
Kőbányai 
     Négyesfogat

Megújuló zöldfelületek

Autót, közintézményt, társasházat rongáltak meg festékszóró-
val. A károkozásnak napokon belül gyanúsítotti kihallgatás lett 
a vége a kőbányai rendőrök munkája eredményeként. 10. oldal10. oldal

28 illegális hulladéklerakó fel-
számolására kapott kormány-
zati támogatást Kőbánya. Meny-
nyibe kerül a köznek a szemete-
lők utáni takarítás, és mi lehet a 
megoldás? 7. oldal7. oldal

Népliget, felsőrákosi rétek, Terebesi-erdő – Budapest főtájépítészét, Bardóczi 
Sándort kérdeztük a tervekről.  6. oldal6. oldal

Összefogtak a járványhelyzetben 
nehéz helyzetbe került nép-

szerű kőbányai vendég-
lők: különleges nyere-
ményakcióval népsze-
rűsítik az ételrende-
lést, házhozszállí-
tást. A kezde-
ménye-
zés mel-
lé állt a 
Kőbányai 
Önkor-

mányzat is, 
arra biztatva 

a kerület lakóit, 
ha tehetik, támo-

gassák a helyi vállalko-
zásokat egy-egy rende-
léssel.  9. oldal9. oldal

Önkéntesek is segítik a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a Covid-ellátást. Dr. Stub-
nya Gusztáv új főigazgatóval készítettünk interjút. Arról is olvashatnak, milyen 
hatásokat tapasztalnak pszichiáterek a tiniknél a járványhelyzetben, a Zrínyi 
Miklós Gimnázium igazgatójával pedig a digitális oktatás tapasztalatairól be-
szélgettünk.   44––5. oldal5. oldal

Elfogták a rongálókat,
elismerték a tettüket

Szemétügyek:
ki fizeti meg
a számlát? 

Kőbányai
HírekHírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXXI/3. szám 
2021. április

Oltás, szűrés

Hullámcsúcs

Szervizúton
Bár számos okmány érvényes-
ségét meghosszabbították a 
veszélyhelyzetben, van, amit 
nem érdemes halasztani. 
Ilyen lehet a kocsi műszaki 
vizsgája is!  
 8. oldal  8. oldal  

Gazdik és 
kedvencek
Kóbor ebek, támo-
gatott ivartalanítás, 
új kutyafuttató és 
kutyalajstrom. Ál-
latvédőkkel, állator-
vossal és a közterü-
let-felügyelet mun-
katársaival vesszük 
sorra a kutyás ügye-
ket.  1212––13. oldal13. oldal

Ob után, olimpia előtt – Késely Ajnát kérdeztük a terveiről 16. oldal16. oldal
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Speciális évet zárt tavaly a 
gyermekvédelmi jelzőrend-
szer, amelyet Kőbányán a 
Bárka fog össze. 2020 a ko-
ronavírus-járvány éve volt, a 
távolságtartás pedig nehezí-
tette a jelzőrendszer tagjai-
nak munkáját is. Hiszen di-
gitális oktatásban nehezebb 
észrevenni, ha egy gyerek vi-
selkedése megváltozik, ne-
hezebb a kapcsolattartás is 
a szociális szolgálatok és az 
ellátottak között. A jól mű-
ködő rendszerek persze igye-
keznek ehhez alkalmazkod-
ni, ez volt a jellemző Kőbá-
nyán is. Ilyenkor felértéke-
lődik a gyermekvédelmi jel-
zőrendszer minden tag já-
nak szerepe, a tanár, a védőnő, 
a gyermekorvos mellett fonto-
sabb lehet a szomszédok figyel-
me is, akik felfigyelhetnek arra, 
ha egy-egy családban gond van. 

Kőbányán a Bárkánál az a ta-
pasztalat, hogy a sokéves mun-
ka kezd eredményeket hoz-
ni. A törvényi előírások, sza-

bályok ugyanis csak egy ke-
retet biztosítanak, hogy a for-
mát milyen tartalommal töltik 
fel, hogy a jelzőrendszer révén 
időben jutnak-e valódi támoga-
táshoz a bajba kerülő gyerekek, 
családok, az már sokkal inkább 
a benne dolgozó emberek elkö-
telezettségétől, odafigyelésétől 
függ. Lehoczki Klára, a Bárka 

vezetője azt mondja, az óvodák, 
iskolák, védőnők eddig is aktí-
vak voltak, a rendőrséggel is ki-
emelten jó a kapcsolat, azonnal 
jeleznek, ha olyan eset jut a tu-
domásukra, ahol nem az ő be-
avatkozásukra van szükség. 
Mára a házi gyermekorvosok is 
megtalálták a helyüket a rend-
szerben, egyre több jelzés érke-

zik tőlük. Arra is kiemelt 
hangsúlyt helyeznek, hogy 
a felnőtt-háziorvosokkal is 

hasonlóan aktív kapcsolat ala-
kuljon ki, hiszen a szociális tör-
vény értelmében ők is szereplői 
a jelzőrendszernek, esetenként 
pedig éppen ők lehetnek azok, 
akik észreveszik, ha egy csa-
ládban gond van, ha kapcsolati 
erőszak gyanúja merülhet fel, 
vagy ha egy idős szülőt ér bán-
talmazás. 

Az elmúlt időszak tapaszta-
latai alapján új szolgáltatáso-
kat is indít a Bárka. Bővítik pél-
dául a pszichológusi ellátást, il-
letve munkavállalási tanács-
adást indítanak olyan fiatalok-
nak, akik a 16. életévüket már 
betöltötték, tehát nem tankö-
telesek, ugyanakkor szakmával 
nem rendelkeznek, így munkát 
sem igen tudnak vállalni. Szük-
ség van rá, mert azt látják, ha 
nincs támogató szülői háttér, 
akkor nagy a lemorzsolódás, 
elkallódás veszélye, de az sem 

megoldás, ha a 16 éves fiatal 
csak otthon ül és semmit nem 
csinál. Amint a járványhelyzet 
engedi, indítják a pályaorientá-
ciós szolgáltatást is a hetedik 
osztályos általános iskolások-
nál. Náluk az a cél, hogy nyol-
cadikra, amikor választaniuk 
kell a továbbtanulási lehetősé-
gek közül, már legyen egy ké-
pük a lehetőségeikről. Mert a 
fővárosi nagy iskolaválaszték, 
széles kínálat kedvező, de ez a 
sokszínűség egyben nehezíti is 
a választást. 

Összefoglalva, a jelzési rend-
szerben nincs „mi és ők”, csak 
„mi mindannyian”. Része a gye-
rek, a szülő, a nagyszülő, az or-
vos, a pedagógus, a rendőr, a vé-
dőnő, de része a szomszéd, a ba-
rát, az ismerős is, aki észreveszi 
a változást, az elhanyagolást, a 
veszélyeztetést, esetleg az ag-
ressziót. Egyetlen, akár név-
telenül tett jelzés is változást 
hozhat, életet menthet – érde-
mes odafigyelni egymásra.

Ahogy tavaly, 
a járványhely-
zet miatt idén 
is elektronikus 
ügyintézésen 
keresztül vagy 
postai úton le-
h e t  i n t é z n i  a 
gyermekek óvo-
dai beíratását. 
A törvény sze-
rint azoknak a 
gyerekeknek, 
a kik id é n au -
gusztus 31-ig be-
töltik a hároméves korukat, 
kötelező szeptembertől leg-
alább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson részt ven-
niük. Ez alól a szülő a gyer-
mek sajátos helyzete vagy 
éppen családi körülményei 
miatt május 25-ig kérheti a 
felmentést. 

Az óvodai beíratás időpont-
ja április 26–27. A jelentkezé-
si lap, valamint a kötelező fel-
vételt biztosító önkormány-
zati óvodák körzetlistája és 
e-mail-címe is megtalálható 
a www.kobanya.hu webol-
dalon. A jelentkezési lap, 
valamint a további iratok 
másolata vagy fényképe 
e-mailben küldhető el az 
óvodáknak, de elhelyezhe-
tő azok postaládájában is. 

Az első osztályosok be-
iratkozása is elektronikus 
úton történik idén. Erre 
április 10-től 16-án éjfélig a 
KRÉTA rendszeren keresz-
tül van lehetőség. Az ol-
dal itt érhető el: https://
eugyintezes.e-kreta.hu/
kezdolap. Indokolt eset-
ben, előzetes telefonos 

egyeztetés alapján az intéz-
ményekben lehetőség van 
a személyes beiratkozásra 
is április 15-én és 16-án, en-
nek részleteiről az adott is-
kola internetes oldalán lehet 
tájékozódni. Az önkormány-
zat annak érdekében, hogy a 

szülők a rendkívüli helyzet-
ben elmaradt nyílt napok el-
lenére is bepillanthassanak 
az óvodákba, minden intéz-
ményről bemutatkozó kisfil-
met készíttetett. A filmek az 
önkormányzat és az óvodák 
honlapján tekinthetők meg.

Kedves Kőbányaiak!
Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy 

2020 után 2021-ben is félmilliárd forint 
kormányzati támogatásban részesül ke-
rületünk, amit egészségügyi fejlesztés-
re fordíthatunk. Mivel Kőbánya abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy ugyan-

csak kormányzati költségvetési forrás-
ból vadonatúj szakrendelővel – vagy ahogy 

mi helyben nevezzük, egészségházzal – gyara-
podott, ezt az újabb félmilliárd forintot annak az intézményháló-
zatnak a megújítására fordíthatjuk, amely a mindennapjainkban 
elsődleges a „testi jóllétünk” megőrzésében. A háziorvos elneve-
zés magában hordozza a bizalmat, legtöbbünk számára a házior-
vos szinte családtag. Neve szerepel a telefonkönyvünkben, őt hív-
juk, ha tanácsra szorulunk, vagy ha bajba kerülünk. A háziorvo-
si rendelő tükör, amely megmutatja egy település vezetésének ér-
tékrendjét.

2010-ben, amikor a kőbányaiak többségének szavazatával elő-
ször nyertem el a polgármesteri megbízatást, ezért is szerepelt ki-
emelt helyen programomban az egészségügyi alapellátás fejlesz-
tése. A ‘48-ból azóta sem engedtem. Az elmúlt évtizedben felújítot-
tuk a Salgótarjáni, a Zsivaj utcai, a Kerepesi és a Pongrác úti ren-
delőket. Aki pedig ma az Üllői úton jár, láthatja, hogy elkezdtük a 
Tengerszem rendelő építését is, kormányzati támogatással, az Ül-
lői úti rendelők kiváltására.

A sort a mintaértékűen modernizált Újhegyi sétányon folytatjuk 
a helyi rendelő rekonstrukciójával. Mert 2010 óta jottányit sem 
változott személyes elkötelezettségem a kőbányaiak egészségének 
javításában. A járványhelyzet mindennél egyértelműbben igazol-
ta, hogy „az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden 
semmi”. Miként azt is, hogy a háziorvos valóban családtag. Őt hív-
tuk, amikor még csak a vírus tüneteit ismertük. És most is tőle ké-
rünk tanácsot, amikor megvan már a védettséget kínáló vakcina. 
Vezetőtársaimmal ezért is tesszük meg folyamatosan és követke-
zetesen azt, amit a kőbányaiak „testi jólléte” és az őket gyógyítók 
munkakörülményeinek javítása megkövetel tőlünk.

A Liget tér
Nagy ívű tervekben sosem volt hiány. Mint-

egy 9 éve már, hogy a főváros és Kőbánya 
akkori vezetése közös sajtótájékoztatót 
tartott a Liget téri buszvégállomáson. 
Ennek keretében bejelentették, hogy uni-
ós forrásból sikerült 271 800 000 forint-

nyi támogatást szerezni egy tanulmány-
terv elkészítésére. Az akkori tudósítások 

szerint a „Budapest Főváros X. kerület Mázsa 
tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata” 

című terv megvalósulásától a Liget tér korszerűsödését, a forga-
lomterhelés csökkentését remélték az akkori döntéshozók. Azt is 
remélték továbbá, hogy a megvalósuló beruházás javítani fogja a 
Kőbánya központjában élők életminőségét.

A terv elkészült, a pénzt kifizették, a Liget tér viszont legalább 
annyira lepukkant ma is, mint 2012-ben volt. Igaz, legalább álla-
potát tekintve passzol Kőbánya alsó vasútállomáshoz, melyet ép-
pen most újítanak fel. Lassan két éve, a hírek szerint jövőre elké-
szül. A tudósítások szerint viszont nem lesz akadálymentesítve, 
liftet nem terveztek beépíteni. Ha azt írtam, hogy a Liget tér le-
pukkant, akkor nehéz szavakat találni az állomásbelsőre. Bár a 
padokat kicserélték, a peron tetőszerkezetét helyrehozták, az asz-
falt hibáit kijavították, a külső burkolat már alakul, de a lépcső, 
a jegykiadó automata környéke, a belső tér siralmas állapotban 
van. Talán majd jövőre. Az „emelt szintű karbantartás” – ahogy a 
MÁV illetékese fogalmazott – 500 millió forintnyi költséggel va-
lósul meg. A XXI. században a MÁV-nak ebbe nem fér bele az aka-
dálymentesítés. Lesz miről megkérdeznem a minisztert.

Nemsokára a Mázsa téren, szinte karnyújtásnyira, impozáns 
sportcsarnok (mi más?) épül Tudjukki kivitelezésében. Szurkol-
nunk lesz hol mindenesetre. Hogy hogyan fogja mindez javítani a 
Liget tér környékén lakó kőbányaiak életminőségét, azt még nem 
vágom. A bevált módszer szerint valószínűleg kiírunk majd egy 
tervpályázatot, mondjuk 300 millió forintért. Biztos lesz, aki eny-
nyiért elvállalja. Mert tervekben sosincs hiány, a hanyatló unió 
biztos ad rá pénzt.

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!

2021-ben is önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló lakos-
sági adatfelvételeket hajt vég-
re a Központi Statisztikai Hi-
vatal, amelyek keretében kőbá-
nyaiakat is kérdeznek. A mun-
kaerő-felmérés havi, míg a la-
kosság utazási szokásairól szó-
ló negyedéves rendszerességű 
adatfelvétel. A háztartások in-
formációs és kommunikációs 
technológiai eszközhasználatá-
ról április és június között kér-
deznek, a háztartási költségve-
tésekről és életkörülményekről 

szóló felmérést pedig április–
májusban végzik.

A válaszadásra kijelölt ház-
tartások kiválasztása vélet-
lenszerű, az adatfelvételek-
ből származó eredményeknek 
a magyar társadalom jellem-
zőinek feltérképezésében van 
nélkülözhetetlen szerepük. 
Az összeírási munkát a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal meg-
bízásából a Statek Statisztikai 
Elemző Központ Kft. (Statek 
Kft.) fényképes igazolvánnyal 
rendelkező kérdezői végzik.

A járványügyi helyzetre te-
kintettel a mintába kerülő la-
kosoknak lehetőségük lesz te-
lefonon, illetve egyes adatgyűj-
téseknél online kérdőíveken 
válaszolni. 

További felvilágosítás az 
adatgyűjtésekről munkana-
pokon hétfőtől csütörtökig 
8:00 és 16:30 óra között, pén-
teken 8:00 és 14:00 óra között 
a +36 80 200 766-os (3-as mel-
lék) telefonszámon, illetve a 
lakinfo@ksh.hu e-mail-címen 
kérhető. 

Újra párhuzamosan

Kőbányaiakat is kérdez 
a statisztikai hivatal

Április 1-jétől új, parkolás-
ra alkalmas terület könnyí-
ti meg a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház területén kialakí-
tott szakrendelő elérését. 
A  Maglódi úton a Kőbá-
nyai Önkormányzat több 
mint negyven autó számá-
ra tette lehetővé a parko-
lást. A Kőbányai Vagyon-
kezelő a kedvező időjárás-
nak köszönhetően a ter-
vezettnél hamarabb vég-
zett a munkával. Behajtani 
a Szentimrey utca felől le-
het az egyirányúsított te-
rületre, ahol a hátsó fordí-
tóig „halszálkás” módon, 
tehát srégen egymás mel-
lé kell állniuk az autósoknak. 
A kivezető szakaszon pedig a 
párhuzamos parkolási rend a 
szabályos.

A parkolót 3,5 tonnánál ne-
hezebb járművek nem hasz-
nálhatják. A  felületet más 
közterületekről felmart asz-
falttal borították, ami az új-
rahasznosítás miatt költség-
hatékony eljárás. A talajt ez-

zel a megoldással tették al-
kalmassá az esővíz elnyelésé-
re. A hátsó fordító mellett lép-
cső vezet a zebrához, amelyen 
keresztül biztonságosan meg-
közelíthető a szakrendelő, va-
lamint a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház – hangsúlyozta Szar-
vasi Ákos, a Vagyonkezelő vá-
rosüzemeltetési igazgatója. 
A mozgáskorlátozottak szá-

mára a Lavotta utcában, köz-
vetlenül az egészségügyi in-
tézmények előtt alakítottak 
ki két parkolóhelyet.

A parkolót nemcsak a szak-
rendelőbe vagy a kórházba ér-
kezők használhatják, az bárki 
számára nyitott. Kialakítá-
sához egyetlen fát sem kellett 
kivágni, a közvilágítást őszre 
építik ki. 

Elkészült az ideiglenes parkoló-
sáv a Somfa utcában, a kerületi 
beruházás a műszaki átadás-át-
vétellel zárult. Ezzel megszűn-
tek a közlekedési problémák, 
az útszakasz újra alkalmassá 
vált a párhuzamos közlekedés-
re. A Kőbányai Önkormányzat 
megbízásából a Vagyonkezelő 
építette ki az ideiglenes parko-
lósávot mintegy 170 méteren, 
amelyen több mint 30 autó fér 
el. A parkolósáv azért ideiglenes 
és nem kapott végleges szilárd 
burkolatot, mert a szomszédos 
telken beruházás várható, és a 
végleges parkolók azzal együtt 
készülhetnek majd el.

Az  ideiglenes parkolósávot 
a Somfa és a Makk utcai lakók 
kezdeményezték, közös képvi-
selőjük Ács Andrea helyi önkor-
mányzati képviselő segítségét 
is kérte az ügyben, aki aktívan 
részt vállalt a megvalósításban.

Van hol parkolni a kórháználVan hol parkolni a kórháznál

Kényelmes 
megközelítés

Hadtörténész, akadémikus, 
egyetemalapító, nyugállomá-
nyú altábornagy, de minde-
nek előtt tanár! A Tiszadorog-
mán születettM. Szabó Mik-
lóst precíz, lelkiismeretes, pél-
damutató emberként ismerték 
és tisztelték kollégái, barátai, 
ismerősei. Még a halála előt-
ti nap is tanított, a kórházból 
a telefonján keresztül is órát 
tartott, írják visszaemlékezé-
sükben volt kollégái.

A katonák oktatását és ne-
velését tartotta a hivatásának, 
vezetőként pedig a példamuta-
tás volt a vezérelve, annyit kö-
vetelt másoktól, amennyit ma-
gától is elvárt. Az egri általá-
nos iskola után a mátyásföl-
di II. Rákóczi Ferenc Kato-
nai Középiskolában folytatta 
tanulmányait, érettségi után 
a budapesti Egyesített Tisz-
ti Iskola lövész szakán tanult 
tovább. A Kossuth Lajos Ka-
tonai Főiskolán, melynek lét-
rehozásában már szerepet ját-
szott, merült el a hadtörténe-
lem világában, a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia elvégzé-
se után pedig ez lett a munká-
ja. Kiemelt szerepe volt abban, 

hogy a tisztképzés ma egyete-
mi keretek között folyik, az ő 
vezetésével alakult meg 1996-
ban a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem.

Pályafutását, kiemelkedő te-
vékenységét számos magas ál-
lami díjjal ismerték el. Egy év-
tizeden át élt a kerületünkben. 
Kőbányai kötődésére, az ön-
kormányzattal ápolt kiemel-
kedő kapcsolatára mindig 
büszke volt. A Kőbánya Dísz-
polgára elismerést 2006-ban 
kapta meg. M. Szabó Miklóst a 
Kőbányai Önkormányzat saját 
halottjának tekinti.

Új szolgáltatásokat indít a Bárka

Díszpolgárától 
búcsúzik Kőbánya

Pakkban – otthonra
A digitális tanrend idején is folyamatos, zökkenőmentes a 
szociális gyermekétkeztetés Kőbányán. A tapasztalat azt mu-
tatja, egyre többen veszik igénybe az önkormányzati szolgál-
tatást. Míg az első napokban a húszat sem érte el az igény-
lők száma, most már több mint hatvan adag készül napon-

ta elvitelre. Az előrecsomagolt ételt a 
Kőbányai Szent László Általános Isko-
la konyháján vehetik át a szülők, gond-
viselők.

Tudnivalók az óvodai, 
iskolai beiratkozásról 

Mi és ők?! Inkább 
mi mindannyian



4  FÓKUSZ FÓKUSZ  5Kőbányai Hírek  •  2021. áprilisKőbányai Hírek  •  2021. április

– Tavaly novemberben talál-
koztunk utoljára. Akkor már 
üres volt az iskola, és egyelőre 
most is az, de április közepén 
ismét benépesülhet. Hogy vi-
selik önök, pedagógusok a di-
gitális tanrendet?
– Azt látom a kollégáimon, hogy 
sokszor kívánják már pokolba a 
képernyőt.

– Több lett-e a pedagógusok 
munkája?

– Határozottan. Az online ok-
tatás több adminisztrációval jár. 
A tanteremben elég szóban érté-
kelni a dolgozatot, most viszont 
minden egyes esetben le kell ír-
nunk a meglátásainkat. Ez per-
sze a diákok szempontjából elő-
nyös, mert személyre szabott 
visszajelzést kapnak.

– Bár a szakszervezetek rég-
óta kérték a pedagógusok so-
ron kívüli beoltását, sokáig úgy 
tűnt, hogy nem tesznek velük 
kivételt. Végül a kormányzat en-
gedett. Megnyugtató a döntés?

– Igen. A  járvány harmadik 
hullámának mutatói láttán félő 
volt, hogy az érettségizők és ta-
náraik tömegesen fertőződhet-
nek meg az iskolában, ha a tava-

szi szünetet követően újraindul a 
hagyományos oktatás. 

– Jelen állás szerint az érett-
ségit a szokott módon tartják 
meg, lesz írásbeli és szóbeli is. 
Mit gondol erről?

– Alapvetően helyeslem a dön-
tést, természetesen a járvány-
ügyi szabályok betartása mel-
lett. Az egyetemi felvételi rend-
szer ugyanis részben a komplex 
érettségire épül. A szóbeli vizsga 
javítási lehetőség azoknak a diá-
koknak, akik írásban nem telje-
sítettek jól.

– A szóbelit miként szervez-
né meg?

– Úgy, hogy minimálisra csök-
kenteném a kontaktusok számát. 
A vizsgázókat időpontra hívnám 
be, a teremben pedig betartanám 
az előírt távolságot a diák és a 
vizsgabizottság tagjai között. 

– Tartanak „kontaktórákat” 
az érettségizőknek?

– Igen, minden héten találko-
zunk velük kis csoportos foglal-
kozásokon, a járványügyi elő-
írások betartásával. Többségük 
él is lehetőséggel, a leglátogatot-
tabbak a matematikából és fizi-
kából tartott felkészítő órák.

– A végzősök szoronganak?
– Inkább apátiát tapasztalok, 

amelyet az válthatott ki bennük, 
hogy közösségi élmények nél-
kül kell búcsúzniuk a középisko-
lás éveiktől. Nem volt szalagava-
tó, és ha tippelnem kellene, nem 
lesz hagyományos értelemben 
vett ballagás sem. 

– Örömtelibb, hogy tízszeres 
volt idén a túljelentkezés a Zrí-
nyibe, a 130 helyre 1400-an pá-
lyáztak.

– Bár az iskola eddig is népsze-
rű volt, tavalyhoz képest 15%-kal 
nőtt a jelentkezők száma. Az an-
gol nyelvi képzéseink különösen 
keresettek, ott 700 fölötti a je-

lentkezők száma, közülük még 
az 500. jelentkező tanulmányi 
átlaga is 4,3 körül alakul.

– A nyelvi képzésre jelentke-
zőknek központi felvételi vizs-
gát kell írniuk magyarból. Ér-
ződtek az eredményeken az el-
múlt egy év változásai?

– Idén a magyar felvételik nem 

sikerültek különösebben jól. Ko-
rai lenne kijelenteni, hogy ennek 
oka a járványhelyzet. Ugyanak-
kor tény, hogy tavaly ilyenkor 
még minden iskola kísérletezett 
a digitális tanrenddel, amelynek 
a rendeltetésszerű használata, 
mindennapos gyakorlata csak 
szeptembertől alakult ki.

Március 24-én délben egy percre megállt az élet, leállt a tömegközle-
kedés Budapesten is a koronavírus-járvány áldozataira és mindazok-
ra emlékezve, akik bármilyen módon elszenvedik a pandémia követ-
kezményeit. Budapest az akcióval az európai nagyvárosokat tömörí-
tő Eurocities kezdeményezéséhez csatlakozott. 

– Nehéz helyzetben vet-
te át a kórház irányítását, 
hiszen az éppen a koro-
navírus-járvány harma-
dik hullámának csúcs-
pontjára esett. Hogy élte 
ezt meg?
– Valóban nem eg ysze-
rű, hiszen, ha egy ember 
új helyre érkezik, idő kell, 
hogy megismerjen min-
dent. Ugyanakkor a Baj-
csy-Zsilinszky Kórház 
nem új számomra, hiszen 
fenntartói oldalról évekig 
ennek a térségnek voltam 
az igazgatója, tehát tud-
tam, hova érkezem. A jár-
ványhelyzet ugyanakkor 
még nagyobb kihívás elé állí-
tott, éjjel-nappal folyó munkába 
csöppentem, a kollégákkal fo-
lyamatosan próbálunk helytáll-
ni. Immár ötödik-hatodik hete 
vagyok az intézményben, és 
tegnapelőtt a kollégáimnak azt 
mondtam, hogy most már néha 
levegővételnyi idő is jut.

– Mit kell tudni az ön szakmai 
pályafutásáról?

– Budapesten végeztem a Sem-
melweis Egyetemen, és utána 
évekig gyermekorvosként dol-
goztam, majd a kétezres évek 
elején az egészségügyi menedzs-
ment irányába váltottam, és az-
óta különböző intézmények ve-
zetésében vállaltam szerepet: a 
Semmelweis Egyetemen, illetve 
a Szegedi Tudományegyetemen, 
az utóbbi időben pedig a kórhá-
zak felügyeletét ellátó Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ-
ban, majd január elsejétől az Or-
szágos Kórházi Főigazgatósá-
gon. Onnan érkeztem ide. Emel-
lett a Semmelweis Egyetemen is 
oktatok egészségügyi menedzs-
mentet. A  gyakorlati betegel-
látástól az intézményirányítá-
sig, betegútszervezésig számos 
területen dolgoztam az elmúlt 
18-20 évben.

– Jelenthet ez előnyt a Baj csy 
számára?

– Szerintem mindenképpen. 
Elkötelezett vagyok az okta-
tás, a fiatalok bevonása mellett, 
hogy minél több fiatal orvoskol-
léga kezdje meg itt a működését. 
Őket támogatni tudjuk a képzés-
ben, fejlődésben. A rezidenskép-
zésben minél nagyobb támaszt 
nyújtani kiemelten fontos szá-

momra. A Bajcsy a Semmelweis 
Egyetem oktatókórháza, és ezt a 
fajta funkciót minél több tarta-
lommal szeretném kitölteni.

– A veszélyhelyzetben a 
szakrendelők irányítását a 
kórházak veszik át – jelent-e 
ez változást Kőbányán?

– Úgy tűnik, mi megelőztük 
egy kicsit a korunkat. A kőbá-
nyai és a rákosmenti szakren-
delők már eddig is kórházi fenn-
tartásban működtek, a kórház-
ban dolgozó orvoskollégák ren-
deltek a szakrendelőkben, ami 
egy szakmailag hatékony mun-
kát tesz lehetővé. Nyilván a Co-
vid-helyzetben bizonyos ellátási 
formák szünetelnek, így jelenleg 
az akut ellátások, az onkológi-
ai és kardiológiai ellátások mű-
ködnek, ám a halasztható műté-
teket nem tudjuk elvégezni, ezt a 
járvány utáni időszakban igyek-
szünk minél hamarabb pótolni.

Jelen helyzetben a Covid-ellá-
tás az abszolút prioritás, továb-
bá az oltópontok működteté-
se. Utóbbiakat az új szakrende-
lőben rendeztük be, öröm szá-
munkra, hogy pozitív visszajel-
zéseket kapunk az ide érkezők-
től. 15 oltópont van, de annyit 
működtetünk, amennyi az ol-
tandók száma.

– Covid-ellátás: hány beteget 
kezelnek itt, illetve van-e elég 
orvos, eszköz, szakszemély-
zet?

– Annyi beteget kezelünk, 
amennyi érkezik, ez egy változó 
szám. Sok betegünk van, jelen 
pillanatban minden erőforrás-
sal rendelkezünk, de nyilván mi 
is nagyon örülnénk, ha sikerül-

ne közösen legyőzni a járványt. 
Éppen ezért is ösztönzök re-
gisztrációra, oltásra mindenkit.

– Kintről mi nem látunk be a 
kórházak falai mögé. Hogyan 
lehet elképzelni egy műsza-
kot a vörös zónában?

– Minden orvosra, kollégára 
igaz, hogy a Covid-ellátásban 
részt vevők óriási odaadással, 
erőfeszítéssel dolgoznak. Ami 
speciális, hogy az úgynevezett 
vörös zónába valóban csak be-
öltözötten lehet bemenni, te-
hát szkafandert, maszkot, gu-
mikesztyűt kell használni, nem 
maradhat szabad bőrfelület. 
Képzelje el bárki, hogy milyen 
lehet egy nejlonzacskóba beöl-
tözve dolgozni órákon keresz-
tül! Más a páratartalom, a légvé-
tel, ráadásul a Covid-osztály be-
tegforgalma jelentősen megha-
ladja a normál szintet. A beteg-
ségre emellett jellemző a gyors 
állapotromlás is, vagyis gyors 
cselekvés, gyors döntéshozatal 
szükséges, és mindez beöltözve. 
Ez összességében óriási teher a 
személyzet számára.

– Közösségi oldalakon olvas-
ható arra vonatkozó panasz, 
hogy nehéz elérni az orvoso-
kat, ha egy hozzátartozó kór-
házba kerül…

– A kapcsolattartás valóban 
probléma ebben az új helyzet-
ben mindenhol a világon, hi-
szen az egészségügyi személy-
zet beöltözve nem tud telefonál-
ni. Mi ezt igyekszünk azzal segí-
teni, hogy osztályonként megha-
tároztuk azokat az idősávokat, 
amikor a hozzátartozóknak tájé-
koztatást tudunk adni a betegek 

állapotáról. Ugyanakkor meg-
értést, türelmet kérünk tőlük.

– A járványhelyzet, a Covid-
ellátás az egészségügyi dol-
gozóknak is megterhelést je-
lent, a fizikai mellett pszichés 
megterhelést is…

– Valóban, hiszen sokan ke-
rültek átirányítással a Covid-
osztályokra. Ez egy más hely-
zet, az adott szakember nem 
a megszokott életét éli, nem a 
megszokott osztályon dolgo-

zik, másfajta tevékenységet kell 
végeznie, már ez önmagában 
sok problémával jár. Ráadásul a 
betegségről is nap mint nap tu-
dunk meg új dolgokat, itt nem 
működik az, hogy a belgyógyá-
szat-tankönyvet fellapozza va-
laki és megnézi, hogy mit kell 
csinálni. Naponta ezres szám-
ban jelennek meg újabb és újabb 
publikációk gyógyszerekről, te-
rápiákról, folyamatosan válto-
zik a rendszer. Ez az, ami továb-
bi pszichés terhelést jelent, hogy 
nem egy eleve kiszámított rend-
szerben kell dolgozni, hanem egy 
olyan változó rendszerben, ahol 
a tudás is folyamatosan válto-
zik. Házon belül rendszeresen 
összehangoljuk az ellátási for-
mákat, és folyamatosan egyez-
tetünk a többi kórházzal is. Ter-
mészetesen most azoknak a kol-
légáknak a szerepe, akik fertőző 
betegségekkel foglalkoznak, fel-
értékelődött.

– Önökhöz jelentkeztek-e ön-
kéntesek?

– Igen, vannak nálunk is. Ők 
tudnak például segíteni a bete-
gek etetésében, mosdatásában, 
tehát olyan alapvető dolgokban, 
amelyek akár egy hozzátarto-
zó otthoni ápolásánál is felme-
rülnek. Akinek van egészség-
ügyi végzettsége, affinitása, őt 
akár segédápolóként, ápolóként 
tudjuk alkalmazni. A másik pe-
dig az oltópontok működtetése, 
ahol az adminisztrációban, a 
betegirányításban is sok olyan 
tevékenység van, ahol önkén-
tesek is tudják segíteni a mun-
kánkat. 

Oltás, apátia és Oltás, apátia és 
megnövekedett megnövekedett 
érdeklődésérdeklődés

Interjú Edényi Lászlóval, a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatójával

Karantinik
Legyen ebéd vagy 
vacsora, a kamasz 
a telefonját nyo-
mogatja. Ha ösz-
szegyűlnek ket-
ten-hárman, az is 
gyakori látvány, 
hogy beszélgetés 
helyett az okoste-
lefonjukat bámul-
ják. Otthon pedig 
magukra csukják 
az ajtót, és órá-
kon át elvannak 
egyedül – jobban mondva a 
virtuális közösségükben. És 
még sorolhatók a sztereotípi-
ák. A járványhelyzet épp a vir-
tuális kapcsolattartást erősí-
tette fel a személyes kontak-
tusokkal szemben. Gondol-
hatnánk, hogy a fiataloknak 
ez könnyebb, ám a kép mesz-
sze nem ilyen fekete-fehér, és 
vannak jelek, amelyekre ér-
demes szülőként odafigyelni, 
komolyan venni. A bezártság, 
a karantén, a társak hiánya és 
a koronavírus-fenyegetettség 
nyomán ugyanis megjelentek 
a pszichiátrián olyan kama-
szok, akiknek a koronavírus-
sal összefüggésben alakult ki 
kényszerbetegségük. 

– Megtörtént, hogy kifeje-
zetten attól félt a fiatal, hogy 
valakitől megkapja a korona-
vírust, amelynek következté-
ben ő intenzív osztályra, léle-
geztetőgépre kerül, és vizuali-
zálta is maga előtt, hogy halál-

hoz vezető betegsége lesz, és 
ezek mentén élte meg a min-
dennapjait, a borzalmakat – 
magyarázza a Heim Pál Gyer-
mekkórház által közzétett vi-
deóban dr. Sófi Gyula, a Gyer-
mek és Serdülő Pszichiát riai 
Osztály osztályvezető főor-
vosa. Az említett tini egy na-
gyon komoly tisztálkodási ri-
tuálét vezetett be, napi fél-egy 
liter folyékony szappant hasz-
nált el, hogy kellően tiszta le-
gyen, majd egy idő után a csa-
ládtól is elvárta ugyanezt a ste-
rilitást, vírusmentesítést. Gya-
korlatilag előírta a szülőknek, 
testvéreknek, hogy otthon is 
gumikesztyűt kell hordani, ké-
sőbb pedig a mosogatógépből 
kivett tányér tisztaságában 
sem bízott, így a táplálkozást 
is elkezdte visszautasítani. 

Kiélezte a bezártság a csalá-
don belüli feszültségeket, ér-
zelemközvetítési problémá-
kat is. 

– Gyakrabban találkozunk 
különböző súlyossággal bán-
talmazott gyermekkel, olya-
nokkal, akik a szülők közöt-
ti meg nem engedhető verbá-
lis, pszichés vagy testi bántal-
mazásokat élnek át, de látunk 
olyat is, amikor a fiatal bántja a 
felnőtteket. Ma már ismerjük a 
bántalmazott szülő jelenséget 
is – mondja a szakember. 

Ugyanakkor azt is megmu-
tatta a járványhelyzet, hogy 
a fiatalok, a középiskolások 
drogfogyasztási szokásaiban 
nagyon fontos tényező lehet 
az úgynevezett helyfogyasz-
tás, vagyis az, amikor kortárs 
csoportban, társaságban fo-
gyasztják a kábítószert, egy-
másnak adva azt. Az online 
térbe átvitt oktatással, az ott-
hon maradással ez lényegé-
ben megszűnt. Igaz, tavaly 
nyáron és ősszel, az enyhébb 
korlátozások idején, már újra 
megjelentek a pszichiátriai 
osztályon is a drog miatti akut 
esetek. 

Folytatódik az 
oltási kampány

Egy perc csend

Megkezdődött a bölcsődei, 
óvodai, iskolai dolgozók, pe-
dagógusok koronavírus elleni, 
szervezett oltása. A kormány 
rendelete szerint április 19-én 
nyithatnak újra az iskolák, egy 
héttel azután, hogy az oltottak 
száma Magyarországon elérte 
a 2,5 milliót. A kormány egyéb-
ként változatlanul úgy számol, 
hogy megtarthatók lesznek a 
tavaszi érettségik, május ele-

jén az írásbelik, majd június 
elején a szóbeli vizsgák.

A kismamák is kérhetik a ko-
ronavírus elleni oltást, náluk a 
Pfizer vagy a Moderna vakciná-
ja használható. Az első oltást a 
második vagy a harmadik tri-
meszterben kaphatják meg, a 
másodikat pedig a szülést kö-
vetően. Az oltás számukra is ön-
kéntes, a vakcinainfo.gov.hu fe-
lületen kell regisztrálni hozzá.

Frontvonalban
Új főigazgató a kórház élén

Alig pár hete vette át a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Ren-
delőintézet vezetését dr. Stubnya Gusztáv. Gyermekor-
vos, egészségügyi menedzser, egyetemi oktató – az új 
főigazgató szakmai pályafutása során az egészségügy 
széles spektrumát megismerte. A terveiről, a járvány-
helyzetről, az oltási kampányról és a Covid-ellátásról 
beszélgettünk.
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KÖZÖS ÁLLÁSPONTON:

MI KÉRTÜK
AZ OLTÁST!

Mustó Géza Zoltán
alpolgármester

Radványi Gábor
alpolgármester

Somlyódy Csaba
alpolgármester

Weeber Tibor
alpolgármester

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

REGISZTRÁLJON ÖN IS!
REGISZTRÁLJ TE IS!

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

– A főváros új fejlesztési stratégiá-
ja szerint idén elkezdődik a Népliget 
régóta tervezett megújítása. Mik lesz-
nek az első lépések? 
– A parkot használó emberek igényeit 
már felmértük. A következő hónapok-
ban szeretnénk megismerni a tulajdo-
nostársak elképzeléseit is, hogy végre 
közös nevezőre jussunk a terület rehabi-
litációjáról. A Népligeten ugyanis a fővá-
ros, a Kőbányai Önkormányzat, az állam 
és számos magántulajdonos osztozik.

– Mit mutat az online elvégzett la-
kossági felmérés eredménye?

– Azt, hogy a kőbányaiak, a józsefvá-
rosiak és a ferencvárosiak egy 21. szá-
zadi közparkot szeretnének, és nem egy 
„második Városligetet”. Nem vágynak 
nagyberuházásokra, ellenben hiányol-
ják a rekreációra – futásra vagy bicikli-
zésre – alkalmas burkolatokat és a nyil-
vános WC-ket.

– A Ferencváros nagyszabású léte-
sítményfejlesztést tervez a Népliget-

ben. A fővá-
ros mit tud 
a Fradiváros 
n éve n  fu tó 
projektről?

– A Fradival 
még nem sikerült felvennünk a kapcso-
latot. A klub a saját területein belül azt 
épít, amit akar, illetve amire engedélyt 
kap. Azt azonban nem szeretnénk, ha a 
Fradiváros a közparkból hasítana ki te-
ret magának.

– Mikorra készülhet el a Népliget re-
habilitációjának stratégiai terve?

– Abban bízom, hogy a rehabilitáció 
stratégiai terve év közepére elkészül. 
2021-ben megnyílnak olyan uniós forrá-
sok, amelyekből zöldfelületek fejlesztése 
finanszírozható. Úgy tudom, hogy ezek-
kel a pénzekkel a kormány által felügyelt 
Budapest Fejlesztési Központ a Népliget 
esetében számol is.

– A már említett fővárosi fejleszté-
si stratégiában a Terebesi-erdő teljes 

körű megújítása is olvasható, 
ugyancsak 2021-es kezdődá-
tummal.

– A lakossági felmérés hama-
rosan indul. Szeretnénk, ha idén 
a Terebesi-erdő stratégiai terve 
is elkészülne. Az elmúlt fél évben 
2000 köbméter illegálisan lera-
kott építési törmeléket szállítot-
tunk el a területről, majd lezár-
tuk azokat az útvonalakat, ahol 

eddig be lehetett hajtani kocsival. A fő-
város szándéka az, hogy a Terebesi-er-
dőt kirándulóerdővé tegye.

– A felsőrákosi rétek rehabilitációja 
is elindul idén?

– Valószínűleg nem. Az élőhely védel-
me során a feladatunk kettős. Gondos-
kodnunk kell a vízpótlásról, ugyanis a 
Rákos-patak szabályozása óta a terület 
folyamatosan szárad ki. Másrészt meg 
kell állítanunk a nem őshonos növény-
fajok elszaporodását, amiben a legelte-
tés segíthet.

– Elkötelezett híve a rozsdaövezetek 
rehabilitációjának és fejlesztésének. 
Partnerre talált e téren a kormány-
zatban?

– Az egy éve bejelentett program bizta-
tóan indult, hiszen akkor arról volt szó, 
hogy csak a barnamezős területeken 
épülő lakások áfája marad kedvezmé-
nyes. Majd a lendületet – talán a járvány-
helyzet okozta gazdasági krízis enyhíté-
se érdekében is – a kormány maga tör-
te meg azzal, hogy valamennyi új építé-
sű lakóingatlan esetében megtartotta az 
5%-os forgalmi adót. Csakhogy a rozsda-
övezetek úgy tehetők vonzóvá az ingat-
lanbefektetőknek, ha a szabályozó állam 
árelőnyhöz juttatja őket. Egy hátraha-
gyott ipari terület rehabilitációja ugyan-
is általában drágább, mint egy zöldmezős 
beruházás. Az építkezést költséges ár-
talmatlanítás előzi meg, például bontás 
vagy talajcsere. E téren a befektetésösz-
tönzés jelmondata az, hogy bónusz a bar-
namezőknek, malusz a zöldmezőknek.

Népligettől 
a Terebesi-
erdőig

Budapest főtájépítésze: „Először kérdezünk, utána cselekszünk” 

A Városházán olyan pozíciót tölt be, amilyen 
az elmúlt nyolcvan évben nem létezett. Táj-
építészként korábban részt vett az Újhegyi sé-
tány koncepciótervének kidolgozásában. In-
terjú Bardóczi Sándorral.

Kipróbáltuk Kipróbáltuk 
a megújult a megújult 
közbringát közbringát 

A Kőbányai Bringás Egyesület el-
nökével indultunk a BKK székhá-
zába megnézni és kipróbálni az új 
MOL-Bubi kerékpárt – hiszen ígére-
tek ide vagy oda, az a biztos, amit a 
szemünkkel látunk és a lábunkkal 
kipróbáltunk. A tárgyalóban két bi-
caj fogad: a kiszolgált régi és az áp-
rilis végén, május elején szolgálatba 
álló új. Mindkettő a csepeli gyár ter-
méke, mégsem tartoznak egy súly-
csoportba. És ez szó szerint érten-
dő. A köz bringát ugyanis fogyókú-
rára fogták, több mint 3 kilót dobott 
le: a 21,4 kilogramm már nemzetkö-
zi viszonylatban is versenysúlynak 
számít Borsi Dávid, a BKK szóvivője 
szerint.

Amin elsőként megakad a szem: a 
budapesti bringa elért a 21. század-
ba, okoslakat vette át a korábbi fém-
doboz helyét a kosárban (amibe im-
már egy nagyobb hátizsák is kényel-
mesen befér). A kosár végre a kor-
mánnyal együtt fordul, a teli gumik 
helyett pedig defekttűrő fújt kereke-
ket forgathat a pedálozó. 

– A gyártó, a Csepel Zrt. tesztje sze-
rint megközelítőleg 50 százalékkal 
gurul tovább szabad gurulásban az 
új bicikli, úgyhogy ez elég jelentős 
változást jelent. Sokan mondták, 
hogy a régi bringával a sík terepen 
való tekerés is hegymenetnek szá-
mított, de az új kerékpárokkal nem 

ilyen lesz a tapasztalat – mondja a 
szóvivő, aki szerint a felhasználói 
élményt növelheti az is, hogy nem-
csak a gumik ellenállását csökken-
tették, hanem a bürokráciát is. Az új 
applikációval elkerülhető a szemé-
lyes ügyintézés, egy okostelefonnal 
és pár gombnyomással lehet majd 
regisztrálni a rendszerbe, ami meg-
könnyíti azok dolgát, akik a közbrin-
gát – legfőbb funkciójának megfele-
lően – a közösségi közlekedés része-
ként, egy-két kilométeres távra sze-
retnék igénybe venni. Kaució nem 
lesz, és a tarifarendszer is barátibb 
lesz, ennek részletei azonban még 
nem nyilvánosak.

Április végén 800 kerékpárral in-
dul újra a rendszer a meglévő dok-
kolópontokon, május végére bővül 
ez a szám 1200-ra. Ha van rá keres-
let, a BKK lehívhatja a plusz 360 da-
rabos opciót is. És jönnek a virtuális 
dokkolók, így a szolgáltatási terület 
bővülhet, a szóvivő szerint nem ki-
zárt, hogy Kőbányára is elér a szol-
gáltatás. Addig persze itt a kerület-
ben marad a saját bicó. Beszélgetés 
után jöhet a próba a Madách téren. 
Balla Tamás véleménye összefogla-
lóan: „teljesen rendben van”. Mint 
mondja, most már meggondolandó-
nak tartja, hogy ha úgy adódik útja, 
a belvárosban egyszer-egyszer autó 
helyett ő is kerékpárra váltson.

HIRDETÉS

CEVA-PHYLAXIA LÉTSZÁMBŐVÜLÉS MIATT 

ÚJ KOLLÉGÁKAT KERES
Legyél te is Termelési Technikus a Ceva Phylaxiánál! 
A világ egyik legdinamikusabban fejlődő állat egész ségügyi vállalata vagyunk,
Budapesten, a X. kerületi telephelyünkön a termelő kapacitásunk bővítése zajlik.
TECHnIKuS és OPERÁTOR munkakörben közvetlen befolyásod lehet a termelésre, 
ha csatlakozol hozzánk, oltóanyag termelési folyamatokban veszel részt. 

Szeretnénk olyan kollégákkal együtt dolgozni,
akik vállalják az előre ütemezett több
műszakos munka rendet, amelyre műszak -
pótlékot fizetünk a havi bérezésen felül. 

Hosszú távú munkalehetőséget, vonzó juttatási
csomagot ajánlunk egy stabil, fejlődő vállalatnál! 

Sikerünk kulcsa csapatunkban rejlik!
Csatlakozz hozzánk, várjuk magyar nyelvű
önéletrajzodat a humaneroforras@ceva.com
email címre. További részletek a
www.ceva.hu oldalon.
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A kerület igyekszik elérni, hogy az első 
zsák se maradjon a közterületeken. Kő-
bánya tavaly ősszel és idén tavasszal is 
pályázott állami támogatásra illegális 
szemétlerakók felszámolásához. Idén si-
kerrel jártak. A támogatás megszerzés-
ében szerepet vállaló dr. Pap Sándor gaz-
dasági- és fejlesztési tanácsnok lapunk-
nak elmondta: több sikeres egyeztetés 
után Kőbánya 50 millió forint kormány-
zati támogatáshoz jut, amely 28 illegális 
szemétlerakóhely felszámolására nyújt 
fedezetet.

Havonta harminc-negyven bejelen-
tés érkezik a Kőkerthez – van, amelyik 
egyetlen bőröndnyi lomról, más platónyi 
sittről, építési törmelékről szól. Az ille-
gálisan lerakott szemetet az adott hely-
színről 24 órán belül elszállítják, ez alól 
kivétel, ha a mennyisége több tíz köbmé-
ter, hiszen olyankor külön kell szervez-
ni az embereket, a szállítást, majd a lera-
kást – magyarázza Dömötör István hul-
ladékgazdálkodási ágazatvezető. Szá-
mos helyszínt már jól ismernek, idő-

ről időre újabb és újabb 
halom hulladékot tesz-
nek le ott ismeretlenek. 
Jellemzően építési tör-
meléket. Ilyenkor jogos 
a gyanú, hogy olyan – 
nem kőbányai illetőségű – „vállalkozók-
ról” van szó, akik elvállalnak kisebb-na-
gyobb lakásfelújítási-építési munkákat, 
a keletkező sittet is elviszik szabályos le-
rakást ígérve (esetleg a díját is elkérve a 
megbízótól), majd azt egy eldugottabb 
erdős részen kiöntik. És megspórolják 
ezzel a lerakás díját – persze csak ők, hi-
szen a köz végül fizet utánuk. Ők, mond-
hatni, „rutinos” szemetelők.

Nem könnyű felvenni a harcot elle-
nük, pedig a közterület-felügyelet egy-
re több eszközt bevet. Idén több ismert 
helyszínt bekameráznak, így azonnal 
küldhetik a járőrt, ha gyanús pakolást 
látnak. 

– Az operátorok minden esetben a leg-
közelebbi járőrautót riasztják. Ha tet-
tenérés van, akkor nincs vita, és az in-

tézkedés részeként 
a hulladékot is visz-
szapakoltatják a jár-
műbe. Ha nem, a k-
kor rendszám a lap-
ján megtesszük a felje-
lentést a rendőrség felé. Ám azt is több-
ször élőben látjuk, hogy a felügyelőnket 
még riasztani sincs idő, már lenn van öt 
zsák. Gyorsan dolgoznak, mert tudják, 
hogy jogsértést követnek el és mielőbb 
el akarják hagyni a helyszínt – magya-
rázza Horváth Attila, a kőbányai köz-
terület-felügyelet főosztályvezetője. 
Bár gyorsan meglépnek a tettesek, sok-
szor sikerül őket azonosítani, és ilyen-
kor meg is kapják a maximális bírsá-
got. A főosztályvezető pedig hosszú tá-
von abban is gondolkodik, hogy a kame-

rákat mikrofon-
nal és hangszóró-
val szerelnék fel, 
így a központból 
azonnal „rászól-
hatnának” a sze-
metelőre. Ennek 
reményei szerint 
nemcsak megle-

petés- hanem nagyobb visszatartó ere-
je is lenne.

Tettenérés, büntetés, bírság. A kép-
let elvileg egyszerű, elméletileg a szeny-
nyezőt elrettenthetné a bírság. A gya-
korlat azonban nem ezt mutatja, annak 
ellenére sem, hogy ma már egyes ese-
tekben akár börtönbüntetés is járhatna 
érte. Például akkor, ha a lerakott hulla-
dék veszélyes, vagy a mennyisége jelen-
tős. Somlyódy Csaba, városüzemelte-
tésért- és fejlesztésért felelős alpolgár-
mester szerint azonban ez a törvényi le-
hetőség nem mindig elég. 

– Elvileg a lehetőség ma is megvan 
például arra, hogy a cselekményben 
részt vevő autót elkobozzák, de a bíró-
ságok eddig mindig úgy ítélték, hogy az 
adott cselekmény társadalmi súlyos-
sága nem érte el ezt a szintet. No ez az, 
amit én vitatok, hiszen az illegális sze-
metet lerakók évente 30-50 millió forin-
tot vesznek ki a közösség zsebéből pél-
dául Kőbányán. Kvázi ellopják, hiszen 
az ő piszkuk eltakarítására kell fordíta-
ni! – nyomatékosítja Somlyódy Csaba, 
aki arra is emlékeztet, a Kőbányai Ön-
kormányzat éppen ezért kezdeményez-
te többször is a vonatkozó törvény mó-
dosítását, hogy a három csapás mintá-
jára az illegális hulladéklerakás eseté-
ben is a harmadik eset már minősüljön 
bűncselekménynek, és kötelező legyen 
börtön kiszabása. Ugyanakkor szerin-
te az is látszik, hogy változik a lakosság 
szemlélete. Ma már sokan odafigyelnek 
az ilyen esetekre, és akár a közterület-
felügyelet zöldszámán, akár a rendőrsé-
gen jelzik, hogy mit láttak. És ha a rend-
számot is tudják, az információ bizony 
hasznosnak bizonyulhat a tettesek fele-
lősségre vonásánál. 

Ha már nem 
kicsi a rakás…

Illegális hulladéklerakók felszámolására nyert támogatást a kerület

Az illegális hulladék kicsit olyan, mintha „kicsi a rakást” 
játszana valaki. Az első odatesz egy zsákkal, a máso-
dik meglátja, és odateszi a sajátját, s ahogy nő a ha-
lom, egyre újabb és újabb adag érkezik. Egészen addig, 
amíg valaki ezt megelégeli, és az előtte járók szemetét 
eltakarítja. De nézzük, mi a helyzet Kőbányán! 

Rendezett keretek
Az Élessaroktól majdnem az Új közte-
metőig tart Weeber Tibor alpolgármes-
ter, önkormányzati képviselő (Fidesz–
KDNP) egyéni választókerülete. Nagy 
ipari területek, nagy intézmények és 
nagy utak színesítik. Éppen ezért ezen a 
területen a beruházások ügye sem egy-
szerű, hiszen sok esetben nem önkor-
mányzati, hanem állami vagy főváro-
si fenntartású intézményekről, infra-
struktúráról van szó. 

2020 nagy eredmé-
nye,  hog y kor-
mányzati beru-
házásban elké-
szült az új Egész-
ségház a Bajcsy-
Zsilinszky Kór-
ház és Rendelő-
intézet területén – 
mondja a helyi poli-
tikus. A helyszín 
hatékonysá-
g i szem-

pontból megkérdőjelezhetetlen, hiszen 
ha a kórház mellett van a rendelő, job-
ban hasznosíthatók a meglévő nagy ér-
tékű berendezések, például a CT- és 
MR-berendezések, de jobban össze-
egyeztethető a kórházi munkával az 
egészségházban rendelő szakorvosok 
beosztása is. 

– Az önkormányzati alapellátáshoz 
a fogorvosok tartoznak, elkészültek az 
ő új rendelői is. Benn van a bútorzat is, 
csak a fogorvosi székeket kell majd át-
vinni költözéskor a régi épületből – 
mondja Weeber Tibor.

Az önkormányzat készen áll a köl-
tözésre, azzal azonban egyelőre vár-
ni kell, hiszen az Egészségház a koro-
navírus-járvány idején szűrő- és oltó-
pontként működik. És bár mint szak-

rendelő még nem nyílt meg, a Kő-
bányai Önkormányzat 

igyekszik a használa-
tot megkönnyíteni. 

A szemben lévő te-
rületen, a föld el-

egyengetésével 
a Maglódi úton 

parkolásra al-
kalmas terü-

letet alakí-
tottak ki. 

–  A z 
Egészség-
ház alatt 
i s  v a n 
parko-
ló, amely 

majd 
használ-

ható lesz, il-
letve az ön-

kormányzat 
két éve a Sib-

rik úton is meg-
vásárolt eg y par-

kolásra alkalmas te-
rületet. Ott most az 

orvosok tudnak megállni az autójuk-
kal, de amint a rendelő megnyílik, és 
az építkezések befejeződnek, ez a terü-
let az ide érkezők parkolására is alkal-
mas lesz, hiszen az orvosok beállhatnak 
majd a kórház területére – hangsúlyoz-
za a képviselő. 

A terület másik nagy problémája a 
három legforgalmasabb út állapota. A 
Maglódi, a Harmat és a Mádi út is fő-
városi fenntartású, mindháromra rá-
férne az alapos felújítás. A Maglódi 
úton ráadásul a csatornarendszer is el-
avult, amit egy-egy nagy esőzéskor vil-
lámárvizek is jeleznek, így ott először a 
6-7 méter mélyen fekvő fő-gyűjtőcsa-
tornarendszert kellene megújítani, ami-
re hiába készültek el a műszaki felméré-
sek, tervek, pénz várhatóan rá egyelőre 
nem lesz. Weeber Tibor ugyanakkor bí-
zik benne, hogy a Mádi út szőnyegezése 
– ahogy a főváros ígérte – idén elkészül, 
így az könnyít a közlekedők helyzetén.

HIRDETÉS
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Ami aranyszínű a 
dísztányéron vagy 
a vázán, az való -
ban arany, ami pe-
dig ezüsttel festett, 
annak platina az 
alapanyaga. A ver-
senyképesség titka 
a több lábon állás, 
a szaktudás és a ru-
galmasság. Az idén 
h a rm i n céve s Wi -
teg-Kőporc Kft. őrzi 
a porcelánkészítés 
kőbányai hagyomá-
nyait.

A p at i ka i  té g e -
lyeken Árpád-há-
zi szentek, a korsón 
csoportkép a Dre-
her udvarán, a táb-
lácskán Tiszta, ren-
dezett Kőbányáért 
felirat. A bemuta-
tóteremben ülünk 
a hajdani Kőbányai 
Porcelángyár egyik 
patinás épületében. 

– 1972-ben kezd-
tem fejlesztőmér-
nökként, akkoriban 
kizárólag ipari ke-
rámiát gyártottunk 
– idézi fel a múl-
tat Lehner Éva. Bár a gyár a 
rendszerváltozás idején meg-
szűnt, a porcelánkészítést az 
1991-ben alakult Witeg-Kő-
porc Kft. továbbvitte. – A Mű-
egyetemen az egyik szak-
mai partnerünk megkérdez-
te, hogy együttműködnénk-
e a laborüvegeket készítő és 
forgalmazó német Witeggel. 
Az ipari termékek piaca átala-
kult, a gyártás megszűnt, az 
új cég egészségügyi és ház-
tartási porcelán-, valamint 
díszmű- és reklámtárgyak 
készítésére alapozta profilját 
– meséli a tulajdonos-ügyve-
zető.

Éva asszony ma már a fiá-
val, Bellovics Péterrel közö-
sen vezeti a céget. A kőbá-
nyai manufaktúra, merthogy 
a dekormotívumok kivételé-
vel minden kézi munka, Né-
metországba, Hollandiába, 
Ausztriába, Romániába és 
Horvátországba is exportál. 

A  k i v i -
te l  fe l e 
egész-
ségügyi 
termék 
– példá-
u l  m o -
zsár vagy 
műszer-
tál –, a má-
sik fele pedig 
háztartási por-
celán, illetve egye-
di díszítésű reklámtárgy. 
Hazai partnereik között van 
a Richter, a Cafe Frei és több 
szálloda. 

– Fél évszázad szaktudá-
sára támaszkodhatunk, így 
ügyfeleink valamennyi igé-
nyét teljesíteni tudjuk. Csa-
ládias méretünknek köszön-
hetően rugalmasak vagyunk, 
kis mennyiségben is válla-
lunk megrendelést – sorol-
ja a versenyképesség össze-
tevőit Bellovics Péter. A ter-

mékfejlesz-
tést külső ter-

vezők bevonása, illet-
ve hazai és külföldi szakkiál-
lításokon szerzett tapaszta-
latok mellett a törzsvásárlók 
visszajelzései, a cégnél dol-
gozó porcelánfestők, kera-
mikusok észrevételei, továb-
bá azoknak a magyar és kül-
földi egyetemistáknak az öt-
letei segítik, akik a Witeg-Kő-
porcnál töltik szakmai gya-
korlatukat.

A porcelángyártás fő alap-
anyagát külföldről szerzik be, 

mivel Magyar-
országon nincs 
megfelelő mi-
nőségű kaolin. 
„Ááá” – ez volt 
Éva asszony vá-
lasza arra, hogy 
van- e magyar 
festék. Tehát azt 
is importálják, 
mégpedig drá-
ga pénzért. 

– Ami arany-
színű, az tény-
l e g  a ra ny,  a z 

ezüstszínű festéknek pe -
dig platina az alapanyaga – 
mondja az ügyvezető. A mun-
kaigényesség mellett rész-
ben ez magyarázza, hogy mi-
ért drágább a kézzel festett 
porcelán, de a szitanyomás-
sal készült arany- és ezüstde-
korok is magasabb árfekvést 
képviselnek. Az egyéni vevők 
között a 30-35 feletti nők a 
meghatározók. De a félmillió 
regisztrált horgász és a hob-
bivadász országában nyit-
nak a férfiak felé is, a nagyva-
dak rajzaival dekorált étkész-

let már őket célozza meg. Így 
adja magát a vadászati világ-
kiállítás és a turisztikai szuve-
nírben ugyancsak erős kato-
likus világtalálkozó. Már csak 
azért is, mert mindkét ren-
dezvénynek a Hungexpo ad 
otthont szeptemberben, ha a 
járvány közbe nem szól. A ta-
pogatózó tárgyalásokat a vál-
lalkozás vezetői már megtet-
ték, de konkrét üzletről egye-
lőre nincs szó.

És ha már koronavírus... Bár 
a patikai és a labortermékek 
piaca a válság idején is stabil, 
a külföldi turisták eltűnését, 
a szállodák, éttermek, kávé-
zók zárvatartását, valamint a 
céges rendezvények elmara-
dását a Witeg-Kőporc Kft. for-
galma is megérezte. A manu-
faktúra rendszeresen tartott 
kézműves foglalkozásokat a 
kerület nagyrendezvényein, 
a Szent László Napokon vagy 
az adventi vásárban. 2020-
ban ezek is elmaradtak. A jár-
ványhelyzetnek annyi előnye 
volt talán, hogy élénkítette az 
online kereskedelmet.

Szervizmenet
Ami korábban kényelmes volt, ma a biztonságot szolgálja

Az autószervizek is nehéz évet tudnak maguk mögött, annak ellenére, hogy egy ta-
valy tavaszi rövid időszakot kivéve, a működésüket nem korlátozták a járványhely-
zetben. Ám a home office-t megérezték, hiszen töredékére csökkent a flottás autók 
száma, és az otthoni munkavégzés, illetve a korlátozások miatt a magánemberek 
szintén kevesebbet használták a kocsikat. Ez a helyzet jelenleg is. 

– Az emberek nem tudnak utaz-
ni sehova, nem járnak dolgozni, 
iskolába sem viszik a gyereke-
ket, ugye a nyaralás, telelés az 
elmúlt időszakban teljesen ki-
esett, gyakorlatilag nem kopik 
a fékbetét, nem kopik a gumi, 
nem törik össze az autót, tehát 
tényleg csak azokon az autókon 
végzünk javítást, amiket hasz-
nálnak – mondja Nardai Lász-
ló. Míg korábban négy-öt napra 
előre tele voltak előjegyzéssel, 
a várakozás időtartama most 
egy-két napra módosult, hiszen 
kevesebb a szerviz megrendelé-
se. A kevesebb bevételhez ráa-
dásul nagyobb kiadások társul-

nak, a munkatársak és ügy-
felek esetleges fertőzésé-
nek megelőzése érdekében 
ugyanis számos extra óvin-
tézkedést vezettek be. Pél-
dául a karanténból vissza-
érkező munkatársak csak 
negatív koronavírusteszt 
után dolgozhatnak, aminek 
a költségét a cég fizeti. Ak-
kor is, ha ötödjére jön ez ösz-
sze, amint erre volt már pél-
da a szervizben. Többletfeladat 
és -költség emellett például a 
„hozom-viszem” szolgáltatás 
kiterjesztése is, ami korábban 
leginkább az ügyfelek kényel-
mét szolgálta. Ma viszont így a 

lehető legkevesebbre csökken a 
kontaktus az ügyfél és szerviz 
munkatársai között, hiszen a 
személyes találkozás egy kulcs-
átadásra csökken. Az autót pe-
dig szervizelés után úgy kapják 

vissza tulajdonosaik, 
hogy előtte a parkoló-
ban egy ózonos fertőt-
lenítés is történik. 

Nardai László ki-
emelte, hogy a fertő-
zésmegelőző intézke-
dések továbbra is ki-

emelten fontosak mind az ügy-
felek, mind a szerviz részéről, 
de azt is megemlítette, hogy 
van, amit érdemes időben meg-
csináltatni, ha lehetőség van rá. 
A műszaki vizsga pedig ilyen. 

Bár a veszélyhelyzetben, illet-
ve az azt követő hatvan nap-
ban a kocsi műszaki hiányá-
ban is használható, de egy kár-
eseménynél gond adódhat a ha-
logatásból: a kárrendezésnél 
ugyanis felmerülhet a kérdés, 
hogy milyen műszaki állapot-
ban volt az autó, esetleg az ál-
lapota hozzájárulhatott-e az 
adott eseményhez. Ezért érde-
mes átgondolni az érvényessé-
gi időn belüli műszaki vizsgáz-
tatást. 

Manufaktúra a  Porcelán utcában

Péntek este negyed hétkor 
jócskán benne voltunk már 
a „szigorított járványhely-
zetben”, amikor ellenőrző 
körútra indultunk a polgár-
őrökkel. Öt járőrrel és két 
autóval vágtunk neki a vá-
rosnak, miután megfutot-
tuk a kötelező köröket.

A Harmat utcában kezd-
tünk, ahol bejelentkeztünk 
a kerületi rendőrkapitány-
ságon, és felvettük a rádió-
kat. Ezzel a rendőrök egy-
ben értesültek arról, hogy 
az aznap e sti  szolgálat-
ban számíthatnak a pol-
gárőrökre. Majd – az elő-
írásnak megfelelően – rádi-
ón bejelentkeztünk a rend-
őrség Központi Tevékeny-
ség-irányítási Központjába 
(TIK). A polgárőrök ugyan-
olyan zárt rendszerű készü-
lékeket használnak, mint a 
rendőrök. „Árpád központ, 
Árpád központ” – ez a TIK 
hívóneve. Amikor ezt hal-
lottuk, tudtuk, hogy a rend-
őröket tájékoztatják vagy ri-
asztják.

A szolgálat hivatalosan ak-
kor indul, amikor az egység 
bejelentkezik a budapesti 

polgárőrközpont-
b a  i s ,  m e g a dva , 
hogy milyen fel -
adatot, hol és med-
dig lát el. A Kertvá-
ros felé vettük az 
irányt, ahol a korábbi hét-
végéken több házban tar-
tottak a megengedettnél 
nagyobb létszámú „karan-
ténbulikat”. Ezúttal nem ta-
pasztaltunk kihágást, ami-
ben nyilván közrejátszott a 
meglehetősen hűvös este. 
Közben beszélgetünk.

– A fiam egy rendőrre né-
zett fel, és nem rám – mond-
ja a névtelenségbe, de nem 
hallgatásba burkolódzó be-
szélgetőtársunk, amikor ar-
ról faggatjuk, hogy miért 
állt polgárőrnek.

Az általa csak főnökként 
emlegetett Kálmán Lász-
lónál is motiválóerő volt a 
gyermek.

– A lányomat úgy neveljük, 
hogyha egyenruhást lát, ak-
kor bátran kérjen tőle segít-
séget – jegyzi meg az egye-
sület elnöke, aki maga is 
mundért viselt, mielőtt fel-
kérték a Richter rendészeti 
vezetőjének.

Megállunk egy út mentén 
leparkolt, rendszám nélkü-
li autó mellett. A szélvédőn 
nincs regisztrációs matrica, 
amiből a polgárőrök arra kö-
vetkeztetnek, hogy külföldi 
lehet. A hőkamera a motor-
nál meleget jelez, vagyis a 
jármű nemrég még haszná-
latban volt. Felírják az alváz-
számot, készítenek néhány 
fotót, majd jelentik az esetet 
a rendőröknek. 

– Nem mindenhol olyan jól 
felszereltek a kollégák, mint 
mi vagyunk. Kőbányán a 
helyben élőknek és a város-
vezetésnek egyaránt fon-
tos a közbiztonság – hangsú-
lyozza az elnök. Társa szerint 
sokat számít az egységes 
egyenruha és az igényesen 
felmatricázott járőrkocsi is. 
Ahogy fogalmazott: „látják 
rajtunk, hogy egy szerveze-
tet képviselünk, és nem egy 
kommandózó szabadcsa-
pat tagjai vagyunk. Jelenlé-

tünk elriasztja azokat, akik 
bűncselekmény elköveté-
sét tervezték”. A rendőrök-
nek pedig jól jön, ha egy-egy 
helyszínen segítséget kap-
nak egy polgárőregységtől. 
A közrendet és a közbizton-
ságot óvó civileknek intéz-
kedési joguk nincs, de a kö-
zös munka során a hivatá-
sos rendfenntartók kérésé-
re közreműködhetnek pél-
dául a helyszínek, illetve in-
tézkedések biztosításában. 

– Bár az országos sajtó to-
vábbra is ugrik szinte min-
den Kőbányán történt bűn-
ügyre, a statisztikák alapján 
a közbiztonság sokat javult. 
A kerület külső megítélése 
lényegesen rosszabb, mint 
amilyen a tényleges helyzet 
– mondták beszélgetőtár-
saink. A velük töltött esténk 
őket igazolta. A kijárási tila-
lom idejére elcsendesedtek 
az utcák, és velük a polgár-
őrök rádiói is.

Búcsú 
a kőbányai 
Mikulástól

É le t éne k  8 0 . 
évé ben elhunyt 
M e l e g h  S z a -
bolcs, a kőbá-
nyai Mikulás. 
Családja és civi-
lek segítségével 
tavaly élesztet-
ték újra a kerületi hagyományt, 
december elején több ezer kőbá-
nyai felnőttnek, gyereknek sze-
reztek örömet azzal, hogy a kivi-
lágított, feldíszített, zenélő szán 
újra órákon át járta a várost. 
Megállás nélkül, hiszen a jár-
ványhelyzetben találkozások-
ra, rendezvényekre nem volt le-
hetőség.

Melegh Szabolcs számára a 
Mikulás-jelmez nem volt új: a 
rendszerváltozás után több év-
tizeden át tűnt fel minden évben 
Kőbánya utcáin Mikulásként, 
eleinte a családi piros Volga tete-
jén. Civilben fogtechnikus-mes-
terként dolgozott, decemberben 
még a műhelyében is a munkái-
ról mesélt a Kőbányai Híreknek. 
Boldog volt, hogy segíthetett, 
örömet szerezhetett sokaknak. 

In memoriam 
Takács István

Életének 64. év-
ében el huny t 
Takács István, 
Taki, a Kőrösi 
Kulturális Köz-
pont mu n k a-
társa. A  Buda-
pesten született 
rajztanár és tervezőgrafikus a 
szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola Pedagóguskép-
ző Karán, rajz–földrajz szakon 
végzett. Kőbányán rövid ideig a 
Sibrik Miklós úti Általános Is-
kolában, később több mint egy 
évtizedig a Kada Mihály Álta-
lános Iskolában dolgozott rajz-
tanárként, a 90-es évek első fe-
lében a Kőbányai Rajztanárok 
munkaközösségének vezetője 
volt. Tanári állása mellett, majd 
később tervezőgrafikusként szá-
mos nemzetközi kiállítás dizáj-
nere volt, grafikus teamek tagja-
ként és önállóan több nemzetkö-
zi márka standja, kirakata, óri-
ásplakátja, vizuális megjelené-
se viseli a keze nyomát.

Szívén viselte a magyar szín-
házi élet nagyjai emlékének 
megőrzését, 2003-tól az inter-
netes színháztörténeti lap, a 
www.szineszkonyvtar.hu ala-
pító felelős szerkesztője volt, 
2019-től pedig a Magyar Kari-
katúra Szövetség elnöki tisztét 
is betöltötte. 2017-től kiállítás-
szervezőként, grafikusként dol-
gozott a Kőrösi Csoma Sándor 
Kulturális Központban, sok ki-
állítás gazdája, események ar-
culatának dizájnere volt.

Kreativitásáva l, különle-
ges egyéniségével, kifogyhatat-
lan történeteivel és anekdotá-
ival rövid idő alatt a kőbányai 
kulturális élet szerves részévé 
vált. Munkáival értéket terem-
tett és értéket őrzött, kiemelke-
dő szerepe volt a megújult kőbá-
nyai Helytörténeti Gyűjtemény 
Drasche – Téglától a porcelánig 
című időszaki kiállításának lét-
rehozásában is. Tevékenységét a 
Kőbányai Önkormányzat 2020-
ban Manninger Miklós-díjjal is-
merte el. Takács Istvánt a Kő-
bányai Önkormányzat saját ha-
lottjának nyilvánította. 

Csősztorony Bisztró, Kő 
Café, Torockó Vendéglő, Zila 
Vendéglő – összefogott a ke-
rület négy népszerű vendég-
látóhelye a járványhelyzet 
okozta nehéz gazdasági hely-
zetben. Vendégkörük ugyan 
a hétköznapokban különbö-
ző, de a problémájuk jelen-
leg ugyanaz: mivel vendéget 
nem fogadhatnak, a forgal-
mukat csak a házhozszállí-
tás, illetve elviteles rende-
lések növelésével emelhetik. 
Úgy döntöttek, hogy márci-
us 19-étől 10 héten át min-
den héten kisorsolnak a ve-
vőik között egy 10 ezer forin-
tos utalványt, amely a nyi-
tás után váltható majd be 
náluk egy kellemes ebédre 
vagy vacsorára. Így aki vá-
sárol náluk, nyerhet, és a jó-
ízű étel mellé az a jó érzés is 
jár, hogy vásárlásával a helyi 
kisvállalkozást is támogatta.

A sorsolást a Kőbányai Hí-
rek Facebook-oldala (https://

www.facebook.com/Koba-
nyaiHirek) péntekenként 16 
órától élőben közvetíti a Kő-
rösi Kulturális Központból. 

Az  első sorsoláson köz-
ben már meglepetés is szü-
letett. Kőbánya polgármes-
tere, D. Kovács Róbert Antal 
bejelentette: egyeztetett ve-
zetőtársaival, illetve az ön-
kormányzati képviselőkkel, 
és közösen úgy döntöttek, a 
Kőbányai Önkormányzat is 
szerepet vállal a kerület nép-
szerű éttermeinek összefo-
gásában. Ennek értelmében 
átvállalják a 10 hétig tartó 
nyereményjáték 10 ezer fo-
rintos utalványainak költ-
ségét, ezzel is támogatva a 
járványhelyzet miatt nehéz 
helyzetbe került vendéglátó-
helyeket. Mint mondta, ösz-
szefogásban Kőbánya min-
dig is példamutató volt, és 
bízik benne, hogy az ak-
ció a vevők körében is 
visszhangra talál. 

Járőrözés a Kőbányai Polgárőr Egyesület tagjaival

Elrajtolt a Kőbányai Négyesfogat!

Szolgálatban
kijárási tilalom 
idején is
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Újabb csalási technikára 
figyelmeztet a rendőrség: 
ha valaki nem várt cso-
mag kézbesítéséről kap 
SMS-t, ne nyissa meg az 
üzenetben lévő linket! 
A nyomozás eddigi ada-
tai szerint ugyanis kiber-
bűnözők próbálnak ezzel 
a módszerrel személyes 
adatokhoz jutni, esetleg a 
netbank-applikációban tá-
rolt adatokhoz hozzáfér-
ni. A Készenléti Rendőr-
ség Nemzeti Nyomozó Iro-
da Kiberbűnözés Elleni Fő-
osztálya már nyomoz az 
ügyben. 

Azt javasolják, hogy aki 
az SMS-ben található link-
ről már letöltötte az alkal-
mazást, állítsa vissza a te-
lefonját a gyári beállítá-
sokra. Amennyiben a rend-
szer-visszaállítást nem 
tudja végrehajtani, úgy te-
lepítsen vírusirtót a tele-
fonjára, vagy kérje szakér-
tő segítségét!

Elektronikus ügyintézés
Az internethaszná-
lat rohamos fejlődé-
se számtalan olyan 
szolgáltatás távolról 
történő igénybevé-
telének lehetőségét 
nyitotta meg, ame-
lyek korábban csak 
személyesen vol-
tak elérhetők. A mo-
dern közigazgatás-
ban számos hivata-
los ügy intézhető, il-
letve eljárás indítható szemé-
lyes megjelenés nélkül, elektro-
nikusan. Az elektronikus ügy-
intézést választók nemcsak a 
sorban állás miatti bosszanko-
dástól menekülhetnek meg, de 
a papírmentes ügyintézést vá-
lasztva a környezetet is kímé-
lik. Napjainkban az elektroni-
kus ügyintézés szomorú aktu-
alitását adja a koronavírus-jár-
vány, amelyben életeket ment-
het a felesleges személyes ta-
lálkozások elkerülése.

A z  elek troni k us 
üg yintézésről szó-
ló törvény szerint a 
hely i ön kormá ny-
zat és a polgármeste-
ri hivatal elektroni-
kus ügyintézést biz-
tosító szerv. A ható-
sági eljárásban a ha-
tóság írásban, a tör-
vényben meghatá-
rozott elektronikus 
úton vagy személye-

sen, továbbá írásbelinek nem 
minősülő elektronikus úton 
tart kapcsolatot az ügyféllel és 
az eljárásban résztvevőkkel. Ha 
törvény másként nem rendelke-
zik, a kapcsolattartás formáját 
a hatóság tájékoztatása alapján 
az ügyfél választja meg. Az ügy-
fél a választott kapcsolattartá-
si módról más – a hatóságnál 
rendelkezésre álló – módra át-
térhet.

2018. január 1-jétől a törvény 
szerint elektronikus ügyinté-

zésre kötelezett többek között 
az ügyfélként eljáró gazdálko-
dó szervezet (ideértve az egyé-
ni vállalkozót is), köztestület 
és az ügyfél jogi képviselője. 
Ezek a jogalanyok valamennyi 
ügyben, amelyben az önkor-
mányzathoz, valamint a pol-
gármesteri hivatalhoz fordul-
nak, az elektronikus utat köte-
lesek igénybe venni. A termé-
szetes személyek, az adószám-
mal nem rendelkező egyesüle-
tek, alapítványok, valamint az 
egyéni vállalkozói nyilvántar-
tásban nem szereplő, de a sze-
mélyi jövedelemadóról szó-
ló törvény szerint egyéni vál-
lalkozónak minősülő szemé-
lyek nem kötelezettek elektro-
nikus ügyintézésre. Számukra 
az elektronikus ügyintézés vá-
lasztható lehetőség.

Az  elektronikus üg yinté-
zés magánszemélyek esetében 
ügyfélkapun keresztül, míg az 
adószámmal rendelkező ügyfe-

lek (szervezetek, egyéni vállal-
kozók stb.) esetében cégkapun, 
esetlegesen hivatali kapun ke-
resztül történik. Az ügyfélkapu 
és a cégkapu létesítéséről szóló 
részletes tájékoztatás elérhető 
a magyarorszag.hu honlapon. 

Az elektronikus önkormány-
zati üg yintézés színhelye a 
https://ohp-20.asp.lgov.hu cí-
men elérhető E-önkormány-
zat portál, amelynek e-ügyin-
tézési felületén keresztül űr-
lapok használatával az ország 
bármelyik pontjáról gyorsan 
és kényelmesen intézhetők az 
önkormányzati ügyek (például 
adóügyek a legszélesebb kör-
ben, hagyatéki ügyek, anya-
könyvi kivonat, ipar-kereske-
delmi ügyek, rendezvénytar-
tás, köztemetés, közigazgatá-
si határozat bírósági felülvizs-
gálata).

A z  elektronikus űrlappa l 
nem támogatott ügyek intézé-
sére a https://epapir.gov.hu ol-

dalon elérhető e-Papír, egy in-
gyenes, hitelesített üzenetkül-
dő alkalmazás használható, 
amely internetkapcsolaton ke-
resztül, elektronikus úton ösz-
szeköti az ügyfélkapuval ren-
delkező ügyfeleket a szolgálta-
táshoz csatlakozott intézmé-
nyekkel, köztük az önkormány-
zatokkal.

A Kőbányai Önkormányzat 
a hatósági ügyek intézésén túl 
az önkormányzat és a jegyző 
egyéb feladatainak ellátása so-
rán is törekszik az elektroni-
kus ügyindítás lehetőségének 
biztosítására. Online is teljesít-
hető például a 2021. évi ebösz-
szeírás során kötelező adat-
szolgáltatás, valamint számos 
elektronikus űrlap áll rendel-
kezésre a w w w.kobanya.hu 
honlapon egyes bejelentések 
(például hiányzó utcanévtáb-
la, közúton lévő kátyú, illegá-
lis hulladéklerakás észlelése) 
megtételére.

Csomag 
helyett 
átverés?!

Napok alatt rendőrkézre 
került az a két fiatalember, 
egyikük 19, társa 23 éves, 
akik autót, társasházat, 
középületeket rongáltak 
meg festékszóróval. A kő-
bányai rendőrkapitány-
ság február végén indítot-
ta az eljárást, miután isme-
retlenek egy, az Oltó utcá-
ban parkoló Ford Focus aj-
tajára festékkel feliratot 
fújtak. A nyomozás során 

kiderült, hogy a gyanúsí-
tottak számlájára írható 
több épület – üzletközpont, 
óvoda, társasház – hasonló 
megrongálása is. A gyors 
adatgyűjtéssel és a körzeti 
megbízottak segítségével 
sikerült azonosítani a két 
elkövetőt, akiket elfogtak 
és kihallgattak. A két férfi a 
cselekmények elkövetését 
elismerte, a gyanúsítás el-
len panaszt nem tettek.

A közös munka eredményeként a ke-
rület úgy döntött, hogy a tarvágás 
helyett fokozatosan alakítják át és 
fejlesztik az erdőt, amihez Kőbánya 
5 év alatt 15 millió forinttal járul hoz-
zá. A munkálatok már a szomszédos 
XVIII. kerület számára is mintaként 
szolgálnak. A részletekről dr. Csépá-
nyi Pétert, a Pilisi Parkerdő Zrt. er-
dőgazdálkodási és természetvédel-
mi vezérigazgató-helyettesét kér-
deztük. 

– Mit kell tudni a Határ-erdőről? 
– Gyakorlatilag ez egy egykorú faál-

lomány, jellemzően elöregedett aká-
cos, ami alatt szintén idegenhonos 
ostorfákat láthatunk. Az akác életé-
ben a hetven év már igen magas kor-
nak számít, az erdő fáin látszik, hogy 
túlkorosak, rossz állapotúak, így a 
felújítás nem halasztható tovább.

– Ezért volt előirányozva a tar-
vágás?

– Igen, szakmai szempontból ez 
már egy túlságosan öreg erdő. Bioló-
giai értelemben természetesen még 
tovább vegetál, de azért arra is fel 
kell készülni, hogy ezek a fák előbb 
utóbb instabillá válnak, korhadnak. 
Ráadásul a klímaváltozásnak kö-
szönhetően Európa-szerte szembe-
sülhetünk azzal, hogy az idegenho-
nos erdők pusztulnak. A Határ-erdő 
a 19. század végén, illetve a 20. szá-
zad elején elsősorban a város védel-
mét, a lakosság faanyagellátását és a 
zöld felület növelését szolgálta, a ki-

alakításánál pedig leginkább az volt 
a szempont, hogy egyáltalán legyen 
valami. Mi most ezt az erdőt szeret-
nénk visszavezetni a természetes ál-
lapotába, ami egy homoki tölgyes 
ezen a területen. Fokozatosan alakít-
juk át az erdőt, vezetjük vissza a ter-
mészetes vegetációhoz. Ennek érde-
kében most kisebb területeken kiter-
meljük az elöregedett idegenhonos 
fákat, és a helyüket beültetjük az ős-
honos fafajok csemetéivel. Jelenleg 
még a fakitermelés zajlik, de nagyjá-
ból április végére készen leszünk a 
turisztikai berendezések cseréjével 
is, padok, asztalok újulnak meg. Ez 
egy hosszú távú munka első lépése, 
a tarvágással szemben ez egy elap-
rózott, szofisztikált folyamat, hiszen 
figyelünk rá, hogy a hosszú átalaku-
lási folyamatban is folyamatosan er-
dőképpel találkozzon itt a városlakó. 
A finom beavatkozások során figye-
lünk arra, hogy minél észrevétleneb-
bül dolgozzon az erdész, valamint a 
fakitermelő, így az erdőfelújítással 
járó költségek is magasabbak. Ezért 
is van szükség támogatásokra, amit 
a kőbányai önkormányzattól kapunk. 

– Mondhatni, hogy példaértékű 
most ez az erdőfejlesztési munka, 
ami itt elkezdődött? 

– Igen, én azt gondolom, hogy pél-
daértékű, és nemcsak társadalmi, de 
szakértői szempontból is. Megnyug-
tató látni, hogy tényleg az történik, 
aminek történnie kell. Amikor kilom-

bosodik ez az erdő, az itt sétáló gya-
korlatilag semmi különösebb válto-
zást nem fog észlelni. Lesznek nagy 
fák, ugyanakkor a hiányzó fiatal fá-
kat bevisszük mesterségesen, és ez 
a jövőt is jelképezi. Tehát ha valame-
lyik idős fával bármi történik, már 
ott a pótlás a területen. Nagyon fon-
tos, hogy olyan erdőket alakítsunk 
ki, amelyekben minél több fafaj van, 
hiszen a klímaváltozás mutatja majd 
meg, melyik tud hozzá a legjobban 
alkalmazkodni. 

– Városi erdőknél ez egy új szemlé-
letet jelent?

– A városi erdőgazdálkodás erdő-
művelési alapjai rendkívül közel áll-
nak az örökerdő-gazdálkodáshoz. 
A szemlélet attól más, hogy ellentét-
ben a lakott területektől távolabb eső 
erdőkkel, itt fontosabbak a környező 
lakosság érdekei, az erdők esztétikai 
értékei. Emiatt a gazdasági és egyéb 
szakmai érdekeket háttérbe szorít-
juk, hogy a lakosság igényeinek meg-
felelően kezelhessük az erdőket.

Mintaszerű erdőfejlesztés: Mintaszerű erdőfejlesztés: 
a lakosság érdekei megelőzik a lakosság érdekei megelőzik 
a gazdasági szempontokata gazdasági szempontokat

A tervek szerint április végére már őshonos facsemeték veszik át az 
elöregedett fák helyét a Határ-erdőben, a látogatók pedig séta köz-
ben felújított padokon pihenhetnek meg. A terület eredetileg tar-
vágásra volt kijelölve, mivel az akácok élettartama elérte a hetven 
évet. A lakosság érdekeit és igényeit figyelembe véve az erdőt keze-
lő Pilisi Parkerdő Zrt. egyeztetést kezdeményezett az önkormány-
zattal, hogy alternatívát dolgozzanak ki a megújításra.

Irány a kert!
Ha karantén és kijárási korláto-
zás, akkor érdemes ásót és ka-
pát ragadni – sokan gondolhat-
ták így március elején, amikor 
kiderült, hogy számos boltnak 
átmenetileg be kell zárnia. Je-
lentősen megnőtt a kertészetek 
forgalma. A kőbányai Oázisban 
is ezt tapasztalták, annak elle-
nére, hogy gyorsan kiderült, a 
kertészetek tovább működhet-
nek.

Boross Dávid, az Oázis Ker-
tészeti Kft. ügyvezetője azt 
mondja, már tavaly tavasz-
szal is azt tapasztalták, hogy a 

karantén többeket ösztönzött 
arra, hogy nekifogjanak a ker-
ti munkáknak. – „Ez felerősí-
tett egy olyan folyamatot, amit 
már korábban is láttunk, még-
pedig az öngondoskodás, önel-
látás igényét. Próbálták otthon 
megtermeszteni a zöldségeket, 
gyümölcsöket, fűszernövénye-
ket, amelyek azt a biztonságér-
zetet tudták adni, hogy van ott-
hon élelmiszer akkor is, ha nem 
lehet elmenni a boltba. A másik 
trend pedig az volt, hogy mivel 
nem lehetett utazni, az embe-
rek érezhetően igényesebbek 

lettek a kör-
nyezetükre, 
megpróbál-
ták azt szépí-
teni, rendez-
ni, növénye-
ket ültettek, 
virágosítot-
tak” – mondja 
az ügyvezető. Ugyanakkor úgy 
gondolja, a felfutás átmeneti-
nek bizonyulhat, hiszen egy el-
húzódó járványhelyzetben az 
emberek kevesebbet költenek 
növényekre, nehezebb anya-
gi helyzetben lemondanak az 

ilyen kiadások-
ról. A  kínálat-
ban még nem, 
de a beszerzéseknél érezteti 
a hatását a járvány: előfordul, 
hogy a beszállítók, termelők 
a megbetegedések miatt nem 

tudják előállítani a terméke-
ket, lassabban szállítanak, ami 
előbb-utóbb a kínálatban is lát-
hatóvá válhat. 

KERT ÉS BALKON

Április 
a kertben
Április hó-
napban már 
javában fo-
lyik a mun-
ka a kertek-
ben, ekkor 
van a tava-
szi munká-
l ato k c s ú -
c s a .  E  r ö -
vid cikkben 
szeretném 
felhívni a figyelmüket néhány 
igazán időszerű, fontos tavaszi 
munkára.

Kezdődik a veteményezés sze-
zonja. Ha még nem készítettük 
elő a vetemények ágyásait, azt 
minél előbb tegyük meg. Trá-
gyázzuk meg a földet, forgas-
suk be a tápanyagokat! Lehető-
leg szerves trágyát használjunk. 
Ilyenkor vessük el a borsót, sár-
garépát, retket, spenótot, a hó-
nap második felében a paradicso-
mot, a csemegekukoricát!

A veteményesünk mellett for-
dítsunk fokozott figyelmet a gyü-
mölcsfáinkra is. Akár hűvös, akár 
meleg az április, a betegségek 
már lesben állnak, hogy támad-
ják a fáinkat. Eddigre a lemosó 
permetezésen már túl vagyunk, 
most már a rovar kártevők és 
gombabetegségek veszélyével 
kell számolnunk.

A díszkertekben is sok a teen-
dőnk. Amennyiben van fűfelüle-
tünk, a tavaszi karbantartás el-
engedhetetlen. Szellőztessük 
meg a gyepet (kézzel vagy gép-
pel), majd a tápanyag-visszapót-
lásról se feledkezzünk el! Ha csa-
padékszegény az időjárás, az ön-
tözést is el kell kezdeni, különben 
a pázsitunk kiszáradhat és foltos 
lesz. A díszfák, díszbokrok alakí-
tó metszését is el kell végeznünk, 
de vegyük tekintetbe a virágzás 
idejét: a tavaszi virágzókat csak 
elvirágzás után messük.

Készüljünk az egynyári növé-
nyek fogadására, készítsük elő a 
virágágyakat, a balkonon az edé-
nyeket takarítsuk ki, töltsük fel 
friss földdel! Az egynyáriak fagy-
érzékenyek, lehetőleg a hónap 
vége felé ültessük ki azokat a sza-
badba!

Mindenkinek eredményes ker-
tészkedést kívánok!

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakgimnázium és 

Szakközépiskola igazgatója

Fától fáig

A JEGYZŐ VÁLASZOL

Nemcsak a helyesírással Nemcsak a helyesírással 
gyűlt meg a bajukgyűlt meg a bajuk
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Picur tragédiája februárban bejárta a kő-
bányai közösségi médiát. A kis testű, ke-
verék kutya elszökött otthonról, csavar-
gás közben pedig egyik lábát valószínű-
leg vonat csonkolta. Az utcán találtak rá, 
reszketett, amikor kiérkeztek hozzá a Se-
gítő Angyalok Kft. munkatársai. A sérült 
végtag amputálásával sikerült megmen-
teni az életét. A chip segítségével azo-
nosították a gazdáját, akinek a kutyus-
sal együtt a műtét közel 100 ezer forin-
tos költségéről szóló számlát is „kézbesí-
tették”.

Az Angyalok az önkormányzat szerző-
dött partnereként többféle állatvédelmi 
feladatot látnak el a kerületben. Ők fog-
ják be az elkóborolt kutyákat és a kóbor 
macskákat. A két fogalom között alap-
vető a különbség: az elkóborolt állatnak 
van gazdája, míg a kóbornak nincs. Pi-
cur a hiá nyos kerítés miatt léphetett meg. 
Esete nem egyedi, az állatmentőknek sok 
munkát adnak a felelőtlen állattartók. 

– Az ő elkóborolt ebeik járókelőkre tá-
madhatnak vagy közlekedési balesetet 
okozhatnak – jegyzik meg az Angyalok, 
akik hisznek a kormány által meghatáro-
zott állatvédelmi bírság visszatartó ere-
jében. Ennek alapösszege idén 15 ezer-
ről 75 ezer forintra nőtt. Maga a szabályo-
zás pedig olyan, hogy a súlyos vétkeket és 
mulasztásokat többszörös szorzóval bün-
teti. Ma már 450 ezer forintot fizethet egy 
gazda, amiért nem vagy nem megfelelően 
akadályozta meg a kutya szökését. Az ál-
latvédők persze a szemléletformálás ere-
jében is bíznak, ezért a fokozatosság elvét 
követik. Először csak figyelmeztetnek, 
ami legtöbbször célravezető. Ha mégsem, 
akkor a következő alkalommal már a köz-
terület-felügyelők kíséretében érkeznek 
az állat tulajdonosához, akit az egyenru-
hások vagy megbírságolnak a helyszínen, 
vagy feljelentenek.

Kőbányának továbbra is komoly gondot 
okoz a gazdátlan kutyák „importja”. A kör-

nyező kerületek-
ben jól tudják, hogy 
itt működik állat-
védelmi járőrszol-
gálat, ezért a kóbor 
négylábúakat egy-
szerűen áthordják. 

– A  ga zdát la n 
ebek befogása ele-
ve nem a kerüle-
tek feladata len-
ne, hanem a fővá-
rosé – hangsúlyoz-
za a Kőbányai Ön-
kormányzat Ható-
sági Főosztályának 
illetékese. A jogsza-
bályok értelmében tehát a Terebesi-er-
dőt is a főváros állatvédelmi őrszolgála-
tának kellene megtisztítania az elvadult 
kutyáktól, amelyek az ott élő hajléktala-
noknál gyűlnek össze újra és újra. Az oltás 
nélküli állatok rendszeresen portyáznak 

a kör nyékbe -
li utcákban, és 
többeket meg-

martak már a járókelők közül.
Mint említettük, a Kőbányai Angyalok-

nak nem lenne kötelességük intézkedni a 
Terebesi-erdőben, elhivatottságuk mi-
att mégis megteszik. Az elmúlt években 
többször megtisztították a területet a kó-

Javult az állatvédelmi helyzet, de maradt még teendő

– A kutyaürülék hulladék, amelyet fe-
lelős tulajdonos nem hagy ott a közte-
rületen, hanem összeszedi – mondja a 
Kőbányán is aktív kutyás érdekvédel-
mi egyesület, a ZöldEB elnöke, Hirbek 
Edina. Sarkalatos kérdés, hogy mibe, 
és az is, hogy hova. Edina a zacskót ja-
vasolja. A 90 nap alatt lebomlóra es-
küszik, miután kipróbálta a Magyaror-
szágon kapható összes gyűjtőtasakot. 

– Nem mindegy, hogy a kutyagumi-
val együtt műanyagot vagy kukori-
cakeményítőt égetünk-e el – szól az 
egyesületi elnöke érvelése. Ugyan a 
papír is környezetbarát, de a vele járó 
szaghatás jóval kellemetlenebb, mint 
a zárható zacskó. A különbség esőben 
vagy kánikulában különösen érezhe-
tő. Kőbányán 2021. május 1-jétől új 
szabály lép életbe, miszerint sétálta-
tás közben a gazdánál lennie kell az 
ürülék összeszedésére alkalmas esz-
köznek, és azt a közterület-felügyelő 
kérésére be is kell mutatnia. A kerü-
let egyike azoknak a településeknek, 
ahol a becsomagolt kutyagumit spe-
ciális kukákba lehet dobni. Az elhasz-
nálódott gyűjtőedényeket az önkor-
mányzat le szokta cserélni, és újakat 
is helyez ki a kutyások által javasolt 
helyekre. Gond akkor sincs, ha a kör-
nyéken nincs ilyen kuka, mert a „cso-
mag” a sima utcai szemetesbe is bele-
tehető. Sőt, házi kedvencünket meg-
taníthatjuk arra is, hogy nyitott csator-
nafedél felett pottyantson. A kutya-
ürülék ugyanis hivatalosan szenny-
víznek minősül.

Kutyalajstrom
A kormányrendeletben szabályozott ál-
latvédelmi bírság alapösszegének meg-
emelése miatt idén már 150 ezer forin-
tot is fizethetnek azok, akik nem vesznek 
részt a kötelező ebösszeírásban. Az adat-
szolgáltatás önbevallásos rendszerű. 
A kutyatulajdonosok, kutyatartók online 
is kitölthetik az űrlapot, a művelet néhány 
percig tart csak. Az önkormányzatoknak 

háromévente kell számba venniük az ebe-
ket. Kőbányán legutóbb kevesen tettek 
eleget kötelezettségüknek. 2018-ban min-
dössze 1330 kutyát jelentettek be a közel 
80 ezer lakosú kerületben.

A 2021-es ebösszeírás márciustól jú-
niusig tart, és kérjük a kerületi ebtartók 
együttműködését, hogy az idei évi össze-
írás sikeresen zárulhasson. 

Lakossági felmérések igazolják, hogy az 
átépítéssel biztonságosabbá vált a Sajó 
Sándor tér, amely a Kőbánya felső vasút-
állomáshoz vezető aluljáróval szemben ta-
lálható. A munkálatok megkezdése előtt 
a megkérdezettek kevesebb mint 60%-a 
adott a biztonságérzetre ötöst vagy annál 
magasabb értéket a tízes skálán. Az arány 
80%-ra nőtt, miután a területet áttekint-
hetővé tették. A rendezettségben pedig lé-
nyegében nem találtak kivetnivalót a „lát-
hatatlan megrendelők”, vagyis a környé-
ken lakók és az arra járók.

A fejlesztés a Legyen TERED elnevezé-
sű közbiztonsági program mintaprojekt-
je volt, amelyet a részt vevő szervezetek 
on line konferencián értékeltek. A Szent 
László Gimnázium diákjainak képvise-
letében Nakos Dimitrios Alexandros di-
csérte az ingyenes wifit és a körbeülhető 
utcabútorokat, amelyek jól jönnek egy-egy 
lyukasórában. A fiataloknak tetszik a nap-
elemes világítótestek által közvetített kör-
nyezettudatos szemlélet is. A körzet képvi-
selője, Radványi Gábor alpolgármester kö-
szönetet mondott a rendőröknek, amiért 
nem engedték, hogy a felújított tér randa-

lírozók találkozóhelyévé váljon. Az önkor-
mányzat nevében D. Kovács Róbert Antal 
polgármester megköszönte a konferencia 
résztvevőinek a tőlük kapott segítséget.

A  mintaprojekt a Sajó Sándor térrel 
szemközti, jellemzően kutyatartók ál-
tal használt terület rendezésével folyta-
tódik. A zsilipes rendszerű, „előszobá-
val” ellátott kutyafuttató már használha-
tó. Mellette pihenőparkot alakítanak ki 
sakk- és kártyaasztallal, a parkolóhoz ve-
zető sétálóösvényt pedig úgy jelölték ki, 
hogy a járókelők a lehető legkevésbé za-

varják a szomszédos bérház lakóit. A terü-
let burkolata illeszkedik majd a Sajó Sán-
dor térhez, sok lesz a zöld növény és a vi-
rág – hangsúlyozta a tervező, Szedlacsek-
né Bürszem Gréta.

A  Legyen TERED projekt a Nemze-
ti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 
valósul meg a Kőbánya Közbiztonságá-
ért Közalapítvány szakmai koordinációja 
mellett. Már követői is vannak: Dunapata-
jon és Lakiteleken hasonló építészeti meg-
oldásokkal tesznek átláthatóbbá ma még 
kevéssé biztonságos közterületeket.

Folytatódik az ingyenes 
ivartalanítási akció
Ismét kérhető önkormányzati támogatás 
a kutyák, macskák és baknyulak ivarta-
lanításához. A  programban kizárólag 
kőbányai lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező állattulajdonosok ve-
hetnek részt, akik az akcióhoz csatlako-
zott négy állatorvos bármelyikénél je-
lentkezhetnek. Kutyák esetében feltétel, 
hogy az állat mikrochipjéhez tartozó cím 
megegyezzen a kérelmezőével. 

– Az önkormányzat a műtét és az alta-
tás költségeit állja, a kettő együtt 
megközelítheti a 20 ezer forin-
tot. A járulékos kiadásokat, pél-
dául az esetlegesen szükséges 
antibiotikumos kezelés árát a 
tulajdonosnak kell fizetnie – 
mondja dr. Rétfalvi Tamás, aki 
idén is végez támogatott be-
avatkozásokat. A tavaly elindí-
tott kezdeményezés sikerét jel-
zi, hogy már az első évben váró-
listák alakultak ki. Rétfalvi doktor 
ezért az idei műtéteket azokkal az ál-
latokkal kezdi, amelyek 2020-ban kima-
radtak.

Az  Óhegyen rendelő szakembert az 
ivartalanítás hatásáról is kérdeztük. 

– Elsődleges előnye az otthon tartott 
kutyák, macskák egészségének megőr-
zése. Mesterséges környezetben a házi-
kedvencek nemi működése megválto-
zik, ami idővel „civilizációs” betegségek-
hez vezethet. Ha nincs párzás, a nőstény 
macska petesejtjei nem válnak le, hanem 
megtapadnak a petefészken, és cisztás 

elfajulást okozhat-
nak. A szuka kutyá-

nál a párosodás elma-
radása álvemhességhez vezet, 

amelynek súlyos következménye a geny-
nyes méhgyulladás. Ilyenkor az állatot 
azonnal műteni kell, különben elpusz-
tul. A szuka kutyáknál az ivartalanítás 
80%-kal csökkenti az emlődaganat esé-
lyét. A kan kutyáknál a kor előrehaladtá-
val prosztata-, illetve hereelváltozás ala-
kulhat ki, és mindkettő járhat daganattal. 
Az ivartalanítás a domináns, verekedés-
re hajlamos hímeket – a macskáknál és a 

kutyáknál egyaránt – békésebbé teszi, hi-
szen nincs, ami tesztoszteront termeljen. 
A kandúroknál ez azért is fontos, mert a 
„bunyózással” számos fertőző, több eset-
ben gyógyíthatatlan betegséget kaphat-
nak el egymástól.

A macskák esetében a túlszaporodás 
megfékezésében is kiemelt jelentőségű az 
ivartalanítás. Ha ugyanis egy területen 
túl sok a macska, akkor összefogdossák a 
hüllőket vagy a madárfiókákat, felborít-
va az élőhely állatvilágának egyensúlyát 
– vet fel egy kevéssé közismert szempon-
tot Rétfalvi doktor.

Póráz nélkül sétáltatott kutya, 
futók után eredő eb – hetente ér-
kezik ilyen és hasonló panasz a 
kőbányai közterület-felügyelők-
höz. És hetente van eset arra is, 
hogy figyelmeztetést, helyszíni 
bírságot szabnak ki vagy éppen 
feljelentést tesznek kutyával 
való veszélyeztetés miatt. A gon-
datlanságot, hanyagságot ilyen-
kor a gazdi pénztárcája bánja. 

Az egyik neuralgikus pont az 
Óhegy-park, ahol mindennapi 
látvány a póráz nélkül sétáltatott kutya 
olyan helyen, ahol nem lehetne. Annak 
ellenére gyakori ez, hogy van kutyafut-
tatásra kijelölt terület, amelyet kerítés is 
elválaszt a futókörtől. A szabály minden 
esetben az, hogy közterületen a kedven-
cek a nyitott vagy zárt kutyafuttatókig 
csak pórázon közlekedhetnek – akkor is, 
ha kifejezetten jó természetű, magavise-
letű állatról van szó. A szájkosárral más 
a helyzet: az minden eb esetében csak a 
tömegközlekedési eszközökön kötelező, 
bár itt kivételt jelentenek azok a kisku-
tyák, akikre már méretük miatt sem kap-
ni megfelelő eszközt. Séta közben szájko-
sárra nincs szükség, csak akkor, ha ható-
ságilag veszélyesnek nyilvánított kutyá-
ról van szó! 

A másik vitára mindig okot adó téma a 
kutyaürülék kérdése. Kőbányán a közös-
ségi együttélés szabályai értelmében kö-

telező, hogy legyen olyan eszköz a gazdi-
nál, amellyel a kutya ürülékét össze tud-
ja szedni a közterületről. És ha a közterü-
let-felügyelő kéri, be is kell tudni mutatni 
azt. Vitatni persze lehet az intézkedést, de 
tény, hogy néhány zacskó papír zsebken-
dőnyi helyet foglal el a zsebben, és a költ-
sége is pár forintra rúg, miközben a bírság 
vagy az otthagyott kutyaürülékből szár-
mazó bosszúság ennél jóval több. 

A közterület-felügyelet minden kutya és 
gazdi mellett nem lehet ott, de igyekeznek 
figyelmet fordítani a kutyás ügyekre. Hi-
szen nem a büntetés, sokkal inkább a ku-
tyások és kutya nélküliek békés egymás 
mellett élésének elérése a cél. Éppen ezért 
számos alkalommal állatvédő szerveze-
tekkel közösen járőröznek, bízva benne, 
hogy ha együtt hívják fel a gazdik figyel-
mét a kutyatartás szabályaira, akkor an-
nak az eredménye sem marad el. 

A sikernek is lett tere

Kóborlók és 
elkóboroltak

bor kutyáktól. Közben a problémát ők és 
Kőbánya polgármestere is többször je-
lezték a fővárosnak. Lapunk azonban úgy 
tudja, hogy Budapest vezetése az erdőben 
kialakult helyzetet nem tartja kritikus-
nak. A kóbor macskák elszaporodásának 
megfékezése szintén sarkalatos kérdés az 
Angyalok szerint, bár hozzájuk elenyésző 
számú jelzés érkezik. Munkájuk révén 
mégis tudnak olyan önjelölt, felelőtlen 
„állatmentőkről”, akik tucatszámra visz-
nek haza gazdátlan macskákat. Az össze-
zártság nemcsak a párzást, hanem a kör-
befertőzést is megkönnyíti. A megbetege-
dett állatot pedig tíz esetből kilencszer el 
kell altatni. 

Éves keretösszeg: 

nettó 5 millió Ft

267 igénylő
316 műtét

(167 macska, 148 kutya, 

1 baknyúl) 

Az egy főre eső átlagos 

támogatás:

18 159 Ft

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ

SZÁMOKBAN (2020) 

Lábhoz!

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

eb

TISZTELT KŐBÁNYAI KISÁLLATTARTÓK!
A Kőbányai Önkormányzat ingyenesen biztosítja kutyák, macskák, 
igény esetén nyulak ivartalanítását.

Feltétel: az állat gazdájának lakcímkártyával - amely kutyák esetén a mikrochip adataival 
megegyező - kell igazolni, hogy állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Kőbányán van.

Jelentkezni az akcióban közreműködő állatorvosi rendelőkben lehet, ahol az állatorvos ellenőrzi 
a jogosultságot. A beavatkozás elvégzéséről a tulajdonos nyilatkozik, egyidejűleg vállalja az állat 
műtéti beavatkozást követő utógondozását. 

A Kőbányai Önkormányzat az ivartalanításhoz szükséges műtéti beavatkozás, altatás és 
esetlegesen szükséges antibiotikum költségeinek finanszírozását vállalja. A gallér és az egyéb 
kezelések költsége a gazdát terhelik.

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2021. ÁPRILIS 1-JÉTŐL FOLYAMATOSAN
További információ kérhető a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán 
(1102 Budapest, Szent László tér 29., Telefon: +36 1 4338 192).

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLATORVOSOK:

Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Szalai Tamás  I  Óhegyi Állatorvosi Rendelő  I  1103 Budapest, Tarló u. 22. 
Telefon: +36 1 261 2022  I  +36 20 428 0836  I  +36 30 899 2318

Dr. Sipos Attila  I  Állatorvosi Rendelő  I  1104 Budapest, Mádi u. 132.
Telefon: +36 1 260 6843  I  +36 20 967 3896

Dr. Helmle Péter  I  Bell Állatorvosi Rendelő  I  1148 Budapest, Bolgárkertész u. 7.
Telefon: +36 1 383 8504  I  +36 30 960 8557

LEGYEN ÖN IS FELELŐS ÁLLATTARTÓ!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

KUTYA, MACSKA
IVARTALANÍTÁSI
AKCIÓ!

HIRDETÉS

A kutyagumi 
hivatalosan 
szennyvíz
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TÁJÉKOZTATÁS A KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
TERÜLETÉN KÉSZÜLŐ TERVEKRŐL

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:

 • a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítása hét önálló kerületi 
építési szabályzat egységbe foglalásával és beépítésével

• a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítása a hatályos kerületi 
szabályozási tervek területére (előzetes tájékoztatás)

• a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítása az Akna utca, Gránátos 
utca, Tárna utca, Jászberényi út, Kozma utca, Meténg utca, 

Csucsor utca, Harangláb utca, Kozma utca, Újhegyi út és 
Maglódi út által határolt területre (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 megszű-
nésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készült-
ségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. §-a alapján a településren-
dezési eszköz véleményezése kizárólag elektronikus úton történik.

A fenti tervvel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, 
véleményt nyilvánítani

2021. május 4-e és május 12-e között,
kizárólag elektronikus úton, a hivatal@kobanya.hu e-mail címre 

megküldve lehet.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

által használt mázak és festékek azo-
nosítása feladta a leckét a mai szakem-
bereknek. Szerencséjükre találtak ko-
rabeli próbaégetéseket, amelyeket ki-
elemeztettek a Tudományos Akadé-
mia Geofizikai Intézetében. 

– Ott állapították meg, hogy erede-
tileg milyen anyagokkal dolgoztak, 
azokat milyen sorrendben vitték fel 
a pirogránitra, és a különböző színű 
festékeket milyen hőfokon égették rá 
egyesével a táblákra – mondja dr. Ros-
tás Péter művészettörténész, a Szent 
István-terem újjáépítésének művé-
szeti szakértője. A projektmenedzse-
rek még komoly feladat előtt állnak, 
hiszen az utolsó hónapokban szövő-
mesterek, kárpitosok, mű-
bútorasztalosok, 

parkettázók egyszerre dolgoznak 
a mindössze 80  négyzetméteres 
teremben. 

– A közös munkát szakmánként 
és órára lebontva kell megtervez-
nünk, majd összehangolnunk – 
hangsúlyozza a Nemzeti Hausz-
mann Program keretében megva-
lósuló újjáépítést irányító Várka-
pitányság Zrt. szakembere, Varga 
Zoltán, a Budavári Palota fejlesz-
téséért felelős irodavezető. An-
nak idején az uralkodó kívánsá-
gára készült el a Szent István-te-

rem. 1900-ban, a párizsi világkiállí-
táson nagydíjjal ismerték el a magyar 
szakemberek hozzáértését. A terem 
berendezésén a kor legjobbjai dolgoz-
tak, a kerámiakandalló a Zsolnay Ma-
nufaktúrában, a faburkolatok pedig 
a hazai bútoripar megteremtőjének, 
Thék Endrének a gyárában készültek. 
Így vált a terem – ahogy Hauszmann 
írta – a magyar iparművészet kiállítá-
si, múzeumi tárlatává. A rekonstrukci-
ón szintén a szakterületükön elismert 
hazai kutatók, restaurátorok, iparos 
vállalkozások dolgoznak. A rekonstru-
ált Szent István-termet augusztus 20-
án adják át, az első napokban ingyene-

sen lehet majd megte-
kinteni. Dao Quan Ottó tizenöt éve nem ült bi-

ciklin. Március 15-én azonban leporolta 
a pincében heverő kerékpárját, hogy fe-
leségével és egy közös barátjukkal részt 
vegyen a Kőbányai Bringás Egyesület 
szezonnyitó tekerésén. Miután a Sport-
liget parkolójában mindhárman meg-
kapták a rajtszámot, valamint a telje-
sítést igazoló pecsétgyűjtő füzetet, már 
indulhattak is a Naplás-tó felé. 

– Előzetesen százan neveztek, és öt-
venen el is indultak – tudtuk meg az 
egyesület elnökétől, Balla Tamástól. 
Közben a rajtállomáshoz megérkezik 
egy korábbi válogatott középtávfutó. 
A versenysport tönkretette a térdét, a 
kerékpározás pedig gyógyírként hat a 
rehabilitációban. Szvoboda János már 
február végén megkezdte a szezont, az 
első nagy próbatétel a Balaton megke-
rülése lesz számára május végén. – Ki 
voltam éhezve egy szervezett megmoz-
dulásra még úgy is, hogy a járványhely-
zet miatt a távot mindenkinek egyéni-
leg kell teljesítenie – mondta.

A célállomásnál messziről jött em-
berrel találkozunk. Tamás Norbert 
Veszprém mellől érkezett. 

– Az  interneten kinéztem a túrát, 

majd betettem a bringámat a kocsi-
ba, és eljöttem – mondta. A sík te-
rep meg sem kottyant neki, hiszen 
a Bakony hegyi útjaihoz és a Bala-
ton-felvidék emelkedőihez szo-
kott.

Idén a Kőbányai Bringás 
Egyesület – az önkormányzat-
tal együttműködve – „csokor-
ba gyűjtötte” a túráit, és Te-
kerj Kőbánya néven egy 12 ál-
lomásból álló rendezvénysoro-
zatot hirdetett. Aki felnőttként 
a 12 túrából 10-et, 14 év alatti-
ként pedig 6-ot teljesít, kupát 
igényelhet. A serleg az egyesü-
leti tagoknak és a kőbányai lako-
soknak ingyen jár. 

A rejtvény fő soraiban egy Kőbányáról származó, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznőnek a nevét, valamint két olyan filmnek a címét olvashatják, 
amelyben  szerepe volt

IMPRESSZUM
Felelős kiadó: Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat. D. Kovács Róbert Antal 
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Elérhetőség: kobanyaihirek.szerk@gmail.com Főszerkesztő: Gyárfás Zsuzsa 
Szerkesztő: Nagy Zoltán Tördelés: Száraz Péter

A Szent László-templomtól 
a Szent István-teremig

Egy elfeledett művész újbóli felfedezése 

– Édesapja, idősebb Roskovics Ignác, 
neves görögkatolikus teológus révén a 
vallás von Haus aus része volt az életé-
nek – meséli Verbai Lajos, a Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetője.

Roskovics Ignác mindössze 28 éves 
volt, amikor a Szentlélek eljövetele 
című képével fődíjat nyert a Műcsar-
nok tárlatán. Ferenc József szemé-
lyesen fejezte ki neki az elismerését. 
A szakmai siker és a „hatalmi szó” az 
egyik legkeresettebb egyházi festővé 
tette Roskovicsot. Kezének munká-
ját őrzik a Szent László-templom főol-
tárának és Margit-oltárának képei is. 
Kőbányai megbízatása során találko-
zott a pirogránittal, amelyet alapvető-
en Zsolnay Vilmos fejlesztett ki. Eh-
hez hasonló speciális kerámiával dí-
szítették a Budavári Palota Szent Ist-
ván-termét is. A helyiség méretei mi-
att Hauszmann egy igazi ékszerdo-
bozt álmodott meg. „A terem aránylag 
csekély méretei intim kiképzést tettek 
szükségessé, melynél a részlet finom-
sága és a szín harmóniája kellően érvé-
nyesülhet” – indokolta a híres tervező, 
aki a kor legprímább művészeit és ipa-
rosait kérte fel a berendezés elkészíté-
sére. Közöttük volt Roskovics Ignác is, 
akinek az volt a feladata, hogy készít-

se el a pirogránit ké-
pek mintájául szolgá-
ló festményeket.

A művész a Nemze-
ti Múzeumban hosz-
szan tanulmányoz-
ta az Árpád-kori ré-
gészeti leletanya-
got, hog y korhű-
en vihesse vászon-
ra a kivá la sztot t 
szentek és királyok 
életnagyságú port-
réit. Miután letet-
te az ecsetet, képe-
it a Zsolnay Manu-
faktúra festői kerá-
miatáblákra másol-
ták. Most, a máso-
dik világháború ide-
jén megsemmisült 
Szent István-terem 
újraépítése sorá n 
ugyanez volt a metódus, azzal a köny-
nyebbséggel, hogy Roskovics festmé-
nyei hiánytalanul fennmaradtak. Így 
elég volt lefotózni, majd a fényképek 
alapján átmásolni azokat pirogránit-
ra egy olyan művész vezetésével, aki 
mestere a fotorealisztikus festészet-
nek. Ám ezt megelőzően a Zsolnayék 

Áll egy egész alakos festőportré a Duna pesti oldalán, a szálloda-
sor sétányán. A szobor eredetije a kárpátaljai Ungváron található. 
Onnan származott ugyanis az a művész, akinek emléket állít. Ros-
kovics Ignácról (1854–1915) a mai tankönyvekben elvétve lehet ol-
vasni, pedig saját korában közismert és díjakkal elismert festő volt. 
Népszerűségét a Monarchia kedvelt hetilapjában, a Vasárnapi Új-
ságban megjelent rajzainak és a tömegével reprodu-
kált életképeinek köszönhette, de művészi értéket az 
egyházi témájú művei képviselnek. 

Szabadságünnep 
nyeregben

Kapd lencsevégre!
A kerületről hirdetett fotópá-
lyázatot a Kőrösi Kulturális Köz-
pont. A Kőbánya képeken című 
fotópályázatra olyan pályamű-
veket várnak, amelyek megmu-
tatják a kerület ezer arcát, törté-
nelmi helyszíneit, de lehet csak 

egy kedvelt kis kőbányai zug, 
tárgy vagy éppen szimbólum is 
a fotó témája. A fényképeket má-
jus 31-ig várják, kizárólag e-mail-
ben, a keller.diana@korosi.org e-
mail címre. További részletek a 
pályázatról a Kőrösi weboldalán. 

HIRDETÉS
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Késely Ajna: „Mostantól csak a jövőre összpontosítok”

– Március utolsó hetében 
rendezték az úszók orszá-
gos bajnokságát (ob), ahol 
800 gyorson nyert, 400-on 
és 1500-on második, 200 pil-
langón 4. lett a Kőbánya SC 
színeiben. Elégedett? 
– Mélypontként éltem meg a 
versenyt. 

– Egy arannyal és két ezüst-
éremmel? 

– Valamennyi gyorsszám-
ban jobb időt vártam magam-
tól. Hozzászoktam az egyen-
letes fejlődéshez, ahhoz, hogy 
két másodperceket javítok év-
ről évre. 

– Ha a februárban rende-
zett olimpiai felkészülési 
verseny eredményeit vesz-
szük alapul, a két másodper-
cek most is megvoltak.

– 2019-ben a vébén 4:01-et 
úsztam 400-on, és mindössze 
két századdal maradtam le a 
dobogóról. Most az ob-n 4:10-
et. Mentálisan és erőnlétileg 
sem voltam megfelelően felké-
szülve. 

– Ennek ellenére tagja az 
olimpiai csapatnak, Tokió-
ban 400-on és 800-on is rajt-
hoz állhat. A mostani kudarc 
erőt ad? 

– Egyrészt igen, másrészt 
haszna is volt, hiszen szem-
besített azzal, hogy a játékok 
előtt három és fél hónappal hol 
tartok a felkészülésben. Hagy-
tam magamnak néhány napot 
a történtek elemzésére és elen-
gedésére, hogy utána kizárólag 
az előttem álló kihívásra össz-
pontosíthassak.

– Ha már elengedés. Koráb-
bi nyilatkozataiból tudható, 

hogy önt is megviseli az egy 
éve tartó járványhelyzet. Ne-
hezen dolgozza fel a vele járó 
korlátozásokat?

– Tavaly márciusban életem 
egyik legjobb formájában vár-
tam az ob-t, amikor beütött a 
Covid. A versenyeket, köztük 
az olimpiát elhalasztották, jött 
egy sokhetes karantén, amely 
nekem nagyon betett. Hirtelen 
kellett elfoglaltságot találnom 
magamnak. Így hát leérettsé-
giztem, noha eredetileg úgy 
terveztem, hogy épp az olim-
pia miatt egy évet halasztok a 
középiskolában. 

– Május végén jön az Euró-
pa-bajnokság, amelyet Ma-
gyarország rendez. Ké szül 
rá?

– Persze, a hazai pálya még 
akkor is pluszerőt ad, ha üres 
lelátók előtt kell úsznia az 
embernek. A kontinenstorna 
után következik másfél hónap 
hazai edzőtábor, majd uta-
zunk Tokióba. 

– A hangsúlyból érezhe-
tő, hogy fontos önnek, hogy 
nyáron már itthon edzőtábo-
roznak. Miért?

– Azért, mert hétvégente 
haza tudok menni feltöltőd-
ni a családomhoz és a baráta-
imhoz. Az én lelki trénerem 

ugyanis az édesanyám. Van 
mentális trénerem is, több 
olyan ember vesz körül, akik 
kívülállóként látnak, és ma-
gas intelligenciájuknak kö-
szönhetően hasznos taná-
csokkal segítik a felkészülé-
semet. 

– Vannak verseny előtti rí-
tusai? 

– Több is. Meg szoktam kér-
dezni, hogy a sapkám válasz-
téka pont középen áll-e, az 
edzőimtől pedig ökölpacsit 
kérek. És van egy kabalapár-
nám, ami ha nincs velem, ak-
kor úgy érzem, hogy baj tör-
ténhet. Ezért Tokióba is uta-
zik majd velem.

A  kitüntetettek: Elekes Eni-
kő, Pásztor Flóra és a Törekvés 
SE Vívó és Kerekesszékes Vívó 
Szakosztálya.

– A z  eg yesület veze-
tői a sport mellett arra is 
ügyelnek, hogy tisztessé-
ges, becsületes, a céljait el-
érni képes embereket for-
máljanak a versenyzők-
ből – emelte ki a Törek-
vés SE Vívó és Kerekesz-
székes Vívó Szakosztálya 
méltatásakor D.  Kovács 
Róbert Antal polgármes-
ter. A klub elnöke, Sárvári 
György rendkívül büszke arra, 
hogy 1999-ben az egyesület ak-
kori vezetése mert nyitni a fo-
gyatékkal élő sportolók és velük 
együtt az esélyegyenlőség felé.

A Bihari úton vív Pásztor Fló-
ra is az ép versenyzők között, 
aki nem lehetett jelen a díját-
adón. Előző nap kapta meg a ko-
ronavírus elleni oltást, amely-
től belázasodott. Nevében tré-
nere, Beliczay Sándor vette át 
az elismerést. A Törekvés SE 
mesteredzője szerint szakmai 
értelemben a tavalyi év csodá-
latosan alakult, hiszen 2020 
februárjában a női tőrváloga-
tott – tagjai között Pásztor Fló-

rával – kijutott a tokiói olimpi-
ára. A járványhelyzet persze az 
élsportolók mindennapjait is 
felborította. 

– Reggeltől estig edzünk, és 
csak edzünk. Nincsenek ver-
senyek, ahol összemérhetnénk 
felkészültségünket a riválisa-
inkkal – hangsúlyozta Beliczay 
Sándor.

Ha Tokióban a kora miatt még 
nem is, a 2024-es párizsi olim-
pián már szőnyegre léphet Ele-
kes Enikő, a családi példát kö-
vetve. Édesapja, Elekes End-
re szabadfogásban képviselte 
az 1992-es barcelonai játéko-
kon Magyarországot. 17 éves 

lánya a Kőbánya SC-
ben sportol, és idén 
januártól a Csepelen 
működő Kozma Ist-
ván Birkózó Akadé-
mia tagja. 

– Ő a világ egyik leg-
nag yobb tehetsége, 
akire bármelyik or-

szág büszke lenne az utánpót-
lásban – fogalmazott edzője, 
Péteri András.

A  Kőbánya Sportolója díjat 
gálaünnepségen szokták átad-
ni. Ahogy a polgármester fogal-
mazott: „kellő dísszel és pom-
pával”. Erre a járványhelyzet 
miatt most nem volt mód, de az 
önkormányzatnál abban bíz-
nak, hogy az ünnepséget júni-
usban, a Szent László Napok 
idején pótolhatják. A  polgár-
mesteri hivatal fedett belső ud-
varában tartott díjátadón Kő-
bánya képviseletében részt vet-
tek Somlyódy Csaba és Radvá-
nyi Gábor alpolgármesterek is.

Egymás utáni nyeri a nemzetközi 
énekversenyeket a kőbányai lány

Ob után, Ob után, 
olimpia olimpia 
előttelőtt

Kőbánya 
sportolói 
2020-ban

Laura nem talál 
legyőzőre
– Már háromévesen kris-
tálytisztán énekelte a ka-
rácsonyi dalokat – idézi fel 
Laura édesanyja azt a pil-
lanatot, amikor felfedez-
ték, hogy milyen kincs la-
kik a ma már ötödik osztá-
lyos lánya torkában. Muzsi-
kán nőtt ugyan fel, de tehet-
ség és szülői ambíció nélkül 
nem tartana ott, ahol most. 
– Nyolc-kilenc éves lehetett, 
amikor a kívülállóknak is 
feltűnt, hogy milyen szépen 
énekel – büszkélkedik Lanc-
fer Diána.

Akkoriban jelentkeztek a 
Little Miss World of Hunga-
ryre, amely egyszerre gyer-
mekszépségverseny és te-
h e t s é g ku t ató.  L a u ra a z 
Anasztázia című animációs 
film egyik betétdalát adta 
elő. Produkciójával nemcsak 
a koronát nyerte el, hanem a 
Miss Talent-díjat is.

Innentől kezdve egyik si-
ker követte a másikat. Klasz-
szikus ének kategóriában 
őt találták tavaly nyáron 
korosztályában a legjobb-
nak az online megrendezett 
brüsszeli nemzetközi zenei 
versenyen. A járványhely-
zet miatt a jelentkezők vi-
deóra vették a kiválasztott 
darabot, majd a kisfilmet e-
mailben küldték be. Hason-
ló módon rendezték év ele-
jén a Magic Muse elnevezé-
sű moszkvai versenyt is. La-
ura két romantikus dallal ne-

vezett: az egyiket napjaink 
ünnepelt sztárja, a „Kerin-
gőkirályként” emlegetett 
hegedűművész, André Rieu 
szerezte. A zongorakísére-
tet Juhász Tamás, a Kroó 
György Zeneiskola művész-
tanára adta, aki harmadik 
éve tanítja a lányt. Moszkvá-
ban az első helyezés mellett 
Laurának ítélték oda a „leg-
kedvesebb előadó” díját is.

Márciusban egy olasz ver-
senyen nyert, ahol a zsűri el-
nöke a 20. század egyik leg-
nagyobb szopránja, Mont-
serrat Caballé lánya volt. 

– Nehéz darabokkal szok-
tunk indulni, a lányom éne-
kelte már a szinte minden-
ki által ismert Ave Mariát 
is Bachtól – meséli az édes-
anya. Laura nemcsak előad, 
hanem ír is zenét. Ezért nem 
is kérdés, hogy a Harmat ut-
cai Általános Iskola diákja 
énekesnőnek és zeneszer-
zőnek készül. 

Fotó: MTI – Koszticsák Szilárd
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