lá-
togatók főzdetúrán, illetve sör-
főző tréningeken is részt ve-
hetnek. További érdekesség 
lesz az új kenyérüzem, ahol ko-
vászos kraft kenyerek készül-
nek majd. Amennyiben a jár-
ványhelyzet engedi, a nyitást 
április 30-ára tervezik. 

Vitézy Dávid: a különböző tervekről rendszeresen egyeztetünk a kerülettelVitézy Dávid: a különböző tervekről rendszeresen egyeztetünk a kerülettel

– Mit érez majd meg Kőbánya 
a Ferihegyi út megújításából? 
– A fő cél, hogy gyorsabbá és 
a forgalmi zavarokra kevésbé 
érzékennyé tegyük a repülőtér 
közúti kapcsolatát. Ma megbé-
nul a forgalom, ha a korláttal 
elválasztott, 2  x  1 sávos sza-
kaszon baleset történik, ezért 
ezt a zárványt megszüntetjük. 
A pálya a Gyömrői úti benzin-
kútig 2 x 2 sávos lesz, onnantól 
2 x 1 sávra szűkül, hogy az agg-
lomeráció felől érkező autófor-
galom ne zúduljon a belváros-
ra. A benzinkút és a Kőér utcai 
vasúti átjáró között az út fel-
újítását tartalmazzák a készü-
lő tervek. A vasúti keresztező-
dés sorsa attól függ, hogy mi-
ként alakul a Galvani híd út-
hálózata. Ha a járművek a Ha-
tár útnál érik el az Üllői utat, 
majd a Kőér utcá n át Kőbá-

nyát, akkor a vasúti átjárónál 
van értelme aluljárót építeni. 
Egyelőre a tervek készítéséről 
született döntés, azok 2022-re 
lesznek meg, utána születhet 
döntés a kivitelezés ütemezé-
séről.

– A Határ úti verzióval az 
újonnan kialakított külső körút 
forgalmának egy része megér-
kezne Óhegyre. Hogyan lehet 
megóvni a városrész nyugal-
mát?

– Két módon, de erről még 
nincs döntés. Egyrészt az utcák 
egyirányúsításával, hogy az át-
menő forgalmat elterelje a kör-
nyékről, másrészt azzal, hogy 
a vasúti aluljáróból nem lehet-
ne közvetlenül továbbhaladni 
Óhegy, illetve Kőbánya központ-
ja felé. Egyetlen kijárata lenne, 

amely a Gyömrői úton a repülő-
tér felé terelné a járműveket.

– Összekötik-e a repülőtéri 
út felett Kőbányát a XVIII. ke-
rülettel? 

– Ez a kérdés nyitott és egyben 
vitatott. A visszajelzések azt mu-
tatják, hogy a környéken megnő-
ne a forgalom, ezért a környé-
ken élők félnek tőle, hogy a felül-
járónak több lenne a kára, mint 
a haszna. Ezt alaposan meg kell 
vizsgálni és az érintettekkel ki 
kell beszélni.

– Ha már körút... A Népliget-
nél állomást kapna a déli kör-
vasút. Mikor kezdődhet az 
építkezés? 

– Leghamarabb 2023-ban. 
A kőbányai oldalon tervezünk 
egy kijáratot a Lidl áruháznál. 
Onnan a Népligetet egy új tágas 

gyalogosátjá-
rón, az Ecse-
ri úti metró-
megá llót pe-

dig fedett gyalogosúton lehet-
ne elérni. A déli körvasút lenne 
Budapest egyik városi gyors-
vasútja, a melynek forga lma 
olyan sűrű lesz, hogy nem kell 
figyelni a menetrendet. A Népli-
getből tíz percen belül biztosan 
indul majd olyan vonat, amely-
lyel el lehet érni a HÉV-et, a bu-
dai fonódó villamost vagy Ke-
lenföldet.

– Ön nemcsak a BFK vezető-
je, hanem a Közlekedési Mú-
zeumé is. Hogy áll ez az óriás-
projekt? 

– 2022–23-ra elkészülnek az 
engedélyezési és a kivitelezé-
si tervek. Ennél a beruházás-
nál azonban óvatosabb vagyok, 
mint a közlekedési fejlesztések-
nél. Bár az ország jelenlegi ve-
zetőiben és a főváros irányítói-

ban egyaránt megvan a szán-
dék a múzeum megvalósításá-
ra, a pénzügyi döntés a követke-
ző kormányzati ciklusra marad. 
Azt ígérem, hogy minden terv és 
egy szerethető, világszínvonalú 
múzeum terve is építésre készen 
fog állni 2022 nyarára. Ha akkor 
a kormány támogatja a beruhá-
zást, az építkezés rögtön meg-
kezdhető, és az új múzeum 2025-
26-ban nyílhat meg.

– Mi lesz a Törekvés Művelő-
dési Központ sorsa?

– A Törekvés részben kiszolgá-
ló, részben kereskedelmi funk-
ciót kap: irodákat, kávézót he-
lyezünk el benne, a nagyelőadót 
pedig megtartjuk múzeumpeda-
gógiai célokra. A múzeum mag-
ját az Északi Járműjavító Die-
sel-csarnoka és az arra épített 
„üvegpalota” adja majd. A ma a 
Törekvésben működő egyesüle-
tekkel egyeztetünk, igyekszünk 
számukra megoldásokat fel-

kínálni, részben a területen és 
akár az épületen belül.

– Érvényesül-e zöld szemlélet 
a megközelíthetőségben?

– Igen, a forgalmat úgy szer-
vezzük, hogy a látogatók lehe-
tőleg közösségi közlekedéssel 
érkezzenek. A  múzeum vasúti 
megállót kap a hatvani és az új-
szászi elővárosi vonalak közös 
fővárosi szakaszán, ami az in-
gázóknak is segít, de a múzeum 
megközelítését is könnyebbé te-
szi majd. A vasúti megállót alul-
járóval és egy új köztérrel köt-
jük össze az 1-es és a 28-as vil-
lamosok megállóival, a jármű-
javító épülete és a Népliget kö-
zött pedig új „zöldfolyosót” ala-
kítunk ki. 

– Attrakciók? 
– Életre keltjük a mozdonyok 

mozgatására használt tolópa-
dot, ami az ipari építészet egyik 
remekműve. Mivel a járműjaví-
tó légi folyosó alatt fekszik, a te-
tőn egy repülésirányító központ 
mását építjük fel. Ugyancsak 
a szemléltetést szolgálná egy 
olyan vasúti biztosítóberendezés 
kialakítása, amellyel a hatvani 
vasútvonal forgalmát követhet-
nék a látogatók. Van helyünk bő-
ven az innovációra, hiszen a ki-
állítótér ötszöröse lesz a réginek 
– a teljes magyar közlekedéstör-
ténetet szeretnénk elmesélni, és 
több tucat nagy járművel bemu-
tatni a világszínvonalú új múze-
umban.

Tüttő Kata: megkezdjük a Mádi utca felújítását 2021-ben

– Budapest tízmilliárdoktól 
esik el az iparűzési adó rész-
leges elengedése, valamint 
az elmaradott települések fel-
zárkóztatását szolgáló szoli-
daritási adó megemelése mi-
att. Mit fognak ebből érezni a 
fővárosiak, köztük a kőbánya-
iak, ritkábban jár majd a 9-es 
busz vagy a 3-as villamos?
– A járatritkítás vagy a járatok 
számának csökkentése, azaz 
a kínálat szűkítése több kárt 
okozna, mint amennyi hasznot 
hozna. Egy nagyváros tömeg-
közlekedési hálózatában a já-
ratok egymásra épülnek, a me-
netrendet ezért nem lehet rán-
gatni. Ráadásul a hosszú távú 
cél az, hogy a budapestiek, de fő-
ként az agglomerációból ingá-
zók közül egyre többen válasz-
szák autó helyett vagy mellett a 
vonatot, a metrót, a buszt, a vil-
lamost, a trolit. Természetesen 
időszakos és észszerű döntést a 
menetrendről is lehet hozni. Ezt 
most az estéket érintően meg is 
tettük, miután láttuk, hogy 20 
óra után visszaesett az utasok 
száma a kijárási tilalom miatt. 

– Hozzájárult már a kormány 
ahhoz, hogy uniós hitelből ve-
hessenek félszáz villamost és 
ugyanennyi trolit? 

– Továbbra sem. Rendkívül ol-
csón jutnánk forráshoz, keres-
kedelmi bank ilyen kedvezmé-
nyes feltételekkel nem ad köl-
csönt. Ez valójában egy visz-
szafizetendő támogatás, ami-
vel az előző, kormánypárti vá-
rosvezetés is tisztában volt, hi-
szen a hitelszerződést ők kötöt-
ték. Mi csak egy abban rögzített 
opcióval szeretnénk élni. A for-
rásból nem csak „zöld” jármű-
veket vennénk, jutna belőle kör-
nyezetbarát közlekedési fejlesz-
tésekre is.

– Az útfelújítások leállnak az 
elvonások miatt? 

– Nem, a 2021-es ütemter-
vet tartjuk, a Mádi utca meg 
fog újulni a Sibrik Miklós út 
és a Kada utca között. E téren 
100 milliárdos nagyságrendű az 
adósság, még Tarlós István írta 

le, hogy 3 millió négyzetméte-
ren kritikus a fővárosi fenntar-
tású utak állapota. Jelentős az 
elmaradás az ivóvízhálózat-re-
konstrukciójában, a csatorná-
zásban, a hulladékgazdálkodás-
ban is, tehát azokban a közszol-
gáltatásokban, ahol a rezsicsök-
kentésnek nevezett hatósági ár-
szabályozás miatt nem maradt 
pénz fejlesztésre.

– Valamin csak spórolni kell 
a jelenlegi helyzetben, példá-
ul az utcai kukákon? 

– Egyértelműen az elvonások 
miatt kell most leszerelnünk 
3000 hulladékgyűjtőt a közte-
rületeken. Ha nincs külső kény-
szer, ezt a döntést később hoz-
tuk volna csak meg. Akkor, ha a 
szemléletváltás eredményeként 
a budapestiek már saját elhatá-
rozásukból viszik haza a szeme-
tüket.

– Ha már említette a szeme-
tet, az Ezüstfa utcában olyan 
hulladékválogató mű épül, 
amelyben a háztartásokban 
szelektíven gyűjtött szemetet 
válogatják át utólag.

– Erre a beruházásra nem len-
ne szükség, ha a házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtés beve-
zetését szemléletformálás kí-
sérné. Ebben az esetben a buda-
pestiek mára megtanulták vol-
na, hogy miként kell szaksze-
rűen bánni a papír-, a fém- és a 
műanyaghulladékkal. Elkeserí-
tő tény, hogy a Budapesten ke-
letkezett lakossági hulladék 
mindössze 10%-a alkalmas új-
rahasznosításra. Olaszország-
ban van olyan régió, ahol ez az 
arány 85%!

– Ön felügyeli a fővárosi ke-
zelésű zöldterületekért fele-
lős Főkertet, de a szúnyoggyé-
rítést és a patkányirtást is. E te-
rületeken is várható szemlélet-
váltás? 

– Igen. A kertvárosokban élők-
nek el kell magyaráznunk, hogy 
a kertben felejtett locsolókan-
nában kiválóan érzik magukat a 
szúnyoglárvák. Tudatosítanunk 
kell a fővárosiakban azt is, hogy 
a vécén lehúzott ételmaradék-
tól elszaporodnak a patkányok 
a csatornahálózatban. A  fák-
ban, bokrokban mi nem terep-
tárgyat látunk, hanem élőlényt. 
Lesznek területek, amelyeket 
meghagyunk vadvirágos rétnek. 

És lesznek parkok, ahol nem 
gyűjtjük össze az avart, mert az 
télen állatoknak ad otthont. Szá-
munkra a zöld nem pusztán egy 
színt jelent, hanem magát az éle-
tet. 2021 pedig már ennek a kez-
dete lesz. 

Sínen
Újabb rövid CAF villamos állt 
szolgálatba a 3-as vonalán. 
Február 1-jével két jármű kap-
ta meg az üzembehelyezé-
si engedélyt, az egyik közü-
lük a Kőbányát is érintő 3-as 
villamos vonalán közlekedik. 
Mindkét szerelvény annak a 
kontingensnek a része, ame-
lyet a BKK még 2017-ben ren-

delt meg járműfelújítási prog-
ramja részeként a spanyol 
gyártótól. Ebből az alacsony-
padlós, klímával felszerelt flot-
tából – a most üzembe helye-
zett szerelvényekkel együtt – 
már 16 jármű közlekedik Buda-
pesten. A fennmaradó 10 rövid 
villamost várhatóan 2021 első 
félévében szállítja le a CAF.

Megújul a budapesti 
közbringarendszer
Legördült a gyártósorról az 
első új MOL Bubi kerékpár a 
Csepel Zrt. üzemében. Idén ta-
vaszra azonban nemcsak a ke-
rékpárok, hanem a komplett 
szolgáltatás is megújul. Buda-
pest és a BKK tavaly májusban 
döntött a fejlesztésekről, a cél 
az, hogy még többen kerékpá-
rozzanak, és a közbringarend-

szer a közösségi közlekedés 
tényleges részévé váljon. 

Így egyszerűbb lesz a bér-
lés és könnyebb a hajtás. Az új 
bringa 3,1 kg-mal könnyebb, 
mint elődei, defekttűrő és 
fújt gumikkal van felszerel-
ve, ami könnyebb és gyorsabb 
haladást biztosít. Az egysze-
rűbb használatot pedig okos-

lakat és egy mobiltartó segíti. 
Az új kerékpárokból összesen 
1200 darabot szerelnek össze 
Cse pelen.

Emellett felhasználóbarát, 
új weboldal és applikáció is 
készül, amellyel a korábbinál 
egyszerűbben és gyorsabban 
lehet majd intézni a biciklik 
bérlését. 

Sörtől a zenéig – 
szintet lép a kisüzem

A Gyorsforgalmi út át-
tervezése a Gyömrői út, 
a Galvani híd megépíté-
se pedig a Kőér utca for-
galmára lenne hatással. 
A Népligetnél a budapes-
ti gyorsvasút egyik meg-
állóját tervezik, a Diesel-
csarnokban pedig a Köz-
lekedési Múzeum időszaki 
kiállítását készítik elő. In-
terjú a Budapesti Fejlesz-
tési Központ és a közgyűj-
temény vezetőjével. 

„Felértékeli „Felértékeli 
Kőbányát az Kőbányát az 
új Közlekedési új Közlekedési 
Múzeum”Múzeum”

Buszból troli
A 9-es buszt is a főpolgár-
mester-helyettes által em-
lített uniós hitelből alakíta-
nák trolibuszjárattá. Egy rö-
videbb szakaszon már idén 
megvalósulhat a meglévő 
felsővezeték korszerűsítése, 
a teljes beruházáshoz azon-
ban szükség lenne a kor-
mány által blokkolt kölcsön-
re. A Déli körvasútról a Fő-
polgármesteri Hivatal azt 
közölte lapunkkal, hogy a 
beruházó állam képvisele-
tében a BFK és a Nemze-
ti Infrastruktúrafejlesztő 
Zrt. folyamatosan egyeztet 
a BKK-val, a tervekbe a BKK 
több korábbi javaslatát is be-
emelték. Szoros az együtt-
működés az új Közlekedé-
si Múzeum és a Mázsa téri 
sportkomplexum előkészíté-
se során is. A múzeum ese-
tében a Kőbányai utat érin-
tő tervekről, valamint a Nép-
ligetbe vezető „zöld folyosó-
ról” is kikérték a BKK véle-
ményét. A Mázsa téri tervek-
be pedig bekerültek a BKK 
által kért módosítások. 

„Budapest 
működni fog”

A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyet-
tes a túlélés költségvetésének nevezte a Fővárosi Ön-
kormányzat idei büdzséjét. A válságnak leginkább ki-
szolgáltatott embereken nem spórolnak, a szemlélet-
váltástól viszont remél megtakarítást. Interjú Tüttő 
Katával. 
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Hogy mi a Bánya utca 1.? Egyetlen szó-
ban talán támasz, kicsit hosszabban 
pedig egy biztos pont az újrakezdéshez. 

– Amikor valaki megérkezik a köz-
területről hozzánk, akkor azt szoktuk 
mondani, hogy pihenjen, egyen, alud-
jon, fürödjön. És valóban, két hét múl-
va az látszik, hogy a gerincoszlop ki-
egyenesedik, a ráncok kisimulnak, a 
ruházat rendeződik, és el tud indul-
ni és el is akar indulni, mert van hon-
nan szerveznie az életét – magyaráz-
za az intézményvezető. Arról is mesél, 
hogy a legutóbbi lakógyűlésen felvető-
dött, hogy targoncavezetői tanfolyam-
ra lehet jelentkezni, és bizony több kéz 
emelkedett a magasba. 

Egyetlen ágy, egy éjjeliszekrény, egy 
biztos pont sokszor elég az újraindu-
láshoz. 

– Nemrég az erdőből hoztunk be 
egy bácsit. Évek óta ott élt, és amikor 
megmutattam, hogy ez lehet az ágya, 
ott tud főzni, itt van a kis éjjeliszek-
rénye, akkor azt mondta, hogy „jaj de 
jó!”. Aztán két hét múlva bekopogott, 
hogy „Főnök, miért nincs kiskanál?”. 

Akkor csodálkoztam ezen a kérdésen, 
hogy hogy van ez, hiszen az erdőben 
nem hiányzott neki a kiskanál! De ha 
itt kiskanállal szeretné kevergetni reg-
gel a kávéját, akkor ez jó, mert az igény-
szintje növekszik. Látjuk az emberi fej-
lődést, hogy honnan jön az ember, és 
egy kis segítséggel, törődéssel fel tud-
juk őt ruházni olyan képességekkel, fe-
lelősségvállalással, amellyel újra részt 
tud venni a társadalmi életben – me-
séli dr. Miletics Marcell. Aprómunkát 
végeznek, ha kis lépésekben is, de ha-
ladnak. Aki az Utcafrontnál megma-
rad, az véget vet a közterületi életnek, 
többségük munkához is jut. Ők kevés-
bé vannak szem előtt, mint a hajlékta-
lanéletet az utcán élők. 

– Sokszor halljuk, hogy az embe-
rek kinn fekszenek az utcán, és hogy 
viselkednek… Hát amikor már vala-
ki olyannyira szegény, hogy nem tud 
magának egy lakást bérelni, és rájön 
arra, hogy ez az ő életében már nem 
lesz meg, már sosem lesz meg, akkor 
keresi a vészkijáratokat, azokat a fáj-

dalomcsillapítókat, amelyekkel a hét-
köznapokat túléli. Már nem lesz fon-
tos, hogy mit gondolnak róla mások. 
Ha a biztonság elvész, ha nem kapnak 
esélyt a talpra állásra, akkor bennük az 
fog megerősödni, hogy akkor már úgy-
is minden mindegy – mondja az intéz-
mény vezetője. 

Bár a közösségi oldalakon a hajlékta-
lanságról megfogalmazott álláspontok 
sokszor csak a sztereotípiákig jutnak 
el, a mindennapokban jócskán van-
nak, akik a bajban mások felé fordul-
nak, a szociális munkásokon keresz-
tül segítenek pénzadománnyal, tartós 
élelmiszerrel, vagy éppen cipővel, ka-
báttal. A járványhelyzetben azonban 
az utcai szolgálatok helyzete is nehe-
zebb: a kijárási tilalom idején keveseb-
ben vannak az utcán, kevesebben vehe-
tik észre, ha a hidegben valaki segítség-
re szorul. Bár tavasszal az időjárás eny-
hébb, érdemes tudni: a Menhely Alapít-
vány diszpécserszolgálata a 06 1 338-
4186-os telefonszámon a nap 24 órájá-
ban hívható. 

– Pontosan mit 
jelent ez a több-
s z e r vi  gyu l l a -
dás?
– Ez egy általá-
ban tünetmente-
sen lezajlott koro-
navírus-fertőzést 
követő á l lapot. 
A tünetmentessé-
get azért emeljük 
ki, mert sok eset-
ben nem is tud a 
szülő arról, hogy 
lezajlott egy koronavírus-fer-
tőzés a gyermeknél, vagy ha 
tud róla, a fertőzés enyhe lefo-
lyásáról számol be.

– Mit kell tudni erről a be-
tegségről?

– Egy lezajlott koronavírus-
fertőzés után nagyjából kettő-
négy héttel tapasztaljuk, hogy 
ezek a gyerekek több napig ma-
gas lázzal küszködnek. Ez az 
egyik fontos tünet, a másik, 
hogy a lázhoz csatlakozik va-
lamilyen egyéb tünetcsoport. 
Ez lehet bőrkiütés, ami nyo-
másra elhalványul, és az ese-
tek nagy részében kötőhártya-
gyulladás is jelentkezik. De 
nagyon lényeges, hogy ez nem 
gennyes, tehát nem ragaszt-
ja össze a szempillákat, egy-
szerűen csak piros lesz a gye-
rek szeme. És kísérhetik a be-
tegséget egyéb szervi eltérések 
is: például érintheti a beleket, 

ezért a gyerekeknek fáj a ha-
suk, hányingerük van, hány-
nak, véres hasmenésük is le-
het. Találkoztunk sok olyan 
gyerekkel is, akiknek vakbél-
gyulladásra utaló típusos tü-
neteik voltak. Lehet ezeknek 
a gyerekeknek fáradtságérze-
tük tornaórán fizikai terhelés-
re, szívritmuszavaruk, szívdo-
bogásérzetük, mert a gyulla-
dás érintheti a szívet, de érint-
heti a vesét is. Ez egy fura au-
toimmun reakció, az immun-
rendszernek egy hirtelen túl-
fokozott működése, ami na-
gyon komoly, akár sokkszerű 
elváltozást is okozhat a gyere-
keknél. Súlyosabb esetben esz-
méletvesztéssel, keringés-ösz-
szeomlással járhat, egy részü-
ket sajnos intenzív osztályon 
kellett ápolnunk.

– Kimutatható még a koro-
navírus-fertőzés, amikor a 

gyerekek bekerülnek a kór-
házba?

– Az esetek nagy részében 
már nem. A betegségnek épp 
ez az alapjellemzője, hogy ak-
tív fertőzés már nincs, szeroló-
giai vizsgálatokkal tudjuk csak 
igazolni, hogy korábban lezaj-
lott, mert az ellenanyagszint 
kimutatható.

– Hogyan zajlik a kórházi 
kezelés?

– Kulcsfontosságú tényező a 
gyorsaság. Ha ilyen gyanú me-
rül fel, nagyon gyors laborató-
riumi vizsgálatok kezdődnek, 
és ha igazolódik a gyanú, ak-
kor egy immunglobulin-terá-
pia indul az esetek nagy részé-
ben, hogy ezt a túlfokozott im-
munválaszt helyre tudjuk ál-
lítani. Ezt kiegészítheti egy 
sor olyan gyógyszeres kezelés, 
ami esetleg az akut állapot mi-
att szükséges. Adhatunk szte-

roidot, keringés-
támogatást, vese-
pótló kezelés tör-
ténhet, intenzív 
osztá lyon a ká r 
műtüdő-, műve-
sekezelést is al-
kalmazhatunk. 
Nag yon ritkán, 

de előfordult már, hogy az Or-
szágos Kardiológiai Intézettel 
kellett összefognunk, és bizony 
éjjel ők is jöttek és segítettek, 
hogy súlyos szívritmuszava-
rokat kezeljünk, és akár mű-
szívet is felajánlanak, hogy az 
átmeneti időszakot áthidaljuk. 
De az esetek felében nem szük-
séges intenzíves kezelés. Ezek 
létező protokollok, meglévő 
gyógyszerek, itt a dózisok, idő-
pontok és a gyerekek megfigye-
lése lényeges. Például, ha egy 
gyerek akár egy hét alatt meg 
is gyógyul, még hosszú ideig 
megfigyelés alatt áll, a kórház-
ból való távozás után hat hét-
tel visszahívjuk, és egy nagy, 
komplex szervi kivizsgálás tör-
ténik. Addig ők nem terhelhe-
tők fizikailag. És csak amikor 
ezen túlestek, akkor mondjuk, 
hogy visszamehetnek a közös-
ségbe, fizikailag terhelhetők, 

sportolhatnak, és úgy élhet-
nek, mint korábban, mindad-
dig nagyon vigyázunk rájuk.

– Ha szülőként azt látom, 
hogy már két napja lázas a 
gyerek, nem tudok róla, hogy 
Covid-fertőzött lett volna, 
kezdjek gyanakodni?

– Kerüljük a pánikot, hiszen 
egyébként is a szezonális víru-
sos betegségek időszaka zajlik. 
Úgyhogy attól, hogy egy gyerek 
belázasodik vagy hasmenése 
van, még nem kell arra gondol-
ni, hogy sokszervi gyulladása 
van. De ha magas a láza, és ez 
hosszú ideig tart, mindenkép-
pen érdemes a háziorvost fel-
keresni vagy telefonon felhív-
ni, hogy milyen tüneteket ész-
lelnek, illetve ha a láz mellett 
bőrkiütés, vörös szem, hasme-
nés, hányinger is jelentkezik. 
A sokszervi gyulladás kórhá-
zi diagnózist igényel, kórhá-
zi laboratóriumi vizsgálatok-
kal igazolható, és kórházi ke-
zelést igényel. A gyerekházior-
vosok tisztában vannak ezzel, 
jól képzettek, és jól el tudják ők 
különíteni, hogy egy banális 
légúti fertőzésről vagy hasme-
nésről van-e szó, vagy tényleg 
másra kell gondolni.

„Az a rossz védőoltás, ami nincs beadva!”

Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, 
Szputnyik, Sinopharm – lap-
zártánk idején ez az öt korona-
vírus elleni oltás érhető el Ma-
gyarországon, miközben a jár-
vány harmadik hullámának 
elején járunk. Kívülről fújjuk a 
neveket, ahogy azt is, melyiket 
preferálnánk jobban, és melyi-
ket kevésbé. Mi ezúttal erről 
egy kőbányai háziorvost kér-
deztünk. Dr. Kroó Sándor pe-
dig úgy tartja: „Az a rossz védő-
oltás, ami nincs beadva!”

Február harmadik hetének 
elején járunk, a Pongrác úti há-
ziorvosi rendelőbe igyekszünk. 
„Minden kezdet nehéz, meg a 
vége nehéz, a többi megy magá-
tól” – mondja dr. Kroó Sándor 
az oltások haladási üteméről. 
Praxisa közel háromezer fős, 
február közepéig a Moderna és 
az AstraZeneca vakcinából tíz-
tíz ampullányit kapott. A házi-
orvosok első lépésben egy ér-

tesítést kapnak arról, 
hogy melyik napon mi-
lyen vakcinából hány 
ampullára számíthat-
nak. Majd eszerint érte-
sítik ki a hetente frissülő 
listáról a már regisztrált 
betegeiket – itt van mér-
legelési lehetőségük, hi-
szen ők ismerik egy-egy 
betegük egészségi álla-
potát. „Például a tüdő-
transzplantált betege-
met értelemszerűen elő-
re vettem” – mondja dr. 
Kroó Sándor, aki arra 
is figyel, hogy kik azok, 
akik valamilyen krónikus be-
tegségük miatt számítanak ve-
szélyeztetettnek, mert ilyennek 
számít például a cukorbetegség 
vagy a hipertónia is. 

A Pfizerrel és a Szputnyikkal 
nem a háziorvosi rendelőben ol-
tanak – akik ezekre a vakcinák-
ra jogosultak, azoknak a Bajcsy-

Zsilinszky Kórházban kialakí-
tott oltópontra kell menniük. 
A pongráctelepi háziorvos azt 
mondja, a mozgásában akadá-
lyozott idősebb emberhez van 
lehetőség betegszállítást kérni 
a mentőszolgálattól. 

Egy héttel később, február 
utolsó hetében az Újhegyi ren-

delőben 
d r. Fo-
dor Fe-
renc-
nél néz-

zük meg, hogyan is zajlik az ol-
tás. Viktor érkezik, aki 59 éves, 
AstraZeneca vakcinát kap. Ki-
töltött beleegyező nyilatkozat, 
majd egy alapvizsgálat, és már 
jöhet is a szuri. Mivel az oltás 
után fél órán át még megfigye-
lik, beszélgetünk. Viktor azt 
meséli, feleségével egyszer-

re regisztráltak, alapbetegsé-
ge miatt azonban kettőjük kö-
zül ő lett az első, aki megkap-
ta az oltást. Ám mikor telefo-
nált a háziorvos, hogy jöhet, ki-
csit vacillált, majd kikérte or-
vos végzettségű ismerősei vé-
leményét, és végül az ő biztatá-
suk nyugtatta meg. Mint mond-
ja, az egészség a fontos, és per-
sze abban is bízik, hogy idén 
összejön a tengerparti nyara-
lás, ami tavaly a járvány miatt 
fuccsba ment. 

Gyerekek 
Covid után

Fontos, hogy továbbra is figyeljünk egymásraFontos, hogy továbbra is figyeljünk egymásra

Az otthonmaradás és a távolságtartás a vírust is távol tartotta, kevés olyan gyerek 
érkezett a Heim Pál Gyermekkórházba a koronavírus-járvány kezdetén, aki a Co-
vid miatt került súlyosabb állapotba. Ősszel azonban – ahogy a lakosság körében 
is nőtt a fertőzöttek száma – a gyerekeknél is több lett a komolyabb tünet. A szak-
emberek felfigyeltek arra, hogy egyes iskoláskorú gyerekeknél, jellemzően 8 és 
16 éves kor között, az enyhe vagy akár tünetmentesen lezajlott koronavírus-fer-
tőzés után többszervi gyulladás lép fel. A Heim Pál Gyermekkórházban több mint 
negyven ilyen eset fordult elő eddig. A tapasztalatokról dr. Nagy Anikó főigazga-
tót kérdeztük.
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HIRDETÉS

Életkép
„Nem működik az étterem, így a tulajdonos most ingye-
nes étkeztetést csinál. És odáig fajult a helyzet, hogy el-
adta a kocsiját és azt is kajára fordítja” – a Fedél nélkül 
következő számában megjelenő riportjáról mesél az Ut-
cafront egyik lakója. A Baptista Szeretetszolgálat Bánya 
utca 1. alatt lévő intézményében járunk. Itt hetente tesz-
telik a bentlakókat és dolgozókat koronavírusra, az ol-
tások első ütemén is túl vannak már. Dr. Miletics Mar-
cell-lel, az intézmény vezetőjé-
vel hajléktalanlétről, emberség-
ről, mindennapokról esik szó.

Jubiláló rehabilitáció

Harmincéves a szenvedélybetegeket 
gondozó Emberbarát Alapítvány

„Nálam a féltékenység csak ér-
zés, nem engedem lelkiállapot-
tá válni. Mert a nagyapám a fél-
tékenységét sokszor kombinál-
ta alkohollal, folyton benzint lo-
csolt a házra éjszaka, meg fel 
akarta robbantani a gázpalac-
kot. Ezekkel a cselekedetek-
kel elvesztett szinte mindent.” 
Az idézet egy házi feladatból 
származik – persze nem egy 
szokványos, iskolai „háziból”. Szen-
vedélybeteg fiatal összegezte így a 
függőség kiváltó okát egy csoport-
foglalkozáson.

A Cserkesz utcában, az egykori zsi-
nagóga impozáns, felújított épület-
együttes egyik részében harminc 
éve gyógyítanak alkoholistákat, ká-
bítószer-, illetve játékfüggőket – nő-
ket és férfiakat, tízévesektől a nyug-
díjhoz közeli korúakig. Az Ember-
barát Alapítvány az ország legna-
gyobb komplex drogrehabilitáci-
ós intézményrendszerét építette ki 
és tartja fenn Kőbányán. Jelen van-
nak az iskolai megelőzésben, végez-
nek járóbeteg-ellátást, működtetnek 
140 ágyas rehabilitációs otthont és 
„utánkövető” szolgálatot is. 

– A szerhasználat következmény és 
viselkedésforma egyszerre. A kény-
szeres kötődés válasz egy kóros lel-
ki folyamatra vagy valaminek a hiá-
nyára. És mivel az ember társas lény, 
az egyén feldolgozatlan sérülései a 
vele szoros kapcsolatban lévőkben, 
a gyermekekben, szülőkben hason-
lóan mély sérüléseket okozhatnak – 
világította meg a függőség lelki hát-
terét dr. Zolnay Júlia kerületi házi-
orvos-addiktológus, az alapítvány 
egyik szakembere.

A szenvedély fogságából kiszaba-
dult páciensek szakmát szerezhet-
nek, hogy könnyebb legyen a be- 
vagy visszailleszkedésük a társa-
dalomba. Van sütőüzem, asztalos-, 
valamint szerelőfészer, tanítanak 
kosárfonást és szőnyegszövést is. 
Azok pedig lakóotthonban laknak, 
akik rendelkeznek már önálló jöve-

delemmel, de abból albérletre még 
nem futja. A kiemelten közhasznú 
szervezetté minősített alapítvány 
története elválaszthatatlan egy lel-
kész házaspártól – Bereczki Sándor-
tól és feleségétől, Loránt Ágnestől –, 
valamint az általuk alapított Minden-
ki Temploma Gyülekezettől. Missziós 
szolgálatukat a 80-as években kezd-
ték. Őket a hit szenvedélye tartotta a 
közös úton. Ahogy Bereczki Sándor 
fogalmazott egyik írásában: „A Bib-
liát nemcsak a magunk érdekében 
olvassuk, hanem azért is, hogy má-
sokat építhessünk, erősíthessünk. 
A megélt és továbbadott Ige mások 
életét is megragadhatja.”

Küldetésük 1989-ben intézménye-
sült az Emberbarát Alapítvány létre-
jöttével. Kevesebb mint egy év alatt 
felújították a zsinagógát, amelyben 
1991 áprilisában nyitott meg az Al-
kohol- és Drogrehabilitációs Intézet. 
Kőbányáról és a szomszédos József-
városból azóta is ellátnak minden 
szenvedélybeteget. Bár a gyógyító 
munkához kapnak állami hozzájáru-
lást, az intézményfejlesztésre pedig 
nyernek pályázati forrást, az alapít-
vány egyik biztos támogatója ma is 
a gyülekezet. 2016-ban a vallási kö-
zösség tagjainak adományaiból vá-
sárolták meg, majd újították fel a női 
rehabilitációs otthon épületét. Az el-
múlt harminc évben több mint 3000 
páciens vett részt a bentlakásos re-
habilitációs programban. Közülük 
minden második absztinensként tá-
vozott, ami nemzetközi összehason-
lításban is megfelelő eredménynek 
számít.

Ha a gerincoszlop kiegyenesedik, ha van honnan elindulni…

Fo
tó

k:
 H

ei
m

 P
ál

 G
ye

rm
ek

kó
rh

áz



8  A MI KŐBÁNYÁNK A MI KŐBÁNYÁNK  9Kőbányai Hírek  •  2021. február–márciusKőbányai Hírek  •  2021. február–március

Ma már Kőbánya a főhadiszál-
lása a HORECA-szektor (ho-
tel, étterem, kávéház) ellátá-
sára szakosodott Matusz-Vad-
nak. A társaság több mint ne-
gyedszázados fennállása során 
a piac meghatározó szereplőjé-
vé vált, sőt már külföldön is ter-
jeszkedik. A koronavírus-válság 
kezelésében a cégnek sokat segí-
tett a nagyvállalatokra jellemző 
működési modell. 

A  bejáratot nem lehet elté-
veszteni: méretes felirat hir-
deti a Kőér utca és a Basa utca 
kereszteződésének közelében, 
hogy hűtőraktár. Méretes a ka-
pacitás is, az 5000 négyzetmé-
teres hűtőház – a mozgatható 
polcrendszernek köszönhetően 
– 2600 raklapnyi áru tárolásá-
ra alkalmas. A telephely logisz-
tikai fekvése kiváló, a hűtőko-
csik néhány perc alatt elérik a 
gyorsforgalmit, majd onnan az 
M0-t és az autópályákat. 

– Nagyon szeretjük Kőbányát, 
Győrből ide helyeztük át a szék-
helyünket – hangsúlyozta a Ma-
tusz-Vad Zrt. főtulajdonosa és 
első számú vezetője, Matusz Ba-
lázs. A cégnévben a vad szó ma 
már nem a fő profilt takarja, in-
kább a kezdeteket idézi. A 90-
es évek közepén az akkor még 
a Kisalföldön nyüzsgő, huszon-
éves Matusz Balázs jó érzékkel 

ismerte fel a lehetőséget a vad-
hús minőségi feldolgozásában, 
forgalmazásában. Bár a pia con 
az állam volt az úr, sikerült rá-
beszélnie az egyik vadásztársa-
ság vezetőjét, hogy neki is osz-
szon lapot. Ő pedig mert újítani: 
szalonnába tekerte a gerincet, 
majd megspékelte fűszerekkel. 
A vendéglősök azonnal elkap-
kodták a séfek számára kényel-
mes termékeket. A biznisz fel-
pörgött, a vad mellett megjelent 
a marha, a sertés, a szárnyas, a 
tengeri hal és a mirelit pékáru.

Az elsődleges vevők – a mi-
nőségi vendéglők, a topétter-
mek, valamint a szállodák – ma 
már kétezer árucikk közül ren-
delhetnek online vagy hagyo-
mányos módon. A kínálattal el-
lentétben az üzleti filozófia nem 
változott. 

– Jót 2021-ben is csak jó alap-
anyagból lehet készíteni – vallja 
az elnök-vezérigazgató, aki ala-
posan megválogatja beszállító-
it. Bár kevés köztük a manap-
ság felkapott kistermelő, a meg-
bízható minőség, a folyamatos 
készletezés és a pontos szállítás 
a vendéglátásban talán nagyobb 
érték, mint egy-egy kis szériás 
különlegesség.

Az elmúlt egy évben a vásárlói 
kör a kulináris élvezetekre fogé-
kony és azokat megfizetni is ké-

pes magánszemélyekkel bővült. 
A piaci nyitást azonban a kény-
szer „szülte”, merthogy a koro-
navírus-járvány miatt elren-
delt korlátozásoknak ők is kár-
vallottjai, hiszen bezárt szál-
lodai konyhára nem kell alap-
anyag. Tavaly tavasszal a társa-
ság forgalma néhány nap alatt 
zuhant vissza. Az elbocsátáso-
kat nem tudták elkerülni, mi-
ként azt sem, hogy a megma-
radt munkatársak egy részé-
nek csökkentsék a bérét. Cseré-
be nekik nem kellett bejárniuk. 
De nem mindenki bizonyult há-
lásnak, többen vették fel úgy a 
fizetésüket, hogy közben titok-
ban máshol dolgoztak. 

– A  2009-es pénzügyi vál-
ság idején megtanultuk, hogy 

az marad talpon, aki rugalma-
san reagál a hirtelen változásra. 
Az akkor szerzett tudást kama-
toztattuk a mostani krízis keze-
lésében – emelte ki Matusz Ba-
lázs, aki amennyire csak tud, 
próbál felkészülni a remélhe-
tőleg utolsó újranyitásra. Ab-
ban bízik, hogy a járványhely-
zet eddigi tapasztalatait az üz-
leti szférához hasonlóan a ható-
ságok is hasznosítják, és időben 
ismertetik a menetrendet. Mint 
mondta, nagyon nehéz lenne az 
ügyfeleiket úgy kiszolgálni a 
megszokott minőségben, ha az 
újranyitásról ezúttal is az utol-
só pillanatban értesülnének. 

– Öt nap alatt senki sem tud 
felkészült munkaerőt toboroz-
ni – fogalmazott az üzletember. 

A Kőbányai Pol-
gármesteri Hivatal 
adóhatósága 2021. 
február közepétől 
megkezdte az adó-
számlaegyenleg-
értesítők kiküldé-
sét, amelyben tá-
jékoztatást nyújt 
az adózók részé-
re ahhoz, hogy ha-
táridőben tudják 
teljesíteni a helyiadó- (épít-
mény- és telekadó), valamint 
egyéb fizetési kötelezettsé-
geiket (gépjárműadó-hátra-
lék, pótlék, bírság) az önkor-
mányzat felé.

Az értesítőből az adózó 
részletesen tájékozódhat 
a március 16-áig, valamint 
szeptember 15-éig fizetendő 
adóelőírásairól, valamint az 
eddigi befizetéseiről és eset-
legesen fennálló tartozása-
iról. Felhívom a figyelmet 
arra, hogy az előírt adókat a 
jelzett határidőig kell teljesí-
teni, ellenkező esetben kése-
delmi pótlékot is kell fizetni.

A gépjárműadóval kapcso-
latos feladatokat 2021. janu-
ár 1-jétől a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal vette át, a 2020. 
december 31-éig keletkezett 
adókötelezettséggel kapcso-
latos kérdésekkel azonban 
továbbra is az önkormány-
zati adóhatósághoz kell for-
dulni.

Fontos, hogy aki eddig au-
tomatikus átutalással fizet-
te a gépjárműadót az önkor-
mányzatnak, ne mulassza el 
módosítani a banki megbízá-
sát, mert a téves utalás miatt 
a NAV-nál hátraléka keletke-
zik. Az önkormányzatnak té-
vedésből megfizetett ösz-
szeg túlfizetésként jelentke-
zik, amelynek kérhető a visz-
szafizetése vagy az önkor-
mányzatnál nyilvántartott 
másik adószámlára történő 
átvezetése.

Építmény- és telek-
adó-adatbejelentéssel 
kapcsolatos teendők
Az önkormányzati építmény- 
és telekadó esetében az adó-
zónak adatbejelentéssel kell 
bejelentenie az adókötele-
zettségét. Az adatbejelentést 
az adókötelezettség keletke-
zését vagy változását követő 
15 napon belül kell megten-
ni. Felhívom a figyelmet arra 
is, hogy önmagában az ingat-
lan-nyilvántartásban történő 
átvezetés nem elegendő, és 
nem helyettesíti az adatbeje-
lentést. Nem kell újabb adat-
bejelentést benyújtani mind-

addig, amíg az adó-
alany körülménye-
iben, az adó tár-
gyában nem követ-
kezik be változás.

Az adó alanyá-
nak főszabályként 
a z t  a  s z e m é l y t 
vagy szervezetet 
kell tekinteni, aki 
a naptári év első 
napján az ingatlan-

nyilvántartásban tulajdonos-
ként szerepel. Amennyiben 
az ingatlan-nyilvántartásba 
vagyoni értékű jogot (pl. ha-
szonélvezet) jegyeztek be, 
úgy annak jogosultja az adó 
alanya. Több tulajdonos ese-
tén a tulajdonosok tulajdo-
ni hányadaik arányában adó-
alanyok. 

Építményadó-köteles a la-
kás és a nem lakás céljára 
szolgáló épület, épületrész 
valamennyi helyisége. A te-
lekadó esetében az adó tár-
gya az önkormányzat illeté-
kességi területén lévő telek. 

A jogszabályok számos 
kedvezményt és mentes-
séget szabályoznak. E kör-
ből kiemelendő, hogy Kőbá-
nyán mentes az építmény-
adó alól a tulajdonos vagy 
annak egyenes ági hozzátar-
tozója által életvitelszerűen 
lakhatás céljából használt la-
kás esetében személyenként 
30 m2, de legalább 100 m2.

Az adatbejelentés benyújt-
ható az E-önkormányzat por-
tálon (https://ohp-20.asp.
lgov.hu) megtalálható elekt-
ronikus űrlapon, az adóható-
ság által rendszeresített űr-
lapon az e-papír szolgáltatás 
(https://epapir.gov.hu) igény-
bevételével, valamint levél-
ben vagy személyesen az 
ügyfélszolgálaton. Az elekt-
ronikus ügyintézésre kötele-
zett adózó (egyéni vállalko-
zó, gazdasági társaság) az e-
önkormányzat portált köte-
les alkalmazni.

Az e-önkormányzat portá-
lon valamennyi adónem te-
kintetében lehetőség van a 
helyiadó-egyenleg elektroni-
kus lekérdezésére, valamint 
az adófizetési kötelezettség 
bankkártyával történő meg-
fizetésére is.

Az elektronikus ügyinté-
zés a magánszemélyeknek is 
megkönnyíti a mindennap-
jait, és nemcsak a sorban ál-
lástól kíméli meg az ügyfe-
let, hanem támogatja a pa-
pírmentes és környezetkí-
mélő ügyintézést is. Különö-
sen fontos ez a koronavírus-
járvány időszakában.

A gazdasági bizottság tagja, 
munkája is a számokhoz köti, 
igazi szívügye mégis legin-
kább a környezetvédelem. Vá-
lasztókerülete szélén, az Örs 
vezér téri metrómegállónál 
találkoztunk Huszti Norbert-
tel (Momentum), Felsőrákos 
képviselőjével, hogy az elmúlt 
egy év tevékenységéről mérle-
get vonjunk. 

„Tava ly éppen a kijárási 
korlátozás előtt csatlakoz-
tunk egy civil kezdeményezé-
sű szemétgyűjtési akcióhoz, 
ahol nagyjából 50 köbmétert 
sikerült összeszedni. A  fel-
sőrákosi réteken nagy prob-
léma az illegális hulladék, 
szívügyem, hogy ezt megál-
lítsuk” – mondja a helyi po-
litikus, aki abban bízik, si-

kerül elérnie, hogy térfigye-
lő kamerák vigyázzák a terü-
let rendjét, és így megelőzhe-
tő, de legalábbis visszaszorít-
ható lesz a környezetszeny-
nyezés. – 2021-ben, amikor 
már szelektíven tudjuk gyűj-
teni a szemetet, amikor egy-
re többen figyelünk oda a kör-
nyezetünkre, szerintem meg-
engedhetetlen az illegális hul-
ladéklerakás. Közös ügy, hogy 
ezt megelőzzük, visszaszorít-
suk!” – hangsúlyozza a képvi-
selő. 

Huszti Norbert tősgyöke-
res felsőrákosi, itt született, a 
Gyakorló utcában járt óvodá-
ba, és az általános iskolát is 
itt kezdte, jól ismeri a válasz-
tókerületét és az ott élőket, 
így nemegyszer keresik meg 
a környéken élők kisebb-na-
gyobb problémákkal. Azt me-
séli, tavaly például a Keresz-
tury Általános Iskola előt-
ti és a Dömsödi–Heves utcák 
sarkán lévő buszmegálló vá-
rók ügyében járt közbe, hogy 
a csere, felújítás mihamarabb 
megtörténjen, és a várók visz-
szakerüljenek a régi helyük-
re. De arra is volt példa, hogy 
fapótlás miatt keresték meg 
és kérték a segítségét. A gaz-
dasági bizottságban a bérleti 
díjak átstrukturálása volt ta-
valy a fő feladat a járvány mi-
att nehéz helyzetbe került he-
lyi vállalkozások megsegíté-
sére.

Úgy látja, a korlátozások az 
elmúlt egy évben szűkebbre 
szabták a lehetőségeket, úgy 
a kapcsolattartásban, mint 
az erőforrások tekintetében. 
Mint mondja, a kerületi költ-
ségvetésben is az volt a fő tö-
rekvés, hogy az önkormány-
zat működésének stabilitása 
biztonságban legyen, a kőbá-
nyaiak életszínvonala ne ro-
moljon. A képviselő abban bí-

zik, a koronavírus elleni oltás 
elhozhatja a nyitást, a fellé-
legzést, éppen ezért minden-
kit arra biztat, hogy regiszt-
rá ljon és kérje a va kcinát, 
mert az jelentheti a reményt, 

hogy az élet visszatér a meg-
szokott kerékvágásba. 

„Ha csak egy ember életét is 
sikerül így megmenteni, már 
az is nagyon fontos!” – emlé-
keztet Huszti Norbert. 

Offline is figyelemmel!
Személyesen is próbálkoznak csalók adatgyűjtéssel, átve-
réssel! Az ELMŰ–ÉMÁSZ-hoz több olyan bejelentés érkezett, 
hogy ismeretlenek keresnek fel kőbányai ügyfeleket is azzal, 
hogy a közműszolgáltató számára adategyeztetést végeznek. 
A cég éppen ezért arra figyelmeztet: ha ilyen jellegű tevé-
kenységet végeznek, arról előzetesen értesítik az ügyfeleiket, 
kollégáik pedig fényképes igazolvánnyal rendelkeznek! 

A  járványhelyzetben az élet 
minden területén többet hasz-
náljuk a világhálót. Az elmúlt 
időszakban számos lakossá-
gi bejelentés és feljelentés ér-
kezett a kőbányai rendőrkapi-
tányságra, hogy illetéktelenek 
jogosulatlanul, haszonszerzé-
si céllal éltek vissza személyes 
vagy banki adatokkal.

A módszer egyszerű: először 
megszerzik az e-mail-címet, 
majd olyan e-mailt küldenek, 
amely úgy tűnik, mintha egy 
közműszolgáltatótól, például az 
ELMŰ-től vagy más szolgálta-
tóktól, hivatalos szervtől érke-
zett volna. Megtévesztésig ha-
sonlít a hivatalos levelekre, szö-
vege pedig arról tájékoztatja az 
érintettet, hogy számlatartozá-
sa van, vagy éppen adójóváírás-
ra van lehetősége. Ahhoz azon-
ban, hogy ezt valaki befizes-
se vagy kérje, egy hivatkozásra 
kell kattintania, ami már egy 
olyan oldalra visz, ahol a poten-
ciális sértett megadja a szemé-
lyes vagy a bankkártyája adata-
it is. A csalók pedig ezek birto-
kában már indíthatják is az in-
ternetes vásárlásokat a folyó-
számláról. 

A pénzleszívás el-
ker ü lése érde -
kében néhány 
részletre ér-
demes odafi-
gyelni. A leg-
fontosabb, 
hogy a szol-
gáltatók, ban-
kok, hivatalos 
szervek hivata-
los kapcsolattar-
tása nem e-mailben, 
hanem a többi közt a pos-
ta, az ügyfélkapu vagy éppen 
a cégkapu segítségével törté-
nik. Számlabefizetésnél pedig 
ellenőrizni kell, hogy a kapott 
link egyezik-e a szolgáltató hi-
vatalos elérési útvonalával! 
A csalók általában ezt úgy mó-
dosítják, hogy az elérési útvo-

nalban szerepel egy 
további betűkből, 

számokból álló 
szöveges rész. 

Az  is segít a 
folyószám-
l a  a l a k u l á-
s á t  k ö v e t -

ni, ha a pénz-
mozgásokról 

SMS-üzenetet 
kérünk a banktól, 

így gyorsan letiltha-
tó a bankkártya, ha gond 

van, a banknak pedig jelezhet-
jük a jogosulatlan vásárlásokat! 

Végül pedig, ha az odafigyelé-
sünk ellenére is csalók áldoza-
tává váltunk, érdemes azonnal 
feljelentést tenni a tartózkodá-
si hely szerint illetékes rendőr-
kapitányságon! 

Tisztább Felsőrákost! 

Amit a helyi 
adókról tudni kell

A JEGYZŐ A JEGYZŐ 
VÁLASZOLVÁLASZOL

Adathalászokra figyelmeztet Adathalászokra figyelmeztet 
a kerületi rendőrség!a kerületi rendőrség!

Kóstoló
Kőbányai törzshelyek járványhelyzetben

Harapni lehet a levegőt a 
Zila vendéglőben, amint 
nyílik az ajtó. Füstölt fi-
nomságok sorakoznak, az 
embernek összefut a nyál 
a szájában az első pilla-
natban. És ott a tányér a 
falatokkal, lehet kóstolni 
a kolbászt, szalámit, má-
jast. Persze csak állva, ké-
nyelmesen leülni – ahogy 
máshol – itt sem lehet. Hi-
ányoznak is az asztalok-
tól – ahogy Zila Csaba fősza-
kács, tulajdonos mondja – az 
„apja-fiák”, akik vasárnapon-
ként a megszokott törzsaszta-
luknál ebédeltek. A konyhában 
viszont most sincs megállás – 
elvitelre készülnek az adagok. 

– A  menüből napi 40-50 
adag fogy, ez nagyjából dél-
után két óráig lezajlik – meséli 
Zila Csaba, aki úgy számol, az 
elmúlt egy évben a felét vagy 
még kevesebbet tudták produ-
kálni a korábban megszokott 
forgalomnak. A  megszokott 
közönség elmaradása mellett 
nagy érvágás, hogy a családi, 
baráti, céges rendezvények is 
elmaradtak. A házhoz szállí-
táshoz hadrendbe állt a család: 
ha Csaba főz, a felesége fogadja 
a rendeléseket, a nővére futár-
kodik, édesanyja pedig az áru-
beszerzésben segít. És közben 

tovább éltetik a 
tavaly elhunyt 
édesapa, Zila 
János által is 
folytatott tra-
díciót, készítik 
a füstölt áru-
kat. 

– Édesapám 
egy kis kifőz-
dével kezdte, 
nagyapám pe-
dig hentes volt, 
ezért ez ilyen 
a p á r ó l  f i ú -
ra szálló tradíció ez, talán eb-
ből lehet ma megélni – mond-
ja Zila Csaba, miközben a már 
sóban pihenő húsvéti sonká-
kat is szemügyre veszi. Várják 
a járványhelyzet végét, bár bi-
zonytalanság is van bennük, 
hisz nagy kérdés, visszatér-e a 
forgalom a megszokotthoz. 

Hasonló kérdésekből a Kő 
Caféban is van bőven, a KÖ-
SZI-ben működő étterem üz-
letvezetője pedig a bizony-
talanban is igyekszik biztos 
pontokat találni. Sorakoznak 
a pulton a Boldogság befőttek, 
amelyek – ha kinyithatnak – 
az asztalokra kerülnek majd. 

Addig pedig min-
den házhoz szállí-
tott ételhez jár egy-
egy pozitív gondo-
lat. Nemcsak a ve-
vőknek kedvesked-
nek ezzel, Já rfás 
Ildikó üzletveze-
tő azt mondja, rosz-
szabb napokon szá-
mukra is feltöltő-
dést jelent egy-egy 
ilyen gondolat.

A szokásos forgalom jelen-
tős része itt is kiesett, a ház-
hoz szállítás nem pótolja a 
megszokott vendégsereget. 
A Kő Café-sok viszont ennek 
ellenére többet dolgoznak – 
több népszerű ételrendelő ol-
dalon megtalálhatók, és már 
Kőbányán kívülre is szállí-

tanak. Cserébe viszont nincs 
megállás, vasárnap is főznek. 
A  pult előtt a vendégkönyv 
ott van nyitva, a hol „meg-
állt az élet” tavaly. „Finom az 
étel, degeszre esszük magun-
kat…” – olvasható egy vendég 
bejegyzése az oldalon. Jár-
fás Ildikó a dátumot mutatja: 
2020. október, az utolsó svéd-
asztaluk volt ekkor. Hiányoz-
nak az ilyen visszajelzések, 
a személyes kapcsolat, az in-
ternetes rendelés ezt nem pó-
tolja. Abból merítenek erőt, 
hogy bíznak a járványhely-
zet végében és meglepetés-
sel készülnek az újranyitás-
ra. Részleteket erről az üzlet-
vezető nem mond, de azt ígéri, 
megéri majd újra betérni a Kő 
Caféba, amint lehet. 

Nehéz év van a vendéglátósok mögött, és egyelőre 
nem látni a végét. Túlélésre rendezkedtek be: működ-
nek, remélnek, igyekeznek élni a különböző támoga-
tási lehetőségekkel, és próbálják megtartani a munka-
társakat, amennyire lehet. A Zila Vendéglőbe és a Kő 
Caféba látogattunk el. 

Helytörténeti érdekessé-
gek, receptek, fontos pil-
lanatok több mint 200 ol-
dalon. D. Kovács Róbert 
Antal polgármester kez-
deményezésére és ötle-
te alapján idén kilencedik 
alkalommal jelent meg az 
ingyenes kiadvány. A ka-
lendáriumhoz a Kőrösi 
Kulturális Központ köz-
területi standjain lehet 
majd hozzájutni a kerü-
let forgalmasabb részein. 
Az időpontok és helyszí-
nek a https://www.face-
book.com/korosikobanya 
oldalon elérhetők. 

„Nagyvad” a magyar 
vendéglátásban

Megjelent 
a Kőbányai 
Kalendárium 
2021!
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Az Álmos utca és a Tünde utca 
sarkától a Felsőcsatári út felé 
húzódó 4/M erdőrészletet je-
lenleg főként idegenhonos, 
túltartott, leromlott egészsé-
gi állapotú faállomány alkot-
ja. Az erdőrészletre vonatko-
zó jóváhagyott kötelező erdő-
terv a fák kora és egészségi ál-
lapota miatt az idős, pusztu-
ló akácok tarvágását irányozta 
elő mintegy 4,9 hektáros terü-
leten. A tarvágás hosszú távon 
alacsony diverzitású, rövid vá-
gásfordulójú erdőt ered-
ményezne. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. és 
a Kőbányai Önkormány-
zat elképzelései találkoz-
tak, hogy a területen ter-
vezett erdőgazdálkodá-
si tevékenységek alter-
natívái közül a magasabb 
költségigényű, de ugyan-
akkor az erdőrészlet több 
éven át tartó folyamatos 
frissítésének eredménye-
képp egy „örökerdő-szer-
kezet” kialakítása történjen 
meg. 

A Kőbányai Önkormányzat 
a helyi lakosság életkörülmé-
nyeinek javítása, a klímavál-
tozás kedvezőtlen hatásainak 
mérséklése, az erdőterület ter-
mészetességének javítása érde-
kében úgy döntött, hogy támo-
gatja az erdőrészletnek az erdő-
tervben rögzítettnél magasabb 
műszaki színvonalon történő 
megújítását. Ennek keretében a 

Kőbányai Önkormányzat visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyújt a Pilisi Parkerdő Zrt. ré-
szére annak érdekében, hogy a 
teljes tarvágás helyett „öröker-
dő-szerkezet” alakuljon ki. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. mun-
katársai az előkészítő mun-
kákat elvégezték (pl. fafel-
mérés, fameg jelölés stb.), a 
konkrét fakivágások várható-
an 2021 februárjában megkez-
dődnek. A városierdő-szemlé-
letű erdőkezelés során javítják 

az erdők természetességét, 
elősegítik a vegyes korosz-
tály-összetétel kialakulá-
sát, valamint a potenciális 
természetes erdőtársulás-
ból hiány zó jellemző fa- és 
cserjefajokat visszatelepí-
tik a területre. Ez azt jelen-
ti, hogy a területen a túl-
koros, egészségi állapotuk 

miatt indokolt, illetve idegen-
honos fákat kivágják, a vágás-
terület megtisztítása után pe-
dig őshonos, a termőhelynek 
megfelelő facsemetékkel (pl. 
tölgy) és cserjékkel (pl. galago-
nya, vadrózsa stb.) ültetik be a 
területet. 

A munkálatok szakmai elő-
készítéséről bővebb informá-
ció a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján, a www. kobanya.hu/
Nyilvánosság/Környezetvéde-
lem menüpont alatt olvasható.

Esti fények világítják meg a 
Kőér utca mérséklődő forgal-
mát, egy elhaladó autós fedél-
zeti kamerája rögzíti, mi tör-
ténik a Gergely utcai keresz-
teződésben. Olyan, akár egy 
filmjelenet, érezzük, hogy va-
lami történni fog. A  keresz-
teződés előtt ott az elsőbb-
ségadásra figyelmeztető táb-
la, majd a kereszteződésnél 
a stoptábla, az úttesten pe-
dig jól olvashatóan felfestve 
a STOP felirat. Hiába. A vét-
kes autóst csak az előtte jobb-
ra kanyarodó kocsi lassítja le 
kissé, amint az elhalad, már rá 
is lép a gázra – a kereszteződés 
közepén. Egy pillanat, és már 
bele is csapódik a jobbról sza-
bályosan érkező autós. A so-
főrök nem, az autók annál in-
kább sérültek, olcsóbb lett vol-
na elsőbbséget adni. 

A baleset felvételeit az egyik 
legnépszerűbb videómegosz-
tó oldalon a Budapesti Autó-
sok Közössége tette közzé. Mi 
pedig a videót látva a kerületi 
kapitányságra indultunk „bal-
esetmustrára”. 

– A z  Újheg y i és 
Maglódi út keresz-
teződése, a Vaspálya 
utca Örmény utcai 
szakasza, a Bihari 
és a Szállás utca ke-
reszteződése – sorol-
ja a rendészeti osz-
tály vezetője, dr. Sze-
les Norber t a zo-
kat a kereszteződé-
seket, amelyeknél 
bármikor történhet 
hasonló. Villany-
rendőr, vagyis köz-
lekedési lámpa ta-
lán szerencsésebb 
lenne ezeknél a ke-
reszteződéseknél? 
– kérdezzük azon-
nal, a válasz azon-
ban nem ilyen egy-
értelmű. Persze hogy jobb len-
ne, de a rendészeti szakember 
már hozzá is teszi: van, akit a 
piros jelzés sem állít meg, ha 
menni akar… – Próbálunk mi-
nél inkább jelen lenni ott, ahol 
a baleseti adatokból arra kö-
vetkeztetünk, hogy jobban oda 
kell figyelni.

Kitábláznak, sebességet el-
lenőriznek, jelen vannak, de a 
fékpedált ők sem tudják meg-
nyomni az autósok helyett. 
Közhely ugyan, de arra a vég-
eredményre jutunk: a legjobb 
megoldás a közlekedési szabá-
lyok betartása lenne. És a sta-
tisztikák azt mutatják, a kő-
bányaiak egyre inkább ezt te-
szik. Bár a fedélzeti kamerák 
elterjedése miatt a közösségi 
oldalakon, a médiában egyre 
több balesetről láthatunk ri-
asztó képeket, a valóság más. 
Az adatok azt mutatják, tavaly 
Kőbányán csökkent a közle-
kedési balesetek száma, ami a 

Kertjeink legmutatósabb növényei közé tar-
toznak az örökzöldek. A legelterjedtebbek a 
tujafélék, a fenyőfélék, a tiszafák, a hamiscip-
rusok és ciprusok, valamint a borókák. Min-
den tavasszal felmerül bennünk a kérdés, 
metsszük vagy ne metsszük ezeket a növé-
nyeket. A leggyakoribb indok a metszésre, 
hogy a kertünkben túl nagyok lesznek ezek 
a növények és nem férnek el, de vajon kibírják-e a visszavá-
gást, illetve milyen díszítő értékük marad? Nézzük sorjában!

A legtöbbször nyugati, illetve keleti tujákat találunk a kert-
ben. Az elmúlt években jellemzően sövénynek telepítettük 
ezeket az örökzöldeket. Ha elmarad a nyírás, több méter ma-
gasra fejlődnek, szinte kezelhetetlenné válik a sövény. Ezért 
a sövénynek telepített tujákat rendszeresen vágjuk vissza. 
Így tömött, szép sövényt tudunk kialakítani. Amennyiben ez 
elmaradt, és a sövényünk hatalmasra fejlődött, akkor több 
lépcsőben szorítsuk vissza a növényeket, ne vágjuk egyből 
jelentősen vissza azokat, mert azt erősen megsínylik. A szo-
liternek (egyedül álló növény) ültetett növényeket jellemző-
en ne vágjuk vissza, hiszen elvesztik alakjukat.

A tiszafafélék jól bírják a metszést, akár alakra is vághat-
juk, az elöregedett példányokat nagyon erősen is metszhet-
jük. A fenyők is jól tűrik a visszavágást, de eredeti alakjukat 
soha nem nyerik el újra, ezért jellemzően nem nyúlunk hoz-
zájuk. Ha a hamisciprusokat a tujákhoz hasonlóan sövény-
ként telepítettük, jól bírják a visszavágást, bátran metszhet-
jük ezeket is. A szolitereket itt is kíméljük meg. A ciprusok is 
bátran metszhetők. A leylandi ciprus rendkívül gyors és erő-
teljes növekedésű, szinte minden esetben vágni kell, ellen-
kező esetben néhány év alatt „kinövi” kertünket. A borókák 
közül a kúszó változatokat minden további nélkül metszhet-
jük, alakíthatjuk, sőt ezt szinte kötelező is, hiszen néhány év 
alatt minden rendelkezésre álló helyet elfoglalnak a kertben. 
Az álló változatokat a tujafélékhez hasonlóan kezeljük.

A tavaszi metszés az örökzöldeknél minden esetben a fa-
gyok elmúltával kezdődjön. Nagyon fontos, hogy e növények 
magas gyantatartalma miatt nem kell semmilyen sebkezelést 
alkalmaznunk, mert a gyanta elzárja a sebfelületet. A tavaszi 
metszést év közben több alkalommal is követheti újabb visz-
szavágás, de a nyári hőség napjain lehetőleg ne avatkozzunk 
be. A rendszeresen nyírt, vágott örökzöldjeink állandó lakói 
maradhatnak a kertjeinknek és díszítő értékük is megmarad. 

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és 
Szakközépiskola igazgatója

Rendőri támogatás a jegyellenőröknek

Kőbányai Rendőrkapi-
tá nyság, reggel 9 óra. 
A rendészeti osztály ve-
zetője, dr. Szeles Norbert 
rendőr alezredes gyors 
eligazítást tart egy kol-
léganőjének és az egyik 
férfi kollégájának. A jár-
őrpáros két jeg yellen-
őrt kísér el. Az egyenru-
ha nemcsak a Budapes-
ti Közlekedési Központ 
(BKK) munkatársainak 
biztonságérzetét fokoz-
za, hanem az utasokét is. 
A közös szolgálat a kará-
csonyt megelőző ünne-
pi időszakban kezdődött. 
Akkor Kőbányán elfogtak egy 
körözött személyt, aki jó esély-
lyel megúszta volna a lebukást, 
ha hajlandó 350 forintot áldoz-
ni a jegyre. Az eredmények és a 
kedvező visszajelzések hatásá-
ra egyértelmű volt, hogy folyta-
tódik az együttműködés.

– A járőrök elsődleges felada-
ta a zsebtolvajlás és a táskalo-
pás visszaszorítása, a garázda 
személyek kiszűrése, továbbá a 
járványügyi előírások, köztük 
a maszkhasználat betartásá-
nak ellenőrzése – foglalta ösz-
sze a küldetés lényegét Szeles 
alezredes.

A járőrök és az ellenőrök „kö-
zös munkahelyének” a 9-es 
busz kőbányai szakaszát jelöl-
ték ki, a kerületi rendőrök il-
letékessége ugyanis Kőbánya 
határáig tart. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy Józsefváros-
ba n má r nem intézkedhet-

nek. Ez nem csupán jogukban 
áll, de kötelességük is. A tör-
vény szerint a közbiztonság és 
a közrend védelmében akkor 
is fel kell lépniük, ha nincse-
nek szolgálatban. Az ellenőrök 
több olyan történetet is mesél-
tek, amikor a rendőr szolgálat-
ba helyezte magát, mire az ad-
dig kötözködő utas visszavett a 
hangerőből.

Mivel a kapitányság odébb 
van a Liget tértől, felszálltunk 
a 3-as villamosra, ahol meg-
volt az első fogás. A  blicce-
lő szó nélkül átadta az iratait, 
és ugyanilyen csendben vette 
át a csekket a 16 ezer forintos 
pótdíjról az ellenőröktől. Volt 
csekkosztás a 9-es buszon is, 
de rendőri intézkedésre nem 
volt szükség.

– A közös szolgálat jelenleg 
a X. mellett a IX., a VIII. és a 
VII. kerületre terjed ki, mert a 

zsebesek ebben a négy kerület-
ben a legaktívabbak A BKK és 
a BRFK remek munkakapcso-
latát bizonyítja, hogy a decem-
beri, zsebtolvajlás elleni akció 
kedvező tapasztalatokkal zá-
rult. Ezek megerősítették, hogy 
érdemes a fővárosban közleke-
dők biztonságérzetét erősítő 
közös akciókat szervezni – tá-
jékoztatott Borsi Dávid, a BKK 
szóvivője.

Változó ütemben ugyan, de 
a rendőrök és a jegyellenőrök 
folyamatosan együttműköd-
nek 2021-ben. A BKK munka-
társainak jól jön az egyenru-
hások jelenléte, mert tavaly de-
cemberben és idén januárban 
is bántalmaztak ellenőröket. 
A BKK részben a hasonló tá-
madások elkerüléséért szerel-
né fel testkamerával a jegyel-
lenőröket. A készülékek tesz-
telése már elkezdődött.

Újabb együttmű-
ködési lehető -
ség reményében 
egyeztetett Biczó 
László dandártá-
bornok, a Buda-
pesti Fegyház és 
Börtön parancs-
n o k a ,  M u s t ó 
Géza Zoltán al-
polgármesterrel.

Korábban már 
sikerült megál-
lapodniuk ke -
rületi önkormányzati laká-
sok fogvatartottak általi fel-
újításában, aminek a kézzel-
fogható végeredményét saj-
nos a még mindig fennálló 
vírushelyzet akadályozza. 
A felek már eljutottak odá-
ig, hogy kijelöltek egy „pró-
balakást”, amelynek a felújí-
tása amolyan mintadarab-
ként szolgálna a későbbi kö-
zös munka előtt.

Ezúttal felmerült azonban 
egy másik, más települése-
ken már sikerrel alkalma-
zott elképzelés. A fogvatar-
tottak úgynevezett jóvátéte-
li munka keretében a kerület 
egy-egy pontján a közterü-
letek, zöldfelületek karban-
tartásában vennének részt. 
A gyakorlatban ezt úgy kell 
elképzelni, hogy a büntetés-
végrehajtás munkatársai-
nak szigorú felügyelete mel-
lett a fogvatartottak szeme-
tet szednének vagy éppen 
füvet nyírnának.

– A börtön lakói közül so-
kan tudják: valamit illik visz-
szaadniuk a társadalom-
nak, ennek pedig ez az egyik 

módja. Természetesen eb-
ből nekik is hasznuk szár-
mazhat, ugyanis a jóvátéte-
li munkában való részvételt 
a bíróság egy esetleges idő 
előtti szabadlábra helyezé-
si kérelem esetén méltányol-
ható körülményként veheti 
figyelembe, de akár a bünte-
tés-végrehajtási intézmény 
falain belüli hétköznapjaikat 
is megkönnyítheti, hiszen bi-
zonyos kedvezményeket je-
lenthet számukra az ez irá-
nyú munka – mondja Biczó 
dandártábornok. A parancs-
nok azt is hozzátette, termé-
szetesen nem brutális gyilko-
sokat hoznak ki ilyen mun-
kákra, hanem a kisebb rend-
beli bűntettekért elítélteket. 
– Szaktudás és képességek 
rejtőznek a közel 18 ezres or-
szágos fogvatartotti létszám 
soraiban, ezeket pedig hasz-
nálni kell.

Példaként említi, hogy az 
elítéltek festettek már ki 
óvodát is, gyönyörű mesei 
motívumokkal díszítve, ami 
a gyerekeknek nagy örömet 
okozott.

Új rendőrkapitány Kőbányán
Zuglóból érkezett a kerület új rendőrkapitánya. Baricska Nor-
bert Tamás alezredest Budapest rendőrfőkapitányának javas-
latára az országos rendőrfőkapitány február 1-jei hatállyal bíz-
ta meg a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság vezetésével. 
Az alezredes korábban a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság bűn-
ügyi osztályvezetője és kapitányságvezető-helyettese volt.

Jóvátétel 
a kerület 
érdekében

Tájékoztató az Álmos utca 
mentén erdőgazdálkodási 
tevékenység megkezdéséről

Az örökzöldek metszése

A klímaváltozás következtében jelentkező özönvízszerű esőzések egyre
nagyobb próbatétel elé állítják a kiépített közcsatornákat. A Fővárosi Csa-
tornázási Művek (FCSM) mindent elkövet azért, hogy a klímaváltozásból
eredő kihívások ellenére a kapacitások határáig folyamatosan és bizton-
ságosan vezesse el a szennyvizet. 

Mostanra azonban az egyre gyakoribb terhelésnek kitett közcsatorna-
rendszer megóvása és a biztonságos vízelvezetés érdekében elkerülhe-
tetlenné vált a rendeltetésszerű és szabályos csatornahasználat betartatása.
Az FCSM számít a lakosság együttműködésére.

Míg az ingatlantulajdonosok többsége szabályszerű csatornahasználó,
akadnak olyanok, akik illegális szenny- és/vagy csapadékvíz-bekötéseikkel
veszélyeztetik a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás biztonságát. Az sem
ritka, hogy ezzel a rendesen díjfizető lakókörnyezetükben élőknek okoznak
elöntéseket, ezzel pedig károkat. 

A szabálytalan közműhasználat mindenkinek káros, ezért közös érdekünk,
hogy lehetőségeink szerint mindent megtegyünk annak visszaszorításáért.
Mindezeket figyelembe véve az FCSM még fokozottabban fogja a jövőben
vizsgálni a csatornabekötések szabályosságát. 

A vizsgálat ki fog terjedni a következőkre:
• a közcsatornára csatlakozás az FCSM hozzájárulásával történt-e, 
• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat megléte

esetén a csapadékvíz-bevezetés szabályosan a csapadékvíz-elvezető
hálózatra kötött-e,

• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat esetén a
szennyvíz-bevezetés szabályosan a szennyvízelvezető hálózatra kötött-e. 

Az ingatlantulajdonosoknak 2021. március 31-ig van lehetőségük önel-
lenőrzésre, az esetleges illegális rákötések megszüntetésére, vagy ha
minden feltétel adott, akkor szabályos eljárás keretében legalizálni a
csatlakozást.

Ezt követően azonban, 2021. április 1-jétől az FCSM által végzett fokozott
vizsgálatok során feltárt, illetve a tudomására jutott szabálytalan közmű-
használathoz a jelenleginél jóval magasabb kötbér, illetve pótdíjfizetési kö-
telezettség társul, amelynek összege szélsőséges esetben akár 500.000 Ft
is lehet.

Azok az ingatlantulajdonosok, akik bizonytalanok a csatornabekötésük
tekintetében (pl. nem régen vásároltak használt ingatlant és nem ismerik
az előzményeket), a kellemetlenségeket úgy tudják a legkönnyebben
elkerülni, ha a következő tanácsokat megfogadják:
• Első lépésként nézzék meg, hogy az ingatlanból a szennyvíz a közcsa-

tornába vagy emésztőbe kerül-e!
• Ellenőrizzék le, hogy a számlát a megfelelő szolgáltatótól kapják-e! (Köz-

csatorna-használat esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., emész-
tőhasználat esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi
Kft. /FTSZV/ jogosult számlázni.) 

• Ellenőrizzék le, hogy az ingatlanról hova kerül a csapadékvíz! Amennyiben
a közcsatornába, akkor járjanak utána, hogy ez a szolgáltató engedélyével
történik-e!

Az FCSM Ügyfélszolgálati Irodája (http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/
budapest/ugyfelfogadas/kozponti_iroda/) készséggel áll rendelkezésére
azon ügyfeleknek, akik bizonytalanok a teendők tekintetében, illetve akik
esetleges szabálytalan bekötésük megszüntetése vagy rendezése érdekében
a türelmi idő alatt szeretnének intézkedni. 

A szabálytalan közműbekötések megszüntetésére, vagy szabályossá
tételére 2021. március 31-éig biztosított moratóriumi időszakban érkező
szabálytalan közműhasználatról történő bejelentések esetében az FCSM
eltekint a kötbér vagy a pótdíj kiszabásától, továbbá a maximálisan 5 évre
visszamenőlegesen megállapítható szolgáltatási díj teljes időszakra történő
kiszámlázásától.

A bejelentést követően a szolgáltató helyszíni ellenőrzés alapján és a
jogszabályi előírások betartásával dönt a bekötés utólagos engedélyezéséről
vagy megszüntetéséről. A megszüntetésről szóló döntést követően az in-
gatlantulajdonosnak gondoskodnia kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő
víziközmű-használat kialakításáról, annak érdekében, hogy a kötbér- vagy
pótdíjfizetés alól  mentesíthető legyen. 

A szabályos közműhasználat mindannyiunk közös érdeke, abból a célból,
hogy a szennyvíz folyamatosan és biztonságosan elvezetésre kerüljön. 
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HIRDETÉS

KERT ÉS BALKON

Biztonsági szolgálat

Balesetmustra
Kevesebb van, mégis nagyobb a visszhangja

rendészeti osztályveze-
tő szerint egyértelműen 
az állampolgárok oda-
figyelésének köszönhe-
tő. És persze az is előfor-
dulhat, hogy a közössé-

gi oldalakon megjelenő fotók-
nak, videóknak is figyelem-
felkeltő és ezáltal visszatartó 
hatásuk is van.

Végül még egy-két helyi sa-
játosság, amire érdemes fi-
gyelni. A  Kőbányát határo-
ló nagyobb utakon, az Üllő-

in, a Könyves Kálmán vagy a 
Hungária körúton a követési 
távolság be nem tartása vezet 
gyakran ütközésekhez, a Kő-
rösi út Élessaroktól Liget té-
rig terjedő szakaszán pedig 
nemegyszer a gyalogosok bi-
zonyulnak vétkesnek: hirte-
len lépnek le a járdáról, vagy 
éppen a kétszer két sávos vil-
lamospályás úton kelnek át, 
mások pedig a gyalogátkelőt 
választják ugyan, de a tilos 
jelzés mellett.



12  A MI KŐBÁNYÁNK A MI KŐBÁNYÁNK  13Kőbányai Hírek  •  2021. február–márciusKőbányai Hírek  •  2021. február–március

Zenéjük nemcsak a 14–
19 éves korosztálynak 
jön be, hanem az ötve-
nes nőknek is. Ismertsé-
gük megugrott a videó-
megosztó oldalak és a 
streamszolgáltatók sta-
tisztikái szerint, miután 
beválogatták őket az élő 
adásba a közmédia A dal 
című vetélkedőjébe. Nó-
tájuk, amelynek a Talán 
holnap címet adták, az 
énekes-frontember Mar-
schall György és a dobos 
Kovács Tamás közös szer-
zeménye. Mindketten kőbá-
nyaiak és gyerekkori cimbo-
rák, egy osztályba jártak a Ja-
nikovszkyban. 

„Először drámapedagógi-
ai foglalkozáson zenéltünk 
együtt, később iskolán kívül 
is” – meséli Tamás, aki édes-
apjától kezdett dobolni ta-
nulni a helyi zeneiskolában. 
De ha valaki Led Zeppelinen 
vagy Guns N’ Roseson nő fel, 
annak nem elég a kisdob, az 
teljes felszerelésre vágyik. 
Tamás is váltott, otthon és a 
próbateremben is van egy-
egy szerkója. „2017 nyarán 
Gyuri felhívott, hogy nincs-
e kedvem beszállni egy pop-
punkot játszó bandába...”

A csapat a basszusgitá-
ros Varró Bálint és a szóló-
gitáros Nagy Olivér érkezé-
sével lett teljes. Rögtön be 
is neveztek két tehetségku-
tatóra. Az egyiknek a mene-
dzserüket, Lőrincz Zsoltot, 
a Hangfoglalónak pedig az 
első nagylemezüket és a Ta-
lán holnap klipjét köszön-
hetik. A pop-punk – nevéből 
következően – könnyedebb, 
mint a punk „nagy öregjei”, 
a Ramones vagy a Sex Pistols 
által képviselt irány. 

„A szövegekben nincs poli-
tika, nincs mély mondaniva-
ló, helyette egy-egy életérzés 
kifejezése dominál” – ecsete-
li Tamás, aki a Green Day-t, a 
blink-182-t és az Offspringet 

emeli ki az ismertebb bandák 
közül. Azonban rögtön hoz-
záteszi, hogy a Talán holnap-
nak nincs köze a pop-punk-
hoz. „Ez egy lassú, lírai, érzel-
mes szám, csak a végén tűnik 
fel benne a punk zenére jel-
lemző zúzás” – jegyzi meg a 
dobos.

Ha 2020-ban a koronaví-
rus nem dönti be a zene- és a 

fesztiválipart, akkor több élő 
fellépésük is lett volna, sőt er-
délyi turnét is terveztek. Len-
dületüket mégsem törte meg 
a járvány, négyéves fennállá-
sukat nagyszabású koncert-
tel ünnepelnék meg idén. 
„Nagy vágyunk, hogy egyszer 
felléphessünk a Szent László 
Napokon Kőbányán” – árul-
ta el Tamás. Nem készülnek 

hivatásos zenésznek, mind a 
négyen egyetemisták, és úgy 
tervezik, hogy civil szakmá-
jukban építenének karriert.

És hogy honnan a Long Sto-
ry Short név, amely szabad-
fordításban annyi jelent, hogy 
dióhéjban vagy röviden? Ta-
más barátnőjétől, aki egy al-
kalommal így összegezte a 
„csajos estéjét”.

Miklósa Erika centenáriumi mesterkurzusa a Kroó György Zeneiskolában

„Szabadítsd fel magad!” – inst-
ruálta kedvesen, de határozot-
tan a Kossuth- és Liszt Ferenc-
díjas operaénekesnő a konzer-
vatóriumban végzős tanítvá-
nyát a zeneiskola pódiumán. 
Miklósa Erika ránéz állan-
dó zongorakísérőjére, Haraz-
dy Miklósra, az Operaház fő-
korrepetitorára, majd kettejük 
közös tanácsaként hangzik el, 
hogy „nem az énekes kíséri a 
zongorát, hanem fordítva”.

A  hölgyek néhány hónapja 
már találkoztak, bár más mi-
nőségben. Dolhai Luca, az is-
mert musicalszínész, Dolhai 
Attila lánya szerepelt a Vir-

tuózok című komolyzenei te-
hetségkutatóban, amelynek 
Miklósa Erika volt az egyik 
zsűritagja. Az akkor hallottak 
alapján hívta meg Lucát a kő-
bányai mesterkurzusra, ahol 
mindkét nap öt-öt énesnőt 
képzett tovább.

– Mi, énekesek, saját ma-
gunkban hordjuk a hangsze-
rünket. Mindaz, amit átélünk, 
kihat arra, hogy hogyan szó-
laltatjuk azt meg. Ha az ember 
fél a jelentől, a jövőtől, ha az élő 
közönség nem erősíti meg visz-
szatérően a hitében, akkor a 
hangunk nem úgy szólal meg, 
ahogy megszólalhatna – ele-

mezte a járványhelyzet követ-
kezményeit a művésznő, akit 
az Éj királynőjeként ismernek 
világszerte az opera kedvelői.

Luca is nehezen viseli az egy 
éve tartó bezártságot.

– Hiányzik a közösség, vég-
zősként ez az utolsó évünk 
egymással. A szalagavató el-
maradt, abban bízunk, hogy az 
osztálykirándulással nagyobb 
szerencsénk lesz – jegyezte 
meg a fiatal énekes, aki még 
nem döntötte el, hogy a Zene-
akadémián folytatja-e, vagy a 
néptánc felé fordul.

A  Kroó György Zeneisko-
lában 2018 óta tartanak ne-

ves hazai művé-
szek mesterkur-
zusokat a Cziff-
ra György Fesz-
tivál részeként, 
a helyi önkor-
mányzat támo-
gatásával. Mik-
lósa Erika ta-
va ly csatla ko-
zott a kezdemé-
nyezéshez. Idén 
vele együtt Drá-
fi Kálmán Liszt-díjas zongora-
művész és Lukács Miklós Ma-
gyar Örökség-díjas cimbalom-
művész adta át tudását az ál-
tala kiválasztott fiataloknak. 

A 2021-es rendezvénysorozat 
több mint fesztivál: centenári-
umi emlékév, hiszen a zongo-
ravirtuóz Cziffra György száz 
éve született Budapesten.

Barokktól a kortársig
Lemezzel jelentkeztek a Kroó 
György Zene- és Képzőművé-
szeti Iskola művésztanárai ab-
ból az alkalomból, hogy az intéz-
mény tíz éve vette fel a nagy hírű 
zenetörténész nevét.

A reprezentációs célokat szol-
gáló, kereskedelmi forgalomban 
nem kapható CD-n 11 mű hall-
ható. A sort a barokk zeneszerző 
Boismortier nyitja, Mozart, Bee-
thoven, Csajkovszkij folytatja, és 
a zeneiskola korrepetitora (zon-
gorakísérő), a 27 éves Molnár 
Viktor zárja, aki a CD-n szerep-
lő alkotásával tavaly megnyer-
te a Nemzetközi Gustav Mah-

ler Zeneszerzőversenyt. A hang-
anyag összeállításában 16 ta-
nár vett részt, akik tíz különbö-
ző hangszert szólaltattak meg. 
A zongoratanszak vezetője, Far-
kas Zsolt Csajkovszkij f-moll ro-
máncának négykezes változatát 
adta elő kollégájával, Juhász Ta-
mással. 

– Szeretem ebben a darabban 
azt, hogy relatív rövidsége el-
lenére (nem egészen hat perc) 
komplett egészet alkot, azaz van 
egy lírai eleje, egy virtuóz, szen-
vedélyes középrésze, és végül kis 
változtatással visszatér az első 
motívum. A szerző egy opera-

énekesnő szerelmének írta, így 
mind a darab hangvétele, mind 
az indíttatása, maga a lírai hang-
vétel a romantikus zeneszerzők-
re oly jellemző dús érzelmekből 
fakad – mondta Farkas Zsolt.

A lemezfelvétel ötlete az isko-
la igazgatójától, dr. Széll Ritától 
származik. 

– Az iskolában olyan tanári 
gárda oktat, amelynek művészi 
kvalitásait muszáj volt megörö-
kíteni – emelte ki az igazgató.

A  CD a Nemzeti Kulturális 
Alap Zeneművészeti Kollégiu-
mának pályázatán elnyert pénz-
ből készült.

Kőbányai színpadon 
az Éj királynője

„Talán holnap”
Kőbányai gyökerű dal az egyik hazai tehetségkutatóban

Fotó: Berta Hajnalka

Száztízen vettek részt a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmá-
ból rendezett – félig hagyomá-
nyos, félig online – szabadtéri 
kvízjátékon. A Kőrösi Kulturá-
lis Központ munkatársai a KÖ-
SZI előtt található Rottenbil-
ler parkban tíz feladatlapot rej-
tettek el. Keresésükre a szom-
szédos Szervátiusz Jenő Isko-
lából több napközis csoport is 
érkezett. Az összegyűjtött kér-
déssort a játékosok mobilte-
lefonnal lefényképezték, ott-
hon megfejtették, a válaszokat 
pedig e-mailben eljuttatták a 
szervezőknek. A vetélkedő te-
matikája érintette az irodal-
mat, a tudománytörténetet, a 
helytörténetet, a népművésze-
tet, a népmeséket és a hungari-
kumokat is.

A résztvevők közül színezős 
falinaptárt nyertek a Szerváti-
usz Iskola 5. a, illetve 6. b osztá-
lyos tanulói, valamint dr. Mihu 
László és Andrási Ilona. Bölcs-
kei Ani és Dorina pedig a Kos-
suth-díjas mesemondó, Berecz 
András kőbányai előadására 
kapott egy-egy belépőt. 

Ettől falra 
másztunk!

Megnyílt az ország egyik legnagyobb beltéri mászóközpontja

15 métert, azaz több mint há-
romemeletnyi magasságot ke-
vesebb mint 6 másodperc alatt 
megmászni? A  világ csúcs-
tartó gyorsasági falmászói-
nak ez nem kihívás, úgy halad-
nak felfelé, akár egy kilőtt ra-
kéta, egyik fogásról a másik-
ra. A gyorsasági falmászás az 
egyike annak a három új ver-
senyszámnak, ami a tokiói 
olimpián debütál, és ez az, amit 
– ha a járványhelyzet engedi – 
Kőbányán, a frissen megnyílt 
mászó- és ipari alpintechni-
kai központban, a MAG47-ben 
is kipróbálhatunk. Magyaror-
szágon ugyanis itt létesült első-
ként a Nemzetközi Sportmászó 
Szövetség előírásainak megfe-
lelő gyorsmászó út. 

De kezdjük a történetet az 
elején, meséljenek a tulajdono-
sok, Kővágó Károly és Derék 
László! 

– Károllyal egy közös mun-
kánkon beszélgettünk arról, 
hogy milyen jó lenne Budapes-
ten egy újabb mászóterem, és 
addig-addig gondolkodtunk, 
hogy a végén papírra vetettük 
és belevágtunk, most pedig 
már itt tartunk! – emlékezik 
vissza Derék László, aki maga 
is gyerekkora óta szerelmese 
a magasságnak. A tatabányai 
Szédítő-szikla volt az első má-
szása, ha teheti, az Osztrák-Al-

pok sziklafalain 
űzi szenvedélyét. 
Nemcsak hobbi 
ez a számára, hi-
szen ipari alpi-
nistaként is dol-
gozott.

Kővágó Károly 
sem új a terüle-
ten, a kőbányai 
előtt egy másik 
mászóterem mű-
ködtetésében is 
részt vett, így jól 
ismeri a piacot. Ő 
talált rá a Maglódi 
úti hely színre is. 

– A piaci igény 
azt mutatta, hogy 
lenne rá keres-
let. Jártam Buda-
pestet helyszínt 
keresve, kifeje-
zetten a 10. kerületet is, ami-
kor egyszer csak rátaláltam 
erre a rejtett kincsre. És akkor 
jött egy vízió – meséli. A rejtett 
kincs pedig nem volt más, mint 
az egykori sörgyár, később kon-
zervgyár két ipari magtárépü-
lete. 

Egy éve kezdődött a bon-
tás, ősszel már nyithattak vol-
na – ha nem jön közbe a jár-
vány, ami lelassította az ira-
mot. A  MAG47 végül az or-
szág egyik legnagyobb mászó-
központja lett, alapterülete 

2500 négyzetméter, a nagy-
falak 17  méter magasak, 
de az áthajlásoknál több mint 
20 méter is mászható. Műkö-
dik már az ipari alpintechnikai 
oktatóközpont is, felnőttokta-
tásra ugyanis a járványhely-
zetben is van lehetőség. Maga 
a mászóterem pedig március 
5-én nyit Magyar Kupa-fordu-
lóval. A teljes nyitásra persze 
még várni kell, hisz ahogy a 
többi sportlétesítményt, egye-
lőre ezt is csak hivatásos spor-
tolók látogat hatják.

Addig is van még teendőjük a 
tulajdonosoknak. Terveik sze-
rint a második ütemben nyit-
ják meg a bouldertermet (kötél 
nélküli mászásra alkalmas te-
rem), az épület külső falain pe-
dig sportmászó, valamint via-
ferrata gyakorló- és oktatóuta-
kat is kialakítanak majd. Ha 
minden elkészül, bárki kipró-
bálhatja, milyen egy kötélen 
lecsúszni egy tíz emelet magas 
ipari magtár tetejéről. 

Véradás – hirdette nagy be-
tűkkel a molinó az Újhegyi 
Közösségi Ház előtt. 

– A vírus megnehezítette a 
szervezést, sokkal kevesebb 
a helyszín. Az egyetemek zár-
va, a munkahelyek vagy be 
sem engednek minket, vagy 
nincs értelme kitelepülnünk, 
mert a home office következ-
tében kevesebben járnak be 
dolgozni, mint szoktak. Ezért 
vagyunk különösen hálásak 
az önkormányzatnak, amiért 
rendszeresen befogad min-
ket itt és a Kőrösiben. Kőbá-
nyán ma is megvan havi átlag-
ban a két lakossági véradás – 
mondta a Vöröskereszt mun-
katársa, Doma Csilla. A helyi 
cégek közül a Richtert dicsér-
te, amiért most kétszer annyi 
véradást szervez, mint koráb-

ban. Ennek jelentőségét a szá-
mok mutatják meg igazán. La-
kossági véradáson jónak szá-
mít, ha elmennek negyvenen. 
Ugyanez a szám a Richternél 
„békeidőben” kétszáz fő volt, 
most száz-százhúsz.

Az Újhegyi Közösségi Ház-
ba csak hőmérőzés és az írá-
sos tájékoztató elolvasása 
után léphettek be az érke-
zők, akik között „első fecs-
kével” és „rutinos rókával” is 
találkoztunk. Egy középkorú 
férfi a félszázadik véradásá-
hoz közelít. Motivációja vál-
tozatlan: segíteni másokon. 
Egy fiatal nő először jelentke-
zett, benne egy szerencsésen 
végződött baleset után érett 
meg az elhatározás. Nemcsak 
a helyszín kevesebb, hanem a 
donor is. 

– A járvány első hulláma 
idején volt olyan nap, amikor 
ezer főnél kevesebben ad-
tak vért. Most az átlagos lét-
szám 1200-1400 között mo-
zog, ami fedezi a napi igényt. 
„Békeidőben” 1600-1800 do-
nor a megszokott – ismertet-
te a statisztikát az Országos 
Vérellátó Szolgálat (OVSZ) 
szakmai főigazgató-helyet-
tese, dr. Nagy Sándor. A visz-
szaesést egy ideig ellensú-
lyozta, hogy a tervezett mű-
tétek elhalasztása miatt ke-
vesebb vérkészítményre volt 
szükség. Ám augusztus vé-
gére a „sok kicsi tényleg sok-
ra ment”.  Az OVSZ kampányt 
hirdetett, amivel helyre is bil-
lentette a mérleget. 

– Abban az időszakban re-
kordokat döntöttünk, 2500-

3000 jelentkezőnk volt na-
ponta. A donorok tényle-
ges száma ennél valamivel 
alacsonyabb volt, hiszen az 
egészségügyi vizsgálaton 
akkor sem felelt meg min-
denki – tette hozzá dr. Nagy 
Sándor. A 2020-as tapaszta-

latokat azóta kiértékelték, 
hogy az idei nyitást zavarta-
lanabbá tehessék. Az OVSZ 
öt napra elegendő vérkész-
letet halmoz fel. Többnek 
nem lenne értelme, mert a 
vérkészítmények egy része 
öt napig áll csak el. 

Vetélkedő
a Kultúra 
Napján 

A véradók Kőbányán is köztünk élnek

HIRDETÉS
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„Csak hang volt, nem kö-
vette vér, mégis diadal ter-
mett nyomán” – írta vis�-
s�aem léke�éseiben Jó-
kai 1848. március 15-éről. 
De a�t is tőle tudjuk, hogy 
eg yesek jobban hittek a 
fegyverekben, mint a� es-
ernyők erejében. Ők gyújto-
gatással s�ítottak volna �a-
vargást, hogy térdre kény-
s�erítsék a� os�trákokat.

A  forradalom a�onban 
megőri�te „bársonyos” jel-
legét, ami a hús�e�er fős tö-
meget irányító, reformpár-
ti nemesek és a márciusi if-
jak mellett Rottenbiller Li-
pót érdeme is volt. Pest ak-
kori alpolgármestere maga 
is alakította a� eseménye-
ket: lelkesítő bes�édet mon-
dott, majd a városi tanács 
tagjai kö�ül elsőként írta 
alá a 12 pontot. Később Jó-
kaival kö�ösen ő győ�te meg a� 
os�trák tü�érség parancsnokát, 
hogy jobban jár, ha beengedi a 
Várba a Helytartótanácsho� ké-
s�ülő tömeget. A meggyő�ésben 
pers�e segített, hogy a csás�ári 
főtis�t a „véres” forgatókönyv 
léte�éséről is értesült tárgyaló-
partnereitől.

A  magyarok a�t is elérték, 
hogy a kö�rendre a továbbiak-
ban ne a� idegen erők vigyá�-
�anak. A csendőrség s�erepét a 
puskával és karddal fels�erelt 
pesti polgári őrhad töltötte be, 
amelynek létreho�ását néhány 
évvel korábban s�intén Rotten-
biller ke�deménye�te, és amely-
nek ’48-ban ő lett a� egyik ve�e-
tője. A forradalom miatt a tag-
ságnak nem kellett egyenruhát 
cserélnie, his�en a� uniformis 
eleve nem�eti s�ínű volt: a nad-
rág piros, a csákó fehér, a �ub-
bony pedig �öld.

1844-ben a� őrhad a Rá-
kos-me�őn alakult meg negy-
vene�er kíváncsiskodó előtt. 
A helys�ínválas�tás egys�erre 
volt s�imbolikus és gyakorla-
tias. A terület a nép emléke�e-

tében a „függetlenség me�e-
je” volt, mikö�ben a hátraha-
gyott kőbányák kö�elsége al-
kalmassá tette a fegyveres ki-
kép�ésre. 

– A� önkéntes véderő gya-
korlato�ása mindig felért egy 
népünnepéllyel. A pesti pol-
gárság ilyenkor kiö�önlött a� 
akkor még s�inte lakatlan Kő-
bányára, és a pincék hűvösében 
együtt mulato�ott a snájdig le-
gényekkel – meséli a Helytörté-
neti Gyűjtemény ve�etője. Rot-
tenbiller pedig ha�ajárt, his�en 
a városve�etőnek a környéken 
voltak a s�őlőbirtokai.

„Csatatűz”
A  s�abadságharc másfél éve 
alatt a Rákos-me�ő volt bemu-
tató lőtér és hads�íntér is. 1848 
augus�tusában több újság is 
propagálta a sebtében megs�er-
ve�ett magyar tü�érség har-
ci lőgyakorlatát – korabeli s�ó-
has�nálattal élve „csatatü�ét”, 
amelyet Batthyány minis�-
terelnök és S�échenyi István 
is a helys�ínen tekintett meg. 
A „politikai ve�érkar” képvise-

lői a� egy éve átadott vasúttal 
érke�tek. A jeles eseményre ide-
iglenesen kijelölt megálló a mai 
Kőbánya és Kispest határában 
lehetett. A válogatott pattan-
tyúsok kitettek magukért, 1200 
lépésről telibe találták a céljelö-
lő �ás�lót, a �árótű�ként has�-
nált kartáccsal pedig s�itává 
lőtték a des�kakerítést. 

– A honvédség első tü�érüte-
geiben sok volt a mérnök, akik 
pontosan ki tudták s�ámol-
ni a lövedék röppályáját. Fel-
kés�ültségük meglepte a� el-
lenséget, Jellasics egyenesen 
a�t hitte, hogy Páko�dnál a kor 
legjobbjainak s�ámító, magyar 
�soldban harcoló francia tü�é-
rekkel állt s�emben – hangsú-
lyo��a Verbai Lajos. 

Csiki-csuki 
1849 áprilisában, a di-
csőséges tavas�i had-
járat idején ismét be-
népesü lt k at oná k-

kal Kőbánya. A� isas�egi csa-
ta után Görgei Artúr, a kivá-
ló stratéga és logis�tikus ha-
dicselt es�elt ki. A főerőket ti-
tokban Vác felé irányította, egy 
dandárt vis�ont Pest környékén 
hagyott, hogy lekösse a� ellen-
séget. A s�ínlelt támadásokkal 
és viss�avonulásokkal sikerült 
is elhitetnie, hogy a honvédség 
a főváros viss�avételére kés�ül. 
A� os�trákok csak akkor kap-
csoltak, amikor Vác elesett, és 
megnyílt a magyarok útja Bécs 
felé. A csás�ári erők a�onnali 
viss�avonulásra kénys�erültek.

A kőbányai csata a mai Jás�-
berényi út környékén, a� egy-
kori téglaégetők és s�őlőültet-
vények területén �ajlott, és a 
csiki-csuki hadműveletek mi-

att afféle turistalátványosság-
nak s�ámított. Mivel a� éjs�a-
kák hidegek voltak, a� os�trá-
kok mindent eltü�eltek, amit 
találtak, még a s�őlőkarókat is. 
Kivágták Havas Jó�sef eperfá-
it is, amelyeken a S�échenyi bi-
�almasaként indult, majd a s�a-
badságharc bukása után csá-
s�ári bi�tossá kineve�ett ag-
rárvállalko�ó selyemhernyót 
tenyés�tett. 

Kényszermunka
A megtorlások idején Kőbányát 
a� os�trákok arra has�nálták, 
amiről a nevét kapta. Magyar 
honvédeket küldtek ide kény-
s�ermunkára. A� általuk kiter-
melt kőből hú�ták fel a Citadel-
lát. Kevés olyan fellegvár van a 
világon, amely nem a�ért épült, 
hogy védje a� alatta hú�ódó vá-
rost, hanem a�ért, hogy féle-
lemben tartsa a�t. A Gellért-
hegyi erőd ilyen.

TISZTELT EBTULAJDONOSOK, EBTARTÓK!
A Kőbányai Önkormányzat 2021. március 1. és 2021. június 30. között 
Budapest X. kerület közigazgatási területén az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kötelező 
ebösszeírást végez. 
A törvény értelmében az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebrendészeti 
feladatai végrehajtása, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három 
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, amelyhez a szükséges EBÖSSZEÍRÓ LAP beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában, továbbá letölthető a www.kobanya.hu/hirdetmények/ebösszeírás 
honlapról. Az ebösszeíró lap másolható. Lehetőség van továbbá a Kőbányai Önkormányzat honlapján 
megjelenített ebösszeíró lap elektronikus kitöltésére.

Az ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére 2021. június 30-ig kell visszajuttatni
• online módon a www.kobanya.hu honlapon keresztül,
• ebosszeiras@kobanya.hu e-mail címre szkennelve,
• e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével,
• postai úton, 
• személyesen az ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.) elhelyezett gyűjtőládába rakva.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket 
2021. évben ismét be kell jelenteni.

Aki a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem az előírtaknak megfelelően 
tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja 
alapján 150 000 forint állatvédelmi bírsággal sújtható.

Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

2021. ÉVI

EBÖSSZEÍRÁS

eb

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

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

közösségeket, valamint környezet- védelmi egyesületeket, hogy 
egyeztetési eljárást indít az alábbi tervvel kapcsolatosan:

 • Budapest 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

• a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út, Előd utca, 
Bebek utca, Harmat utca, Kőér utca, Óhegy utca, Kápolna 

tér, Kápolna utca, Halom utca, Ászok utca, Bánya utca, 
Halom köz és Halom utca által határolt terület kerületi 

építési szabályzata (előzetes tájékoztatás)

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, 

2021. március 8-a és 16-a között, 
kizárólag elektronikus úton, a hivatal@kobanya.hu e-mail címre 

megküldve lehet.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

g

D Kovács Róbert Antal

A rejtvény fő soraiban annak a kuruc e�ereskapitánynak a nevét, tis�tségei megneve�ését és halálának helys�ínét olvashatják, aki II. Rákóc�i Ferenc fejedelmet a törökors�ági 
bujdosásba is elkísérte és emléke�etét Mikes Kelemen Törökors�ági levelei mellett Kőbányán utcanév is őr�i. Hamvait 115 éve ho�ták ha�a.
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HIRDETÉS

Kőbányai 
trikolór

A pesti polgári őrhadtól a „csatatűzig”

A fővárosi kerületek közül Kőbánya az első csatlakozó

Az útba indító menetparancsot a 
Szent László-templomban tartott ce-
remónián vették át a Magyar Tartalé-
kos Szövetség hagyományőrző tago-
zatának kőbányai tagjai. Budapesti 
lakosok először vesznek részt a Doni 
Hősök Emléktúrán, amelyet 21. alka-
lommal rendeznek meg. A kőbánya-
iak a teljes fővárost képviselik, ami-
kor a maguk emléktúráján nem hagy-
ják feledni a II. magyar hadsereg ál-
dozatait és túlélőit. Menetszázadot 
a járványhelyzet miatt ők sem alkot-
hatnak, hiszen mindenféle csoporto-
sulás tilos, ezért valamennyien egyé-
ni résztvevőként jelentkeztek. Leg-
alább tíz kilométert kell teljesíteniük, 
további feltétel, hogy menet közben 
megálljanak egy hősi emlékműnél. 

Ha ilyen nincs, akkor megteszi egy fa 
is emlékezés gyanánt. 

– 2021-ben a hősöket már nem gyá-
szoljuk, hanem ünnepeljük. A gyász 
időszaka a rendszerváltozással vé-
get ért, hiszen azóta ismét szabadon 
gondolkodhatunk azokról a magyar 
katonákról, akik az országért harcol-
tak – hangsúlyozta az emléktúra ötlet-
gazdája. Jásdi Balázs, a Magyar Tarta-
lékos Szövetség hagyományőrző ta-
gozatának vezetője más szemlélettel 
közelíti meg a hősiességet, miként az 
megszokott. Ahogy fogalmazott, élő 
hősökre nagyobb szüksége van a ha-
zának, mint halottakra. Ezért is tün-
tetné fel az emlékműveken legalább 
a számát azoknak, akik hazatértek a 
harctérről. Ilyen volt az egyik nagyap-

ja, aki vadászpilótaként harcolt a Don-
kanyarban. 100-120 ezer ember azon-
ban odaveszett a németek oldalán a 
Szovjetunióban. Köztük volt Kőbánya 
polgármesterének anyai nagyapja is, 
aki nem láthatta felnőni a lányát. 

– Mint nagyon sok családban, úgy 
nálunk is volt egy kép, amely nagy-
anyámat és nagyapámat ábrázolta. 
Hosszú éveken át minden este imád-

koztunk azért, hogy a papát magunk-
hoz ölelhessük – idézte fel a személyes 
múltat rövid beszédében D. Kovács 
Róbert Antal. A Don-kanyarnál meg-
semmisült 2. magyar hadseregbe az 
ország teljes te-
rületéről soroz-
tak. A 2. világhá-
ború idején tör-
tént katasztrófa 
egyike a 20. szá-
zad nemzeti tra-
gédiájának.

Doni Hősök Emléktúra

Tegyél a 
közösségedért 

és egy igazságos-
abb világért! 

Jelentkezz 
ingyenes hétvégi 

képzésekre a 
Közélet Iskolájába! 

06209571610

kozeletiskolaja.hu 
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– Néhány napja tértek haza egy há-
romhetes dubaji edzőtáborból. Az ott 
elvégzett munka eredményét szin-
te azonnal felmérhették a budapesti 
olimpiai felkészülési versenyen. Elé-
gedett? 
– Összességében igen. Felkészülési ver-
senyeken nem a korábbi olimpiai ered-
ményekből indulunk ki. Ez a megméret-
tetés eszköz volt a tokiói felkészülésben. 

– Utaznak is tovább, ezúttal Dél-Af-
rikába. Miután onnan hazajönnek, a 
versenyzőkre a felnőtt országos baj-
nokság (ob) vár. Az is felkészülési tor-
na?

– Nem, az ob kvalifikációs verseny, 
ezért kőkemény viadal. Aki ott az első 
két helyen végez, és megússza a Nem-
zetközi Úszó Szövetség által megadott 
szintidőket, az repülőjegyet vált Tokió-
ba. Először tehát az ob-n kell csúcsfor-
mában lenniük a Kőbánya SC verseny-
zőinek is, másodszor pedig az olimpiai 
verseny idején. 

– Ezek szerint a májusra tervezett 
budapesti Európa-bajnokság sem 
több az olimpiai felkészülés egyik ál-
lomásánál.

– Így van.
– Bár a szervezők úgy készülnek, 

hogy július második felétől megren-

dezik az ötkarikás játékokat, a jár-
ványhelyzet miatt továbbra is fennáll 
a bizonytalanság. Foglalkozik ezzel? 

– Úgy készülök, és a versenyzőimet is 
arra készítem fel, hogy lesz olimpia. Ha 
azt éreznék rajtam, hogy nem hiszek a 
végcélban, hiteltelenné válnék edzőként.

– Kik képviselhetik Tokióban a Kő-
bánya SC színeiben Magyarországot? 

– A részvételre négy esélyesünk van: 
Késely Ajna, Telegdy Ádám, Horváth 
Dávid, a nyílt vízi úszásban pedig Ro-
hács Réka. 

– Az olimpia halasztása miatt a nem-
zetközi úszóvilágban egyesek a visz-
szavonulás mellett döntöttek. Van 
olyan tanítványa, aki hasonló elhatá-
rozásra jutott? 

– Nincs, de olyan van, aki besokallt és 
pszichológustól kért segítséget. Az él-
sportolók számára elsődleges a rekreá-
cióra fordított idő. Ám a járványügyi 
korlátozások az ő kikapcsolódási lehe-
tőségeiket is minimálisra szűkítették. 
Márpedig egy versenyző akkor teljesít 
fizikálisan a legjobban, ha a feladatra 
mentálisan és pszichésen is felkészült. 

– A globális járvány kezelésére nyil-
ván a sportvilágnak sem volt előre ki-
dolgozott sorvezetője. Miként tartot-
ta a lelket a tanítványaiban? 

– Úgy, hogy minden tu-
dásommal a pillanatnyi 
helyzethez alkalmaz-
kodtam. Ha kellett, ke-
ményebb voltam, ha kel-
lett, megértőbb. A kidol-
gozott módszertan min-
dig tapasztalatok ered-
ménye. Olyan helyzetbe 
azonban, mint a mosta-
ni, az úszóvilág sem ke-
rült az elmúlt évtizedek-
ben, így tapasztalataink 
sem voltak.

– Vakrepülés? 
– Lényegében igen. Az 

ellenfelekről nem tudok 
semmit. Ez persze for-
dítva is igaz, hiszen nemzetközi verse-
nyek híján nincsenek viszonyítási pont-
jaink. A feltételek most jóval egyen-
lőtlenebbek, mint korábban bármikor. 
Nem tudom, hogy milyen verseny lesz 
az olimpia. 

– Volt már hasonló helyzetben? 

– Nem, mert 1984-ben kezdő edző vol-
tam. Akkor a hidegháborús logikából 
fakadó bojkott miatt a magyarok nem 
utazhattak el a Los Angeles-i olimpiá-
ra. Nagyon remélem, hogy a mi olim piai 
részvételünket nem gátolja majd külső 
körülmény.

Változtass egyszerűen 
a rossz megoldásokon!
Jelentkezz online az OTP Business Társasházi Pályázatára!

• A lakók is pályázhatnak, önerő nélkül, akár 1,2 millió Ft-ra.
• A nyertes pályázatot benyújtó magánszemélyt 100 000 Ft-os utalvánnyal jutalmazzuk.

Jelentkezz az otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat weboldalon!
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Újabb tíz évre az Újhegyi 
Horgász Egyesületre bízta 
az újhegyi tó gondozását, 
hasznosítását a kerület ve-
zetése. A horgászok részt 
vesznek a tó teljes karban-
tartásában, ami a vízi élő-
hely zavartalan működésé-
hez szükséges, a többi közt 
a használhatóság biztosítá-
sa, a nád aratása is ide tar-
tozik, ami épp nemrég történt meg. 

Somlyódy Csaba, aki városfejlesz-
tésért és üzemeltetésért felelős al-
polgármesterként felel a területért, 
a Kőbányai Híreknek azt mondta, 
úgy látja, továbbra is nagyon jó ke-
zekben lesz a Horgász Egyesületnél 
Kőbánya ékessége, amelyet nem-
csak a horgászok kedvelnek, hiszen 
itt naponta sétálnak, pihennek, ki-
kapcsolódni járnak ide a kerület-
ben élők. A kacsák, madarak az élő-
világ látható szépségét adják itt, de 
érdemes tudni, hogy a tóban a töb-
bi közt ponty, amúr, csuka, süllő, ke-
szeg és kárász is fogható. Kicsinek 
tűnik ugyan a tó, mégis jócskán van 
hal benne. 

Az alpolgármester egy különle-
gességre is emlékeztetett, arra, 
hogy egykor Kőbányáról indult a 
mesterséges tavakban történő ma-
gyarországi haltenyésztés. Ennek 
állít emléket a tó szomszédságában 
lévő Téglamúzeumban látható ma-
lomkő is, amely a Corchus-malom-
ból származik. 

A Corchus család malmot, rét- és 
kertgazdaságot üzemeltetett a Rá-
kos-patakon. Mivel a patak vizének 
mennyisége változó volt, száraz idő-
szakokban egy kis tóval biztosítot-
ták a vizet a malomkerekeknek. A 
család fiának, az 1859-ben született 
Corchus Bélának a figyelme így már 
korán a halgazdálkodás fele terelő-
dött, ő az első magyar szakember, 
aki haltenyésztésre alkalmas mes-
terséges viszonyokat tudott építeni. 
Nemcsak a pontyok tenyésztésében 
volt a legjobb, ő honosította meg a 
nagyban való süllőikra-termelést is. 
Munkásságát világszerte elismer-
ték, külföldi tankönyvek is rá hivat-
koztak a termelés, tenyésztés terü-
letén. Tógazdálkodással is foglalko-
zó kortársai úgy emlegették: „Cor-
chus Béla nemcsak az elsők közül 
való, de ő maga volt az első közöt-
tünk.” Szóval ha netán a Balatonon 
süllővel találkoznánk, érdemes arra 
is gondolni, hogy a tenyésztésében 
Corchus Béla és általa Kőbánya is 
egy fontos pont volt.

Nem kívánja senkinek az elmúlt egy évet. Minden nap más volt, min-
den nap improvizálnia kellett. De a végcél ugyanaz, mint 2020-ban 
volt: a tokiói olimpia. Helyzetelemző interjú Turi György mesteredző-
vel, a Kőbánya SC úszószakosztályának vezetőjével.

Az ingatlanok jellemzői Gyömrői út 42. 
földszint 7.

Gyömrői út 42. 
földszint 8.

A lakás alapterülete, szoba-
száma, komfortfokozata:

27 m2 1 szobás, 
komfortos

25 m2 1 szobás, 
komfortos

A lakás műszaki állapota: felújítandó felújítandó

A lakás kikiáltási ára: 10 340 000 Ft 8 300 000 Ft

A pályázatokra a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél lehet jelentkezni, a 1107 Bu-
dapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 102-es számú irodában átvehető 
ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2021. március 19. (péntek) 11:30 óráig. 
Az ingatlanokat 2021. február 23. és 2021. március 4. napján 14:30–15:00 kö-
zött lehet megtekinteni, további információ: Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725, 
Holly Tünde, tel.: 06-1-666-2721. 
A személyes vagy meghatalmazott által történő megtekintés a pályázatra való 
jelentkezés feltétele! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
34/2021. (I. 21.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdo-
nát képező Budapest X. kerület, Gyömrői út 42. földszint 7., illetve 8. szám 
alatti lakást. 

HIRDETÉS

„Nemzetközi versenyek híján nincsenek viszonyítási pontjaink…”

„Mi úgy készülünk, 
hogy lesz olimpia”

Hal a vízben
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