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Eredmények számokban,
közterületi szemle
Közterületi szeszesital-fogyasztás, illegális hulladéklerakás,
roncsautók közterületeken. Hol, hogyan, hányszor lépett fel a
Kőbányai Közterület-felügyelet? Megvontuk az elmúlt öt hét
mérlegét.
7. oldal

Nyitási menetrend

Betartott
ütemterv

Épül a Tengerszem rendelő és
bővül a Szervátiusz Általános
Iskola – hol tartanak a kerületi nagyberuházások? Az Újhegyi
rendelő megújítása következik a
sorban. 
2. oldal

Következik:
a Mádi utca

Fokozatos
újraindulás
Nyitottak az éttermek, megnyílt a Kőbányai Önkormányzat által felújított Újhegyi
Uszoda, elindultak a tanfolyamok a Kőrösiben. Napról napra állt vissza a régi rend
az iskolákban április közepétől május elejéig. Beszámolunk a tapasztalatokról.

4–5., 8–
8–9. oldal

Újabb kőbányai útszakasz megújítását kezdi el augusztusban
a főváros. Idén épül meg a lámpás kereszteződés is az Újhegyi–Maglódi út kereszteződésében.
2. oldal

Közösséget formáló új
programok indulnak

Két keréken

Sebességet váltanak a kőbányai biciklis fejlesztések,
sorra vesszük az idén elkezdődőket. Hogyan lesz
átjárhatóbb két keréken a
kerület, és mi lesz biciklivel
is könnyebben megközelíthető? 
12. oldal

Új akciókkal bővül a kerületi szemléletformáló program. Társasházi megtervezett előkert
és vadvirágos rét – a
következő lépések.

13. oldal

Hamuvá lett
családi otthon

Kőbányai felújított lakás vált a lángok martalékává a Harmat utcai társasházi tűzben. Senki sem sérült meg, ám a kár hatalmas. A közösségi oldalakon kőbányaiak fogtak össze a károsultak
megsegítéséért.
11. oldal

Felkészülés az olimpiára – interjú Pásztor Flórával, az Év kőbányai sportolójával
16. oldal
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Helyszíni bejárás a Tengerszem Rendelőintézetben
és a Szervátiusz iskolában

Jól haladnak a kerületi
nagyberuházások
A kör alakú épületrész a gyermekháziorvosok és a védőnők,
a hozzá kapcsolódó, téglalap
alakú épületrész földszintje pedig a felnőtteket gyógyító doktorok birodalma lesz
nyárra az Üllői úttal párhuzamos Szárnyas utca 3.-ban.
A Tengerszem néven ismert
építmény – épp a sajátos kialakítása miatt – volt már pres�szó, étterem, sőt iskola is. Új
funkcióját a Gyárdűlő városrész dinamikus fejlődésének
köszönheti.
A már befejeződött, illetve a
folyamatban lévő ingatlanberuházásoknak köszönhetően
a környék lakossága és azzal
együtt az egészségügyi alapellátás iránti igény is nő. A felnőtt- és a gyermekháziorvosok, valamint a védőnők eddig
külön helyen fogadták a pácienseket.

– A régi rendelők egyszerre
voltak korszerűtlenek és szűkösek, az infrastruktúra fejlesztése ezért nem tűrt halasztást – mondta az építkezés
bejárásakor D. Kovács Róbert
Antal polgármester.
A Gyárdűlő új egészségügyi
központjában öt felnőttháziorvosi rendelőt alakíttat ki az önkormányzat. A gyermekrészleg ugyanennyi rendelőből áll
majd, hogy a beteg gyermekek
kezelése mellett jusson hely
az egészségesek ellátására is
– például a védőoltások beadásához vagy a védőnői tanácsadás számára. A téglalap alakú épületrész felsőbb szintjein
társasházi lakások találhatók.
Ennek az épületnek a homlokzatát az önkormányzat felújíttatja, továbbá rendezi a Tengerszem és az Üllői út közötti
területet.

– A külső munkák május végén kezdődnek, pihenőrészeket alakíttatunk ki, az árkádot
felfuttatjuk növényekkel, megújul a burkolat, és helyreállítjuk
a korábbi díszkutat is – emelte
ki a helyszíni szemlén Somlyódy Csaba kerületi fejlesztésekért felelős alpolgármester.
A Tengerszem helyreállítása, valamint az épület környezetének megújítása közel egymilliárd forintba kerül. A költségek felét saját forrásból, a másik 50%-ot pedig állami támogatásból állja az önkormányzat.
Időarányosan jól halad a
másik kerületi nagyberuházás, a Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése is a Kőbányai úton. Az alsó tagozatosok barakképülete régen megérett már a bontásra. Az 1–4.
évfolyamot a főépületre ráépített új szinten helyezik el, ahol

11 tantermet, csoportszobákat,
illetve mosdókat alakítanak ki.
A válaszfalak már állnak, júniusra a belső festéssel is végez a
kivitelező.
– Mindannyiunkat jó érzéssel tölt el, amikor egy régi álom
valóra válik, a Szervátiusz iskolában pedig most ennek lehetünk tanúi – fogalmazott a
munkálatok megtekintése után
a polgármester.
A felújítás szélesebb körű lett,
mint tervezték, mert az iskolát
fenntartó tankerületi központ
időközben két új kazánra nyert
pénzt. A tulajdonos önkormányzat pedig beszerzett egy
harmadikat, hogy a kazánházból lehessen fűteni az udvaron
felállított sportsátort. Többletmunkaként végzik el az épület
környezetében a csatornahálózat rekonstrukcióját is, hogy
az a 21. század követelménye-

inek megfelelően vezesse el az
oktatási intézmény szennyvizét. Menet közben derült ki az
is, hogy elkerülhetetlen az aula
statikai megerősítése. A fal
ugyanis elkezdett megrepedni
azokon a pontokon, ahol a vakolat elfedte az egykori szellőzőkürtőket. A Szervátiusz iskola
bővítésének költsége 1-1,5 milliárd forint között alakul.
A következő önkormányzati, kormányzati támogatással
megvalósuló nagyberuházás
az Újhegyi lakótelep rendelőjének bővítése és korszerűsítése lesz, amelynek előkészülete már tart. Az újhegyi orvosi rendelő modernizációjára is 500 millió forint támogatást kap Kőbánya, a munkálatok ideje alatt a rendelő a tervek szerint a Sibrik Miklós út
76–78. szám alatti önkormányzati épületben működik majd.

Augusztusban kezdődik a Mádi utca felújítása

Ha nyár, akkor felzúgnak
a marógépek
Rég várt fővárosi beruházás
indul el nyáron: a Mádi utca
legrosszabbnak ítélt szakasza
újul meg a Sibrik Miklós út és
a Kada utca között. Áprilisban
az első egyeztetések is megtörténtek a kerület vezetése és a
Budapest Közút vezetői között.
– A főváros anyagi lehetőségeit mindenki ismeri. Bár
szükséges lenne, nincs rá lehetőség, hogy az elejétől a végéig tokkal-vonóval a teljes Mádi
utcát felújítsák, ezért egyeztettünk, hogy melyik az a rész,
amelyik szerintük is a legros�szabb állapotban van. Ez az
a szakasz, ahonnan a legtöbb
lakossági jelzés érkezett, és a
BKV is panaszkodott, hogy a
buszok tönkremennek – mondja az egyeztetésről Somlyódy
Csaba városüzemeltetésért és
fejlesztésért felelős alpolgármester.
Ami már eldőlt: a felújítás
augusztusban kezdődik, és
ugyanúgy, ahogy a Bányató ut-

cában, itt sem csak
a kopóréteget marjá k fel és aszfa ltozzák újra, hanem
két rétegben cserélik az utat, illetve
megújulnak a szegélykövek is. A járdáknál – mivel az
egyik oldalon a felújítás nemrég megtörtént – főként javítások lesznek, ugyanakkor lakossági igényre bekerült a tervekbe a gyalogátkelő kiépítése a Lavotta utca és a
Mádi utca kereszteződésében.
Az útfelújítással párhuzamosan korszerűsítik a közvilágítást is az érintett szakaszon,
illetve a biciklissáv felfestése
megtörténik.
– Komoly eredmény, hogy
Kőbánya a Bányató utca után
a Mádi utcával is bekerült a fővárosi útfelújítási programba,
hiszen egész Budapesten tavaly és várhatóan idén is mintegy három nagyobb beruházás-

ra jut forrás – hangsúlyozza Somlyódy Csaba.
A felújítás várhatóan
két-három hónapot vesz
igénybe, vagyis októberre
készülhet el. Az átmeneti forgalmi változásokról
a következő időszakban születik döntés, a Budapest Közút
figyelembe veszi a kerület tapasztalatait is a szakmai érvek mellett. A BK-val folytatott
egyeztetésen pedig az is felmerült, hogy ha kerül rá forrás, jövőre vagy az azt követő évben
a Kada és a Gitár utca közötti
szakaszon kicserélik a kopóréteget.

Idén épül meg
a lámpás kereszteződés is az
Újhegyi és a Maglódi út kereszteződésében. Ezt eredetileg 2020-ra szánták, ám a tervezésnél kiderült, hogy műemléki épület elé került volna
egy vezérlőszekrény, emiatt a
terveket módosítani kellett, a
munkálatok pedig az idei évre
csúsztak.

– Ennek a lámpás kereszteződésnek a
megvalósítása azért
fontos, mert ez Kőbánya egyik legbalesetveszélyesebb kereszteződése. Hiába
vannak kinn a stoptáblák, szinte hetente történik itt baleset – mondja az alpolgármester. A kerület
egyébként a következő hetekben javaslatot állít össze azokról a kisebb közúti problémákról, például a hiányzó felfestésekről, amelyekre a legtöbb lakossági panasz érkezik, és azokat az ígéret szerint a Budapest Közút sorra veszi és megcsinálja.
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Van, ami az ingatlantulajdonosok feladata!

A POLGÁRMESTER LEVELE

Egymillió négyzetméter – ekkora területen nyírja Kőbányán
a füvet tavasztól őszig a Kőkert
a négy fűnyíró traktorral, illetve tíz fűkaszásával. Az idei első
kör áprilisban kezdődött, és ez
a munka gyakorlatilag folyamatos késő őszig. A parkolók,
utak mentén paravánokkal előzik meg a fűkaszások, hogy egyegy felverődő kavics kárt okozzon a közeli autóban vagy ingatlanban. Ha mégis történik ilyen
– évente nagyon kevés, alig pár
esetben fordul elő –, arra szolgál az önkormányzati cég biztosítása.
A fűnyírás mellett 58 játszótér és 32 kutyafuttató karbantartása is a Kőkert dolga, ahogy
a virággal beültetett közterületek rendben tartása, öntözése
is. Áprilisban még árvácskákat
láthattunk a virágágyásokban,
májusban azonban már érkeznek a megszokott egynyári növények, amelyek ezerszínűvé
varázsolják Kőbánya közterü-

Szabadság, kézfogások, ölelések – ezeket a
kifejezéseket is olvashatjuk azon a fecskendőt ábrázoló plakáton, amellyel a koronavírus elleni védőoltásokat népszerűsítjük. Ezekből a rég várt élményekből, érzésekből nyertünk vissza egy részt
a nyitás első szakaszában. Végre nemcsak
maszkban, a küszöb két oldalán állva vagy
videotelefonálás közben mutathattuk meg a
nagyszülőknek, hogy mennyit nőtt a kisunokájuk, hanem együtt
lehetünk, egymást átölelve. Úgy, ahogy régen.
Családtagok, barátok, kollégák jöhettek össze hosszú hónapok
után, költhetnek el együtt egy közös ebédet, vacsorát. Jöhetnek a
karanténsztorik a home office-ról, az ágyban fekve végighallgatott tanórákról, a házilag sütött kenyérről és a felszedett kilókról.
De legfőképp arról, hogy mennyire vártuk már, hogy legyen végre
visszaút a megszokott életünkhöz.
A teraszok és a kerthelyiségek megnyitása „a szabadság ünnepévé” tette április utolsó hétvégéjét. A következő lépésben a helyzet
tovább normalizálódik az igazoltan védettek számára. Ők azok,
akik beoltatták magukat, vagy átestek a koronavírus-fertőzésen.
Előttük megnyíltak az edzőtermek, az uszodák, a szállodák, a mozik és a színházak is.
A nyitás második szakaszára mi is nagyon készültünk. Különösen igaz ez a teljesen felújított Újhegyi Uszodára, melynek kapuit most nyithattuk meg először a nagyközönség előtt. A szabadság azonban közösségi együttlét nélkül nem teljes. Ezért is írtuk
rá a már említett plakátra, hogy „közös ünnepek”. A járvány előtti években természetes volt számunkra, hogy a májust a Halmajálissal indítjuk. De 2020 után 2021-ben is le kellett mondanunk az
Óhegy parkban készülő halászlevek illatáról, a bográcsok látványáról, mert tömegrendezvényt egyelőre nem lehet tartani.
A védőoltással a közösségi együttlét esélyét is megkapjuk. Önkormányzatunk az oltásra való jelentkezéshez és az időpontfoglaláshoz minden segítséget megad. Keressék bizalommal munkatársainkat a KÖSZI-ben munkanapokon 10 és 12, valamint 14 és 16 óra
között. Mi, a város vezetői már meghoztuk a felelős döntést: beoltattuk magunkat. Mindenkit erre biztatunk. Hiszen az, hogy hogyan tovább, az egyéni felelősségvalláson múlik. Minél többen kapjuk meg az oltást, annál hamarabb jön el a közös ünneplések ideje is!

Zöld, színes és rendezett

leteit. Gondozásukon tíz ember
dolgozik folyamatosan.
A zöldsávokra, azaz az úttestek és járdák közötti útfelületekre azonban a lakosságnak
is figyelnie kell! Bár a nagyobb
főutak mentén a Kőkert elvégzi a fűnyírást, a kerületi rendelet szerint a zöldsávok rendben

tartása az ingatlantulajdonosok feladata. A kertes, családi
házas övezetekben az ingatlantulajdonosnak kell odafigyelnie
ezek rendben tartására, gondozására, a fűnyírásra éppen úgy,
ahogyan télen is az ő feladata a
síkosságmentesítés, vagy ősszel
a lehulló levél összehordása is.

Startolt a Legyen TERED közbiztonsági
mintaprogram második üteme

Kedves Kőbányaiak!

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

KŐBÁNYAI ÜGYEK A PARLAMENTBEN

Amikor baj van

Alapkőletétel
helyett
faültetés
A mostani faültetés példaként
szolgálhat a jövőbeni önkormányzati beruházásoknál –
hangsúlyozta a projektindító
ünnepségen Kőbánya polgármestere. D. Kovács Róbert Antal felidézte, hogy a Kőbánya
felsőn található villamosmegállóval átellenben bódékból kialakított kiskocsmák működtek egykor, amelyek törzsvendégei rendszeresen zavarták a
lakók nyugalmát.
Az italméréseket azóta felszámolták, ám a területnek
mindaddig nem találtak hasznos funkciót, amíg az önkormányzat meg nem ismerkedett az építészeti bűnmegelőzés módszerével. Ennek lényege, hogy tereprendezéssel,
parkosítással, közvilágítással,
valamint a zöldfelületek rend-

szeres karbantartásával teszik átláthatóvá a kiválasztott
környéket. A terecskén kutyások és pihenni vágyók osztoznak majd. A kutyafuttató körbekerítése már befejeződött,
az ebeknek szánt játékszerek,
az itató, illetve a gazdák kényelmét szolgáló padok telepítése pedig folyamatban van.
A ZöldEb Egyesület az önkormányzat partnereként segíti
az állattartók és a városvezetés közötti érdekegyeztetést.
A futtató mellett pihenőpark
létesül sakkasztallal, padokkal, gyeppel és virágokkal.
A kerületi fejlesztésekért felelős alpolgármester, Somlyódy Csaba szerint a terület átalakítása mintaértékű lehet
a későbbi beruházások során.
A körzet önkormányzati kép-

viselőjének, Radványi Gábor alpolgármesternek a folytatásra is vannak már elképzelései, szeretné, ha a harmadik ütemben a kutyafuttató mögötti parkoló újulna
meg. A mintaprogram második ütemének várható költségei 14 millió forint körül alakulnak. Ebből 5 millió forintot az önkormányzat áll, és
ugyanennyi támogatás érkezik a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanácstól.

Amikor jól megy a sorunk, sok barátunk
van. Hogy közülük hány igaz barátunk
van, az sajnos rendszerint akkor derül ki,
amikor bajba kerülünk. Azt mondják sokan, hogy a mai világban az emberek befelé fordulnak, csak magukkal törődnek,
és érzéketlenek mások bajaira.
Szeretném hinni, hogy mindez nem igaz.
Sőt, szeretném hinni, hogy segíteni nemcsak
barátok tudnak egymásnak, hanem minden jóérzésű ember, akár ismeretlenül is. És öröm látni, hallani, ha mindez nem csupán hit kérdése, hanem nagyon is valóság. Mert az örömöt egy pillanat alatt válthatja fel a félelem és a bánat, mint ahogy
az nemrég Kőbányán történt egy tűzesetben. Születésnapi bulinak indult, rémálom lett belőle. Fontos már itt leszögezni, hogy a
tűz nem a buli miatt keletkezett, és nem is a buli tulajdonképpeni helyszínén. A kicsiny társaság eleve a társasház kényelmes tetőteraszán ünnepelte volna a jeles dátumot. Ünneplés közben vette észre a tulajdonos, hogy valami nincs rendjén, füst szivárog az
üresen hagyott lakásból. Mire lement, már nagy volt a baj, poroltóval sem lehetett megfékezni a lángokat. A ludas valószínűleg egy
zárlatos mobiltöltő lehetett. (A vizsgálat jelenleg tart még.) A tűzoltók perceken belül a helyszínen voltak, a tetőről és a lakásokból
kimenekítettek mindenkit, emberéletben szerencsére nem esett
kár. Nem úgy a lakásokban. Az a lakás, amiben a tűz keletkezett,
teljesen kiégett. A lángok elterjedését szerencsére sikerült megakadályozni, de a szomszédos lakásokban az oltáshoz használt víz
is rengeteg kárt okozott bútorokban, könyvekben.
Eddig a történet szomorú része. Ami ezután következett, az
megmutatta, hogy Kőbányán jóérzésű, segíteni kész emberek
laknak. Sokan mozdultak meg, ki pokróccal, ki ruhaneművel segítette ki a bajba jutottakat. A különböző Facebook-csoportokban
is zajlik a segítség megszervezése, a pénzgyűjtést is beleértve. Itt
is kérem, hogy aki tud, segítsen.
A baj szomorúvá tesz, arra viszont büszke vagyok, hogy ilyen
embereket képviselhetek.
Burány Sándor
országgyűlési képviselő
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Ismét látogatható
a Szivárvány
Idősek Otthona
Pitypang nevet sárgán a fűből, a virágtartókban pedig újra ott piroslik a muskátli
– a tavasz színei és nyitása keretezi a járványhelyzeti korlátozások alól lassan szabaduló kőbányai Szivárvány Idősek Otthonának mindennapi életét. Több lakó a

teraszon élvezi a napsütést, mosolyogva
integetnek.
Nyugodt, idilli hétköznapi kép lenne
mindez a maszkok látványa nélkül.
– Nem ugyanolyan még az életünk,
mint a pandémia előtt volt. A jó idő elle-

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK ÉS
EGYHÁZAK RÉSZÉRE

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a civil szervezetek
és egyházak kulturális, közművelődési, hagyományápoló,
ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi,
egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, karitatív
és szociális tevékenységének támogatására.

A PÁLYÁZATOKAT 2021. JÚLIUS 15-ÉN 16.00 ÓRÁIG
LEHET BENYÚJTANI
elektronikus úton a BP10KER hivatali kapun keresztül vagy postai
úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnak címezve.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető
a +36 1 4338 144-es telefonszámon. Pályázati adatlap mind a civil
szervezetek, mind az egyházak tekintetében igényelhető a Hivatal
Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.kobanya.hu honlapról.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

nére sem jönnek még ki többen egyszerre az udvarra. Látszik a lakókon a visszafogottság – meséli Lajtai Ferencné, az intézmény vezetője, akit mindenki Erzsikének hív.
Ahogy körbevezet, elsőként az érintésmentes látogatószobát mutatja meg: kettéosztott helyiség, üveg választja el a látogatót az otthonban lakótól, beszélgetni
mikrofonon keresztül tudnak. Központi
része lett ez az otthonnak, hiszen amint
lehetett, nagy számban érkeztek a látogatók. De érkeztek csomagok is a pandémia
alatt, a mennyiség érzékeltetésére egyetlen szám is elég: 490 pakkot vettek át két
hónap alatt.
– A Gergely utca felőli kapunál vettük
át a csomagokat, kezdetben a vírusmentesítés érdekében egy fűtésmentes szobában két napig tároltuk őket és utána adtuk át, de annyira nagy volt a türelmetlenség, hogy át kellett térnünk az azonnali fertőtlenítésre, majd a behatási idő
után a mentálhigiénés munkatársak adták át a címzetteknek – sorolja a teendőket az intézményvezető, azt is hangsúlyozva, hogy nagy segítség volt, hogy a téli
hidegben, havazásban az önkormányzat
sátrat, illetve melegítőgombákat biztosított a csomagátvételre.
A Szivárványban a járvány első hullámában nem volt megbetegedés, a másodikban jelent meg a fertőzés az egyik
lakónál.
– Egy hajnali esést követően a kiérkező mentők tesztelésének eredményeként
derült ki, hogy bejutott a vírus az intézménybe. Ezt követően önkormányzati és
intézményi összefogással megkezdődtek
a teljes körű szűrések, amelynek eredményeként sajnos további három-három
eset azonosítása történt a két lakószinten. Ők is teljesen tünetmentesek voltak – mondja Erzsike.
A járvány előrehaladtával sajnos nőtt az érintettek száma és
a szükségletnek megfelelően folyamatosan bővítették az izolációs részleget, azaz az elkülöní
tő szobák számát, ami nem volt
egyszerű feladat. A Szivárványban ugyanis igyekeznek a lehető legoptimálisabb körülményeket kialakítani a lakóknak, így többen a saját bútoraikat is hozzák/hozták a beköltözéskor. Így amikor az izolációs részleg
bővítésére került sor, az nemcsak az

érintett lakók átköltöztetését jelentette, hanem több esetben a teljes szobai bútorzat átszállítását is. A gyógyulás után pedig jöhetett
a visszapakolás a régi
szobába, amelyet előzőleg kifestettek.
Erzsike azt mondja,
mára egy kicsit fellélegeztek, a lakók 95 százaléka kérte az oltást,
a dolgozóknál az átoltottság 84 százalékos. Fertőzés jelenleg
nincs, amit azzal is próbálnak megelőzni, hogy folyamatosan tesztelnek, és változatlanul az intézmény minden dolgozója az előírt eljárásrend szerint végzi a
munkáját.
A pandémia megjelenésétől kezdve az
intézménynek a legfontosabb feladata a
szolgáltatást igénybe vevők és a munkavállalók egészségének védelme, amelyhez az önkormányzat folyamatos segítséget nyújt. Segítség volt számukra, hogy
az önkormányzat támogatásával az elmúlt időszakban vehettek fel az engedélyezett létszám felett dolgozót, tavaly tavasszal pedig – amikor a saját intézményük zárva tartott – számíthattak a bölcsődei dolgozókra.
– Nagyon sokat jelentett, hogy önként
felajánlották a segítségüket, köszönet
érte. Mi már a szigorú eljárásrend mellett végeztük a munkánkat, ők pedig
megjöttek a maguk színes, vidám csoportjával és nagyon üde színfoltját jelentették az intézménynek – meséli az
intézményvezető, aki bízik abban, hogy
a mostani nyitás után lassan visszatérhet az élet a megszokott kerékvágásba,
és ahogy a járvány, úgy a médiahírek által keltett szorongás is eloszlik a lakókban. Az idősotthon munkatársai pedig
talán egy keveset letehetnek a teherből,
amelyet a mindennapok
hőseiként, szakmai
alázattal és példamutató hely tá llással viseltek az
elmúlt több mint
egy évben.
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Közös állásponton
„Mi kértük az oltást! Regisztráljon Ön
is! Regisztrálj Te is!” – pártállástól függetlenül a közösségi oldalakon és óriásplakátokon is közösen ösztönöznek mindenkit regisztrációra és a koronavírus
elleni oltás felvételére Kőbánya vezetői: D. Kovács Róbert Antal polgármester (Fidesz–KDNP), valamint az alpolgármesterek, Radványi Gábor (Fidesz–

Nyitási menetrend
A beoltottak számának növekedésével
párhuzamosan áprilisban több lépésben
enyhítette a kormány a koronavírus-járvány miatt
elrendelt korlátozó intézkedéseket.
A döntések alapján:
– a kijárási tilalom éjfélkor kezdődik;
– az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni;
– a védettségi igazolvánnyal rendelkezők este 11 óráig látogathatják a vendéglátóhelyek belső tereit (a szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik);
– a védettek szállodákba is mehetnek,
és a gyermekeket is magukkal vihetik;
– védettségi igazolvánnyal újra látogathatók a szabadidős létesítmények: a
többi közt az állatkertek, a vadasparkok,
a múzeumok, a színházak, a mozik és a
könyvtárak;
– az edzőtermeket, uszodákat fő szabály szerint csak a védettek,
valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak
használhatják, a védettek
és felügyeletük alatt álló
kiskorúak este 11 óráig a
sportrendezvényeket
is látogathatják.

Május 10-étől az
óvodákban, iskolákban a jelenléti
oktatással együtt
újra indulna k a
sportlétesítményekbe kihelyezett testnevelésórák, sportszakköri foglalkozások,
vagyis folytatódhat
az úszásoktatás is,
hiszen óvodai, iskolai keretek között ismét látogathatók az uszodák, edzőtermek, jégpályák. Ezekben a sportlétesítményekben a testnevelésórákon kívül
sportszakköri, iskolai sportköri foglalkozást, továbbá sportoktatást is tarthat
testnevelő tanár vagy edző vezetésével
az oktatási intézmény.
A koronavírus elleni védettséget – ahol
kérik – az igazolvány bemutatásával kell
igazolni, amit a helyiség üzemeltetője vagy a szolgáltatás nyújtója ellenőriz.
Aki ezt nem teszi meg, 100 ezer forinttól
1 millió forintig terjedő bírsággal sújtható, de egy évre be is zárathatják a helyet.
Bár elkezdődtek az enyhítések, a járvány még jelen van, ezért több intézkedés fennmaradt, így a többi közt a
maszkviselési kötelezettség a közterületeken, tömegközlekedési eszközökön és
boltokban, valamint továbbra is hatályban maradtak a magán- és családi rendezvényekre vonatkozó korlátok.

Újra tesztekkel
segített
a főváros
Mustó Géza Zoltán alpolgármester 425 darab koronavírus-antigéngyorstesztet vett át Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettestől, melyekkel a Fővárosi Önkormányzat a vírus elleni hatékony védekezéshez kívánt hozzájárulni. A Kőbányai Önkormányzat ahogy eddig, úgy ezután is folyamatosan végez teszteléseket a fenntartásában
működő intézményekben, így örömteli módon kifejezetten
alacsonyan sikerül tartani a fertőzöttség mértékét.

KDNP), Mustó Géza Zoltán (DK), Somlyódy Csaba (MSZP) és Weeber Tibor (Fidesz–KDNP).
Kőbánya polgármestere a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „A városvezetés
nem csak politikai kérdés, az oltás pedig
egyáltalán nem az!” Somlyódy Csaba alpolgármester pedig saját oldalán azt teszi hozzá: a kérésük nem egy politikai
„kötelező kör”, hiszen Kőbánya vezetése
saját maga is megtapasztalta a kór következményeit.
Az ösztönzés mellett segítséget is kínálnak azoknak, akiknek problémát jelent az
internetes regisztráció vagy éppen az időpontfoglalás. Akinek szüksége van rá, a
Kőbányai Önkormányzat munkatársai-

tól kérhet hozzá segítséget munkanapokon 10 és 12, valamint 14 és 16 óra között
az Előd utca 1. szám alatt, a KÖSZI-ben.
A regisztráció egyébként továbbra is a
https://vakcinainfo.gov.hu/ oldalon lehetséges, utána pedig egyénileg a https://
www.eeszt.gov.hu, vagyis az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér oldalán lehet időpontot foglalni az elérhető védőoltásokra.
Már regisztrálhatnak a 16–18 év közötti fiatalok is, ők május 10-e után a Pfizer vakcináját kaphatják majd meg. Fontos tudni, hogy esetükben a hozzájárulási nyilatkozat mellett szükség van az oltáshoz a szülői hozzájárulási nyilatkozatra is!
HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
kőbányai nyugdíjasok 2021. évi üdültetésére
A PÁLYÁZHATÓ ÜDÜLÉSI TURNUSOK:
Balatonalmádi (6 nap, 5 éjszaka)
2021. augusztus 30. – szeptember 4.
2021. szeptember 6. – 11.
2021. szeptember 13. – 18.
2021. szeptember 20. – 25.
2021. szeptember 27. – október 2.

A PÁLYÁZATOKAT 2021. MÁJUS 31-IG LEHET BENYÚJTANI
egy példányban, papíralapon a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjának
(Állomás utca 26.) szabadon megközelíthető előterében, valamint elektronikusan
e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre, illetve
elektronikus levélben a hivatal@kobanya.hu vagy a gozonne@kobanya.hu
e-mail-címeken keresztül.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 353-as
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető az Ügyfélközpontban, vagy
letölthető az Önkormányzat www.kobanya.hu honlapjáról. Az adatlap másolható.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Húsz éve állja a versenyt az elektronikában a kőbányai kisvállalkozás

Külföldön
terjeszkedik
a Salescon
A kapcsolati tőkére versenyképességi
tényezőként tekint a cég operatív igaz
gatója.
– Egyik erősségünk, hogy törzsvevő
inkkel ma már személyes a viszonyunk
– hangsúlyozza Nagy-Ignáth Kriszti
na, aki a második generációt képvise
li a családi kisvállalkozás vezetésében.
Mond is rögtön egy példát még a hős
korból. A Salescon Kft. alig volt egyéves,
amikor Krisztina édesapja, Ignáth Jó
zsef kapcsolatba került a társaság máig
meghatározó üzleti partnerével, a for
rasztóanyagokat gyártó japán Senjuval.
A távol-keleti vállalat magyarországi
forgalmazót keresett a termékeinek, és
valaki a Salescont ajánlotta. Ignáth urat
jól ismerték az elektronikai iparban, hi
szen mielőtt önállósodott, hosszú ideig
az Orionnál dolgozott fejlesztőmérnök
ként. A japánokat szorította az idő, így
hát József elrohant az óvodába a kisfiá
ért, majd magával vitte az üzleti tárgya
lásra. Az azonnali cselekvés kifizetődő
nek bizonyult, a Salescon azóta is a Sen
ju-termékek kizárólagos magyarorszá
gi disztribútora.

Az ipari tisztítószereket, illetve tisz
títógépeket gyártó cseh partnerüket is
a piaci ismeretségeiknek köszönhetik.
A Senju révén kiépített forgalmazói há
lózat kapóra jött a cseh DCT-nek.
– A két szegmens jól kiegészíti egy
mást, hiszen ha valamit „összekenünk”
forrasztóanyaggal, azt később le is kell
tisztítani – világít rá Krisztina a logi
kus összefüggésre. A kőbányai kisvál
lalkozás a segédanyagok és az integrált
áramkörök gyártásához használt gé
pek forgalmazásában egyaránt „komp
lett megoldást” kínál ügyfeleinek. – Au
tóipari beszállítói partnereink rendsze
resen kérnek tőlünk szakmai javaslatot
olyan problémákra, amelyek a bevett
módszerekkel nem oldhatók meg. Az ér
tékesítőink az általunk forgalmazott gé
pek beüzemelésében is közreműködnek
– hangsúlyozza az operatív igazgató.
Szlovákiában és ma már Szerbiában is
saját leányvállalattal vannak jelen, bár
az elmúlt egy évet ők is megszenvedték.
Tavaly márciusban, a gyárleállások ide
jén a Salescon megrendelései is vissza
zuhantak, és a normál forgalom csak

meglehetősen szűkös kezde
ti időszakot. Talán ezért is
van, hogy az induló vállalko
zásoknak gyakran ellenszol
Ignáth József alapító
gáltatás nélkül nyújtanak ta
szeptemberre állt vis�
nácsadással kiegészített ter
sza. Az elbocsátásokat
méktámogatást. Ez is egyfaj
elkerülték, ám ehhez a
ta társadalmi felelősségvál
munkavállalók anya
lalás, amelynek a klasszikus
gi áldozatvállalására Nagy-Ignáth Krisztina
változata is él a társaságnál.
is szükség volt. A cég operatív igazgató
– Gyermekként kaptam
egyszer egy doboznyi apró
nél ma is 15-en dolgoz
nak, többen diákmunkásból váltak al ságot Svédországból. Amikor a Baptista
kalmazottá, ami a szokásosnál erősebb Szeretetszolgálat meghirdette a kará
elköteleződést jelent a munkahely iránt. csonyi cipősdobozkampányát, nem volt
A vállalkozás fennmaradásához persze kérdés, hogy csatlakozom hozzá – idé
a kapcsolati tőke és a szakértelem mel zi fel a motivációt Nagy-Ignáth Kriszti
lett a termékek megfelelő ár-érték ará na. Édesapja – szintén személyes indít
nya, a bő raktárkészlet és a gyors kiszol tatásból – ugyanígy van a debreceni röp
gálás is kellett.
labdázás támogatásával. Kőbányán pe
– Az első években saját tőkéből fejlesz dig a kisvállalkozás anyagi hozzájárulá
tettünk, vagyis a nyereséget egy az egy sával hátrányos helyzetű gyermekek ve
ben visszaforgattuk – idézi fel Kriszti hettek részt a Szent László Gimnázium
na a külső finanszírozás szempontjából nyári sporttáborában.

Minimajális Nyitott
Frissen csapolt sör, sült kolbász,
ínyenceknek sonkatál (hajszálvé
kony falatokkal Enisz Laci bácsi keze
alól) – az Első Pesti Sonkaház terasza
is megnyitott május első hétvégéjén.
Volt sörpad, látványkonyha, illat és
íz – jókedvű vendéglátó és jóllakott
vendég. A szívvel kínált falatok pedig
láthatóan nemcsak a kőbányaiaknak
jöttek be, sokan a belvárosból érkez
tek a Maglódi útra falatozni.

HIRDETÉS
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KIEMELT ÜGYEK SZÁMA

Illegális hulladéklerakás, tiltott közterületi szeszesital-fogyasztás, a köztisztasági szabályok megsértése, közterületeken hagyott üzemképtelen járművek – néhány olyan cselekmény, amelyeket kiemelten ellenőriz a Kőbányai Közterület-felügyelet. Utánajártunk, hogy az elmúlt bő egy hónapban – azaz
március 29-től május 2-ig – hogyan alakult az esetek száma.
zenhét esetben szabtak ki, hét
alkalommal a figyelmeztetés
is elegendőnek bizonyult. Il
legális hulladéklerakás mi
att kilenc esetben indult fele
lősségre vonás. Kutyával való
veszélyeztetés miatt pedig két
esetben kezdeményeztek intéz
kedést a járőrök.
– A fokozatosság elvét szem
előtt tartva intézkednek a mun
katársaim. Ha az érintett nem
volt büntetve fél éven belül
szabálysértésért, akkor dönt
het úgy a felügyelő a helyze
tet mérlegelve, hogy elegendő
a figyelmeztetés. Ez is szank
ciónak minősül, viszont nincs
pénzügyi vonzata – magyaráz
za Horváth Attila, a Kőbányai
Közterület-felügyelet főosz
tályvezetője.
Nem a büntetés a cél, hanem
sokkal inkább az, hogy az in
tézkedések nyomán csökken
jen a hasonló, a lakosságot leg
inkább zavaró szabálysértések
száma, és folyamatosan tisz

2021. március 29. – május 2. között

338 73 13
KÖZTERÜLETI
SZESZESITALFOGYASZTÁS

tább, rendezettebb legyen a ke
rület. Minden órában minden
helyszínen azonban nem tud
nak ott lenni a felügyelők, vi
szont a beérkező bejelentéseket
a lehető legrövidebb időn belül
kivizsgálják, és erről tájékoz
tatják az érintetteket is. A rend
őrséggel, valamint más rendvé
delmi szervezetekkel kiváló és
folyamatos az együttműködés,
ezért ha szükséges, akkor közös
ellenőrzések keretében bevon
ják a társszerveket is egy-egy
jelzett probléma mielőbbi meg
szüntetése érdekében.
Míg egy-egy szabálysérté
si ügyben gyors az eljárás, kö
zel sem az a közterületen ha
gyott üzemképtelen vagy le
járt műszaki engedélyes autók
ügyében. A jogszabályok sze
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KÖZTISZTASÁG KÖZTERÜLETEN ILLEGÁLIS
ELLENI SZA- HAGYOTT ÜZEM- HULLADÉK
BÁLYSÉRTÉS KÉPTELEN JÁRMŰ LERAKÁS

rint a nyilvántartásba
vételtől számított ti
zedik napot követően
jogosult a közterületfelügyelet elszállíta
ni a gépjárművet, ám
ez mégsem megy ilyen egysze
rűen. Sokszor többhetes ügyin
tézést, utánajárást igényel ki
deríteni, hogy a „közterületen
felejtett” autón esetleg bírósá
gi foglalás van, vagy végrehaj
tás alatt áll, esetleg meghalt a
tulajdonos, és meg kell tudni,
hogy ki az örökös.
– A járműveket az önkor
mányzattal szerződésben álló
szolgáltató telephelyére viszik,
amelyeket ott hat hónapig köte
lező tárolni. Ha nem jelentkezik
a tulajdonos vagy az üzemben
tartó, akkor árverezésre vagy
megsemmisítésre kerül a gép
jármű – magyarázza Horváth
Attila. Azt is hangsúlyozza,
hogy itt jellemzően pár száz
ezer forintos vagy az alatti au
tókról van szó.

A közterületen hagyott jár
művek elszállítása önként vál
lalt feladat, amit a Kőbányai
Önkormányzat azért tart fon
tosnak elvégezni, hogy a sza
bálykövető autósok parkoló
helyét ilyen autók ne foglalják
hosszú időn át. A számok azt
mutatják, hogy ha nem vinnék
el őket, évente több száz parko
lóhellyel csökkenne a kerüle
ti férőhelyek száma. Tavaly la
kossági észrevételek alapján, il
letve a közterületi ellenőrzések
során összesen 463 alkalommal
helyezett el értesítést gépjár
művek szélvédőjére a felügye
let. A tulajdonosok közel fele,
198 autós ennek ellenére sem
vitte el a járművét, így azokra a
felügyelet elszállítást kezdemé
nyezett. Ez alól egyetlen kivé
tel mentesít: azokat a gépkocsi
kat, amelyeknek a járványhely
zetben kihirdetett veszélyhely
zet alatt járt le a műszaki enge
délyük, a veszélyhelyzet feloldá
sáig tilos elszállítani.

Hosszú táv — közügyekben

NYA HÍRE
K
I
ON L
INE
!

www.facebook.com/KobanyaiHirek
Kedveld, kövesd, szólj hozzá, légy napirenden
a Kőbányai Hírekkel!

Szigorúan
ellenőrzött
területek
Az említett időszakban több
mint háromszázszor intéz
kedtek a kőbányai közterületfelügyelők tiltott közterületi
szeszesital-fogyasztás miatt.
Az ügyek kétharmada feljelen
téssel végződött, a szabálysér
tést pedig gyorsított eljárás
ban bírálták el, az esetek egy
harmadában helyszíni bírságot
szabtak ki, negyven alkalom
mal pedig figyelmeztetésben
részesítették az elkövetőket.
A közterületi alkoholfogyasz
tást Kőbányán önkormányzati
rendelet tiltja már évek óta, ez
az egyik azon szabálysértések
közül, ami a lakosságot a leg
inkább zavarja. A másik, amire
rendszeresen panaszkodnak
a közösségi oldalakon, a köz
tisztaság, amelynek a védelmét
törvény is erősíti. Az említett öt
hétben több mint hetven eset
ben intézkedtek a felügyelők.
Az ügyek jelentős többsége fel
jelentéssel végződött, helyszí
ni bírságot ti
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Majd fél év kihagyás után, gyönyörű
tavaszi napsütésben asztalhoz ülve
elfogyasztani egy jóízű ebédet, kávét,
vagy éppen fagylaltot? Április 24-én
szombaton a járványhelyzet enyhülésével kinyithattak újra a vendéglátóhelyek teraszai. Mi sem maradtunk
le, kora délután jártuk végig a Kő Cafét, a Torockót és a Zilát.
A Kő Caféban megérett a „Boldogságbefőtt” – a KÖSZI előtt kialakított
„új” teraszon találtak vendégekre az
üvegekbe rejtett pozitív üzenetek.
A Torockó Vendéglő teraszán is nagy
volt a sürgés-forgás. Ki a családjával,
más egyedül tért be, hogy egy jóízűt
ebédeljen. „Itt a tavasz, nyit a terasz!” – hirdette napi ajánlatát
a Zila, ha valakinek a jó illat és
íz nem lett volna elég. Mindezek mellé pedig felár nélkül
járt minden helyen a felszolgálók mosolya, akik élvezték, hogy dobozok helyett
újra tányérokat vehetnek
kézbe, a rendelést pedig
nem telefonon, hanem
személyesen vehetik fel.
A végén pedig jöhetett a
kérdés: Hogy ízlett?

Persze az óvatosság még érződött,
volt, aki a kávét az asztalnál fogyasztotta el, az ebédet viszont elvitelre
kérte.
A Csősztorony terasza pár nappal később nyílt meg, ezt az időt arra
használták fel, hogy rendezett, felfrissített tér fogadhassa a vendégeket.
A terasznyitással azonban nem ér
véget az éttermek nyereményjátéka
– a négy kőbányai vendéglátóhely
május 28-ig minden héten kisorsol
egy-egy 10 ezer forintos utalványt
azok között, akik ételt rendelnek náluk. A sorsolást a Kőbányai Hírek Facebook-oldalán követhetik élőben péntekenként, a járványhelyzetben nehéz helyzetbe került vendéglátóhelyek játékát pedig a
Kőbányai Önkormányzat támogatja, amely
átvállalta a 10 héten át
tartó játék utalványainak költségét. A nyereményeket a szerencsések az éttermek
telje s újranyitása
után válthatják be.

Maratont fut – a civil hétköznapok
ban és a közéletben egyaránt. Kovács
Róberttel, a 12-es egyéni választóke
rület önkormányzati képviselőjével
az elmúlt egy évről és a tervekről be
szélgetve óhatatlanul adódik a kér
dés, a szó szoros és elvont értel
mében magányos-e „hosszútáv
futásában” a testület egyik leg
aktívabb tagjaként.
A kertvárosi Idősek klubjá
hoz beszéltük meg a találkozót,
délelőttre, így ezúttal nem futó
szerelésben érkezett. Futáshoz
kapcsolódó terveire viszont
azonnal rátér. Arra készül,
hogy amint lehet, különleges
akciót hirdet olyan fiatalok
nak, akik keveset mozognak.

Aki lefut vele 10 kilométert, ajándék
ba kaphatna például egy úszóbérletet
az Újhegyi Uszodába. Ez persze egye
lőre terv, ahogy az is, hogy a kertváro
si Idősek klubjának épületét az idősek
által nem használt időpontokban más
ra is használják. „Régi igény itt egy kö
zösségi ház, és a polgármester úr ötle
te volt, hogy az Idősek klubjának épü
letét más korosztályok is használhat
nák” – mondja a képviselő. Szerin
te gyerekprogramok, gyerekfoglalko
zások, vagy akár a helyi közösség igé
nyeinek megfelelően egy heti rendsze
rességű filmklub is működhetnének az
ingatlanban – úgy számol, ha a kerete
ket sikerül kialakítani, ez akár idén
ősszel indulhat is. Bár elsőként a ter
vekről esik szó, mérleget is vonunk az

elmúlt időszakról. A Continental gyár
100 millió forintos hozzájárulásából
több járdaszakasz újult meg a kertvá
rosban, és megépült egy minden igényt
kielégítő, személyzetet nem igénylő il
lemhely is a Bársonyvirág utcai ját
szótér mellett. A képviselő pedig bízik
benne, hogy az elszámolás után marad
még a hozzájárulásból pénz arra, hogy
a játszótérre több új eszköz, a homoko
zó fölé pedig napvitorla kerüljön.
És ha maraton, maradunk is a hét
köznapok „maratonjánál”. Kovács Ró
bert ugyanis láthatóan hosszú távot
fut az illegális szemétlerakás ellen,
fotón, videón dokumentálja az ese
teket. „Ma jobb a helyzet, mint volt,
a sok-sok irritáló kis ügy azért nagy
jából megszűnt, tehát az, amikor ma
gánemberek tettek ki lomokat” – ös�
szegzi a tapasztalatait. Szerinte már
annak is van visszatartó ereje, hogy
aktivitása nyomán az illegális hulla
déklerakás témája a közbeszéd fóku
szába került. Persze az „üzemszerű”,
„ipari” sittlerakás más kérdés. Ott a
példastatuálást szorgalmazná, be
vetné a közterületesek figyelő autóját.
De ha erre nem lesz lehetőség, ő maga
menne ki kamerával pár órára a ki
emelt helyszínekre. Azt persze maga
is tudja, hogy a szemétkérdésnek rö
vid távon végleges megoldása valószí
nűleg nem lesz, de hisz benne, hogy a
cselekvés hosszú távon szemléletfor
máló. Vagyis olyan, akár a maraton.
Azt pedig már négyszer lefutotta.
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Online-ról offline-ra
váltva nyitott a Kőrösi
A Halmajálisra még idén is a
Kőrösiben és nem az Óhegy
parkban kerültek elő a kötények, a halászlé pedig online
készült. Ki-ki választhatott: a
Kőrösi receptje mellett az is kiderült, hogyan főzik a tiszai halászlét Szegeden vagy a dunait
Baján.
A kerület hagyományos rendezvényére, a Szent László Napokra viszont már úgy készül a
kulturális központ, hogy azon
a kőbányaiak személyesen is
részt vehetnek. Ez persze függ
a járványhelyzettől, de a nyitás
elkezdődött.
Újra látogatható a Kőrösi, az
Újhegyi Közösségi Ház, a KÖSZI és a Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a tanuszoda
is. Azokat várják, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, illetve az általuk kísért 18
év alatti fiatalokat. Az uszodában újraindult az aquafitnesz zenés vízi torna, és már tart a jegyértékesítés több színházi előadásra is. Május 31-én egy Radnóti-estre (Mácsai Pál, Dés László, Fullajtár Andrea, Dés András és Lukács

Miklós), június 3-án Berecz András
Félbevágott pipafüst című előadására várják a visszatérő közönséget.
És idén már az eredetileg tavalyra tervezett közös kertészkedés
sem marad el. A KÖSZI mellett, az

uszodához közel eső füves területen
kialakított magaságyásokra is meghirdették a jelentkezési lehetőséget.
Mint írják, az a cél, hogy együtt töltsék meg élettel a legapróbb földdarabkákat is!

Magyar költészet napja másként

Hétköznapok
versei
Különleges előadásra vállalkozott áprilisban a Kőrösi Kulturális Központ.
A magyar költészet napja alkalmából az online oktatás idejére, azaz délelőttre időzítették a streamelt előadást
a KÖSZI-ből. Így kőbányai iskolások
százai követhették élőben a rendhagyó online irodalomórát. Pár perccel
később pedig a Janikovszky Éva Általános Iskola 7/b osztályának tanulói
„találkozhattak” a költővel, Lackfi Jánossal.

A költő
– Én szántóvető vagyok, aki most vetni ment ki. Hogy mi és mikor nő ki belőle, azt nem tudhatom, de ami rajtam
múlik, azt megteszem – mondja Lackfi János a Janikovszky 7/b-seinek tartott különóra után.
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„A gyerekeknek az iskolában a helyük, ott kell tanulniuk”

Becsengetés
Április 19-én nyitottak az óvodák és az általános iskolák alsó
tagozatai. A kerületi önkormányzat által fenntartott kőbányai óvodákban az
első napokban az ovisok mintegy fele jelent meg, május elejére azonban már ennél
magasabb volt a létszám.
Az újranyitás reggelén a Bóbita óvodában jártunk, ahol 122
gyermeket vártak a
139-ből. Itt tízből kilenc szülő a visszatérés mellett döntött. Csak összehasonlításként: a „járványszünet” hat hetében 20-25 volt a
napi átlagos gyermeklétszám
az intézményben.
– A szülők többsége minden
bizonnyal félti a munkahelyét,
nem tudták tovább megoldani az otthon maradást, ezért
döntöttek úgy, hogy behozzák
gyermeküket – vélekedett az
óvoda vezetője. Blattner Edit
hozzátette: az előző mintegy
másfél hónapban valóban csak
azok a szülők vették igénybe
az óvodai szolgáltatást, akiknek nem volt más választásuk.
A Bóbita óvodában a rendkívüli szünet időszakát kihasználták arra, hogy alaposan fertőtlenítsék a bútorokat, játékszereket, öltözőket, mosdókat.
Az intézmény 27 dolgozójából 24 kérte az oltást, amelyet
mindannyian meg is kaptak az
elmúlt hetekben – az óvodape-

dagógusoktól kezdve a dajkákon, óvodatitkáron, takarítókon át a pszichológusig.
Április 19-én a tankerületek által fenntartott általános iskolák alsó tagozatain is
megkezdődött a jelenléti oktatás, mi a Széchenyi István
Általános Iskola előtt beszélgettünk szülőkkel.
– Tartok ugyan a fertőzéstől, de szerintem a gyerekeknek az iskolában a helyük,
ott kell tanulniuk. A társaság
is hiányzott nekik – mondta egy anyuka, aki két gyermektől búcsúzott az ajtóban.
Véleményét többen is osztották. Egy másik édesanya is
arról beszélt, hogy úgy látja,
a gyermeke sokkal többet haladt az iskolában, mint otthon.
Ezért abban bízik, hogy elegendő gyermek lesz a jelenléti
oktatásban, és nem kell majd
rendkívüli szünetet elrendelni. Volt olyan szülő is, aki jóval kritikusabban fogalmazta

meg a véleményét, kerek perec
kijelentette, hogy szerinte „az
online oktatás nem ér semmit,
ezért meg kellene ismételni a
tanévet”.
Május 10-től a felső tagozatosok és a középiskolások számára is véget ér az online oktatás.

Felkészült a tankerület
Az újranyitás előtti járványszünetben minden intézményt fertőtlenített a kelet-pesti tankerület, így április 19-től az alsós diákokat tiszta, fertőtlenített terek várták. Az első két hét azt mutatta, alig fordult elő megbetegedés a jelenléti oktatás újrakezdésével – mondta
el dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó a Kőbányai Híreknek, aki arról is beszámolt, hogy egyre kevesebb az olyan szülő, aki otthon tartja alsós gyermekét, a jelenlét 80 százalék feletti. Adataik szerint a pedagógusok több mint négyötöde kérte a koronavírus elleni oltást a tavaszi szünetben, a tankerület pedig abban segített, hogy ha egyegy pedagógus regisztrált, de mégsem hívták, azonnal továbbították az adatait a megfelelő fórumokra, így ők is egy-két napon belül megkaphatták a vakcinát.
A járványidőszakban megszokott óvintézkedések megmaradtak és maradnak a felső tagozatok és a középiskolák újraindulása után is, azaz kötelező a testhőmérsékletmérés az iskolába érkező diákoknál, és napközben is gyakoribb a fertőtlenítés, takarítás a közös terekben.

Az előadók
Lackfi János versei Lackfi Dorottya
énekesnő és Sinha Róbert gitárművész
előadásában – a rövid receptje annak,
hogyan emelhet ki egy órára a versek
ritmusa a járványhelyzet hétköznapjainak ritmusából. Bár a nézőtér a KÖSZI-ben üres, az előadás alatt mégis
„tele van”. A kamerák és a keverőpult
szélessávon hozza létre a kapcsolatot
az élő adás nézőivel.
Lackfi Dorottya és Sinha Róbert is
azt hangsúlyozza, „az ember ilyenkor
hálás, hogy egyáltalán színpadon lehet ilyen szürreális és nehéz helyzetben”. A járványhelyzet miatt az elmúlt
egy évben számos előadásuk, fellépésük maradt el, mégsem panaszkodnak.
A „csend” időszakán az új lemezük felvétele lendítette át őket, és készülnek a
nyitás utáni időszakra, bíznak benne,
hogy a Művészetek Völgyében és Orfűn már személyesen találkozhatnak
közönségükkel.
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– A szülők és a tanárok egy részében is van
félsz a hagyományos jelenléti oktatástól – mondta a Zrínyi
Miklós Gimnázium igazgatója.
Néhányan már kérték is tőle,
hogy gyermekeik számára engedélyezze a távolmaradást. Ezt
a szülőnek írásban kell kérvényeznie, orvosi igazolásra nincs
szükség. A tanárok azonban
nem kötelezhetők arra, hogy az
iskolai órákat online közvetítsék a továbbra is otthon tartózkodó tanulóknak. – Ők nálunk a
KRÉTA-rendszerből tudhatják
meg, hogy a többiek milyen tananyagot vettek, és mi volt a házi
feladat. Azt, hogy otthon tanuljanak, legfeljebb elvárni tudjuk tőlük – jegyezte meg Edényi
László.
Az otthon maradóknak a hiányzásokra nagyon kell figyelniük. Ha ugyanis a kihagyott
órák száma a tanév egészét tekintve meghaladja a 250-et,

akkor a fő szabály szerint az
érintett diáknak osztályozóvizsgát kell tennie. De van kivétel. Ha ugyanis a tanulónak
legalább három jegye van az
adott tantárgyból, akkor őt a
tanár osztályozóvizsga nélkül
is lezárhatja. Viszont ha nincs
elég jegye, vagy javítani szeretne, akkor nem marad más választása, mint bemenni az iskolába felelni.
A Zrínyiben az otthon maradókat délutánonként kérik számon, hogy minél kevesebb diáktársukkal találkozzanak. A gimnázium vezetése az újrakezdés előtt megkérdezte a szülőket arról, hogy a
diákoknak a tanórákon is kötelező legyen-e maszkot viselni. Erre a szülők többsége nemet mondott. Egyszerűen túlzásnak éreznék, ha gyermekük
hétfőtől péntekig napi 6-8 órában viselné az orrát és a száját
eltakaró védőeszközt.

Idén is elmarad a legtöbb szóbeli érettségi

Matúra 2020 mintájára
– Volt most is két vers, amit nem
mondtam még soha el közönség előtt
– meséli a költő. És ha már élmények,
adódik a kérdés, hogy hogyan élte meg
az elmúlt egy évet, a karanténszínházas előadásokat, amelyeket online voltuk miatt esetenként több ezren vagy
több tízezren láthattak a világ bármely
pontjáról. – Valahogy soha olyan odaadottságot nem követelt, miközben
ugye nem mozdultam ki. De nagyon
sokan jeleztek vissza, hogy nagyon fontos volt ez nekik, majdhogynem életet
adott, hogy különben nem bírta volna
ki a karantént. Ilyen zavarba ejtő üzeneteket kaptam. Tudjuk ugye az iro-

da lomról, hog y
elvileg életet ad,
de amikor ez bekövetkezik, akkor az
tényleg nagyon megdöbbentő – mondja Lackfi János, aki úgy érzi, számára
egyfajta befelé nyíló tágasság lett a bezárkózás, amelynek előnyeit megpróbálja megtartani.

A tanár
– Lackfi János nagyon sok saját verset
olvasott fel, és szerintem le kellett essen a gyerekeknek, hogy hozzájuk szól,
hogy nem feltétlenül arról szól a költészet, hogy tele legyen költői képekkel,
hasonlatokkal, metaforákkal, allegóriával. Értették a mondandóját, és persze az előadásmód is lehengerlő volt –

mondja Deák Norbert, a 7/b-sek magyartanára.
A pedagógus úgy látja, a verselemzés ennek a korosztálynak még nehéz,
ugyanakkor minden ilyen alkalom lehetőség arra is, hogy a gyerekeket továbbgondolkodásra ösztönözze, felhívja a figyelmet a kötelező tananyagon kívüli irodalomra. Az online oktatásnak szerinte ez volt a jó oldala. Példaként azt említi, hogy nemrég egy online órán elővette Gerald Durrell Családom és egyéb állatfajták című könyvét, és abból olvastak együtt egy részletet. Nem sokkal később pedig már egy
anyukától hallotta vissza, hogy a gyerek kérte, kölcsönözze ki neki a könyvtárból a könyvet, mert elolvasná.

Tavaly november óta elvétve
lehetett mozgást látni a középiskolák körül, a 9–12. évfolyamos diákok otthonról tanultak
az elmúlt félévben. Május 3-án
9 órakor azonban elkezdődött a
tavaszi érettségiszezon, és vele
a visszatérés az iskolapadba.
A sort hagyományosan a magyar vizsga nyitja, amit a matematika, a történelem, majd a
többi tantárgy követ.
A Szent László Gimnázium
előtt kisebb csoportokban gyülekeztek a végzősök. Az egyik
lány kezében lila színű, kézzel
varrott nyúl. A kabalát a szintén érettségiző barátnőjétől
kapta. A hétvégét mindketten
pihenéssel töltötték. Nem úgy,
mint tőlük nem messze álldogáló srácok egyike. Ő vasár-

nap a szombati szülinapi partit
heverte ki. A kapuban közben
megjelent az igazgató és a tankerület képviselője. Betessékelték a diákokat, akik testhőmérséklet-mérés és kézfertőtlenítés után léphettek csak be
az épületbe. Egy-egy osztályteremben legfeljebb tízen vizsgázhattak, nekik nem kellett
maszkot viselniük, a rájuk felügyelő tanárnak viszont igen.
– A végzősökre külön odafigyeltünk az online oktatás
alatt, amely mentálisan megviselte őket – mondta a Szent
László Gimnázium igazgatója.
Sárkány Péter hozzátette, hogy
aki a gimnáziumban rendesen
tanult, annak a középszintű
érettségi nem okozhat gondot.
– A többség egyetemre készül,

ők a továbbtanuláshoz szükséges tantárgyakból emelt szintű
vizsgát tesznek – jegyezte meg
az igazgató.
Négy óra elteltével a Zrínyi
Miklós Gimnázium bejárata előtt a kijövő diákokat fag
gattuk.
– Alapvetően emberséges volt
a vizsga – mondta egy fiú. A szövegértési feladat az 1848–49-es
szabadságharc szónokairól szóló íráshoz kapcsolódott, érvelniük pedig a társasjáték kontra videójáték vitában kellett.
Az elemzésnél választhatták
Mikszáth Kálmán egyik novelláját vagy Arany János, illetve
Tóth Árpád egy-egy versének
összehasonlítását.
Az idei vizsga szerintem nem
volt nehéz – vélekedett a Zrí-

nyi igazgatója, Edényi László. Náluk márciusban, amikor
még nem lehetett tudni, hogy
a pedagógusokat soron kívül
beoltják, felmérték, hogy a tanárok közül ki vállal felügyeletet az érettségin. Voltak néhányan, akik az egészségük
védelmében nemet mondtak,
amit a kollégáik elfogadtak.
Az oltás többé-kevésbé a pedagógusok előzetes félelmei-

re is gyógyírt jelentett. A végzősök a járványhelyzet miatt a kötelező középiskolai közösségi szolgálatot nemcsak
szervezetnél, hanem magánszemélynél is teljesíthették.
Ez nekik könnyebbséget jelentett, ugyanakkor visszaélésekre is lehetőséget adott. Szóbeli
érettségi vizsgák – egy-két kivételtől eltekintve – 2020 után
2021-ben sem lesznek.
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a háztartásban naponta képződő
kommunális hulladék
szelektíven gyűjthető csomagolási
hulladék (pl. papír, műanyag, fém)
építési és bontási törmelék (pl. csempe)
sitt, föld, szépnpor, hamu, gumiabroncs
síküveg, zöldhulladék, textil
ipari vagy szolgáltatási tevékenységből
származó hulladék
elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék
kihelyezése!

háztartásban feleslegessé vált
nagydarabos hulladék, ami mérete
miatt nem helyezhető a kukába
bútor
matrac
szőnyeg, bőrönd
nagyméretű sportszer (pl. síléc)
gyermekfürdető

Íme a lomtalanítási
időpontok!
Május 25-től június 2-ig lesz lomtalanítás Kőbányán. Az FKF Nonprofit
Zrt. a lomtalanítási időpontokat a kerülettel egyeztetve határozta meg.
Az egyes körzetekből koncentráltan,
egy-egy nap alatt szállítják majd el a
lomokat.
Arról, hogy egy-egy körzetben, utcában a lomokat mely napra és ho-

gyan kell kikészíteni, az érintett lakosság írásban is kap tájékoztatót.
Arra is felhívják a figyelmet, hogy az
FKF a lomtalanítás után elvégzi az úttest takarítását, az ingatlanok előtti
terület és a járdaszakasz megtisztítása azonban az adott ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének, használójának a kötelessége.

Felújításra készül
a tűzoltólaktanya
Csomagol a Tűzoltó Múzeum – és a „költözés”
ezúttal sokkal inkább
örömre, mint borúra ad
okot. Az átmeneti bezárásra ugyanis azért van
szükség, mert felújítás
kezdődik az 1952-ben
épült Martinovics téri
laktanyában. Energetikai korszerűsítés vár az
épületre, szigetelik a falakat, új nyílászárókat
és szertárkapukat építenek be, valamint megtörténik a födém szigetelése
is. Utóbbira kifejezetten
nagy szükség van, ugyanis az épület közepén kialakított összefolyó elöregedett, a falakon pedig alig nyúlik túl a tető, így az eső évről évre a falakat, ablakokat áztatja.

HIRDETÉS

– Úgy készülünk, hogy ha megvalósul
a külső felújítás, akkor nekiállunk a belső részeken a saját erős munkának, kifestünk, elvégezzük azokat a javításo-

FELHÍVÁS
KŐBÁNYAI
KOMPOSZTÁLÁSI
PROGRAM 2021

kat, amelyeket tudunk
– mondja Horváth
Lajos kőbáis evőeszközöktől
Fotó: X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
konyhafelszerelényai tűzolsig, alvástól fürtóparancsnok. Szavaiból is érezhető, hogy a lakta- désig mindennek rendelkezésre kell állnya számukra a „második otthonuk”, hi- nia, és nem mindegy, milyen körülmészen egy-egy szolgálat azt jelenti, hogy nyek között telik el ez a 24 óra.
Az elmúlt hónapokban mintegy hat24 órán át benn vannak.
– Innen nem lehet kirohanni a boltba millió forintból a Fővárosi Katasztrófatíz percre, ha kell valami, hiszen min- védelmi Igazgatóság, a kerületi önkordig készenlétben kell állnunk. Ez olyan, mányzat és a Kőbánya Tűzvédelméért
mint otthon, mindennek meg kell len- Alapítvány jóvoltából sikerült több henie – magyarázza a parancsnok. Vagy- lyiséget, valamint a konyhát felújítani.

KERT ÉS BALKON

Szárazságtűrők a kertben
Kedves Kőbányaiak!
Budapest területén az avar és a kerti hulladék elégetése tilos, ezért célunk a helyben
komposztálás támogatása.

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet
650 literes komposztálókeret
ingyenes használatba adására.
Jelentkezni a készlet erejéig folyamatosan lehet,
az eszközök átvételének feltétele öt éves időtartamú
használati megállapodás megkötése.
A jelentkezési lap elérhető online a www.kobanya.hu honlapon a Zöld Kőbánya
logóra kattintva (www.kobanya.hu/zoldkobanya), valamint papír alapon az
Ügyfélközpont (1102 Budapest, Állomás utca 26.) előterében.
Bővebb információt az érdeklődők a +36 1 4338 270-es telefonszámon kaphatnak.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Kohéziós Alap

www.kobanya.hu
facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

A hideg és csapadékos tavasz után még nem tudhatjuk, hogy milyen nyarunk lesz, de az elmúlt
évek tapasztalatait figyelembe véve a nyári hónapok egyre szárazabbak
és forróbbak. Ezért ha virágokat ültetünk a kertbe, és a folyamatos öntözésük nem megoldott, érdemes szárazságtűrő növényeket választani.
S o k a n ke d ve l i k a m u s k á t l i t
(Pelargonium), amely jól tűri a szárazságot a virágládákban és a balkonon egyaránt. Természetesen
ez nem jelenti azt, hogy nem kell
öntöznünk, csupán csak annyit,
hogy egy-egy száraz periódust jól
tűr. Közkedvelt növény még a porcsin (Portulaca), ami kifejezetten
a száraz kertekbe való. Alacsony
termete miatt szegélynövénynek
vagy talajtakarónak javasolt. A záporvirág (Gazania) csak napsütésben virágzik, már borult időben is
becsukódnak a virágai. Teljes napra ültessük! A levendula (Lavandula) ugyan nem „virág”, hanem évelő cserje, kifejezetten a kert száraz,

napos részébe való. Megemlíthetjük még a murvafürtöt (Bougainvillea)
is, ami mediterrán növény, így teleltetni kell,
viszont a nyári hőségben
hihetetlen virágbőséggel ajándékoz meg minket. Ültetési javaslat: ültessük el a kertben, majd
egész nyárra felejtsük el
az öntözését!
Említsünk meg egy olyan cserjét
is, amely jól viseli a hideg teleket
és a forró nyarakat is. Ilyen a nyári orgona (Buddleia). A nyár második felétől egészen a fagyokig virágzik, hihetetlen bőségben. Nagyon kevés gondozást kíván, kiválóan bírja a száraz nyarakat. Tavasszal érdemes erősen visszavágni, annál szebben virágzik. Válas�szunk bármilyen virágot, cserjét a
kertünkbe, mindig olyan legyen,
amely a kertünk, balkonunk adottságait jól viseli. Vásárlás előtt mindig tervezzük meg, mit akarunk ültetni.
Hajnal Sándor, a Magyar Gyula
Kertészeti Szakgimnázium és
Szakközépiskola igazgatója
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Tizenegy embert mentettek ki a tűzoltók a társasházból

Felújított lakás vált
a lángok martalékává
Két nap elteltével is olyan szag
terjengett a Harmat utca 92/Aban lévő társasházban, mint
egy füstölőben. A felső szint
lépcsőfordulójában a falakat feketére festette a korom.
A jobb kéz felé eső lakás biztonsági ajtaja alig sérült, bent
viszont minden az enyészeté lett. A néhány hónapos lapostévének csak a fémből készült hátfala maradt meg. Takács Attilával az egykori hálószoba és a nappali válaszfalának maradványánál nézzük a
pusztítást.
– Egy hete fejeztük be a felújítást, több millió forintunk
vált a lángok martalékává május 1-jén – mondja a tulajdonos.
Közben megcsörren a telefonja, és a hívó fél közli vele, hogy
megérkezett az erkély borítására megrendelt műfű. Udvariasan annyit mond, hogy egy
hét múlva tud csak érte menni... Attila határozottan vis�szautasítja a bulvársajtóban
megjelent sugalmazást, amely

szerint a tűzesetnek egy házibulihoz volt köze. – A lakásban nem volt összejövetel, a
lányom a ház egyik közös tulajdonú tetőteraszán ünnepelte kilencedmagával a születésnapját. A lángok nem a
teraszon, hanem a hálóban
csaptak fel, minden bizon�nyal elektromos tűz miatt –
hangsúlyozza. Párjával épp
popcornt vitt fel a fiataloknak,
amikor a tetőn füstöt észleltek. Először arra gyanakodtak, hogy az egy éve nem használt izzókról ég le a por. De hiába kapcsolták le a világítást, a
füstszag nem szűnt meg. Attila ekkor elindult a lakás felé, és
közben szólt a párjának, hogy
riassza a tűzoltókat, illetve a
mentőket.
– Kinyitottam a tűzálló ajtót,
mire az oxigéntől belobbant a
láng. A tüzet átmenetileg meg
tudtam fékezni az otthoni tűzoltókészülékkel, ám ahhoz,
hogy elérjem az erkélyen lévő
slagot, ki kellett nyitnom az aj-

tót, amitől a lángok újra erőre
kaptak – idézi fel a szerencsétlenség perceit. Felmérte, hogy
életet kell mentenie, mert az
értéktárgyai már odavesztek.
Felrohant a teraszra, de onnan a sűrű, fojtó füstben már
nem tudtak lemenekülni. Végül a tűzoltók segítettek rajtuk, nyolc embert emelőkosaras járművel hoztak le, hármat
pedig mentőálarcban. A társaság egyik tagja saját felelősségére hazament, a többieket kivizsgálásra kórházba vitték,
ahonnan csak másnap reggel
engedték ki őket.

Attiláékat barátok fogadták be, de hónapokig nem szeretnének a terhükre lenni.
A kiégett ingatlant egy statikus már megnézte. Attila
azonban szeretné egy másik
szakemberrel is megnézet-

ni, hogy van-e értelme lakásként helyreállítani. Neki és a
társasháznak is volt biztosítása, a lángok pedig – a tűzálló ajtóknak köszönhetően –
nem terjedtek át a szemközti lakásra.

Sok kicsi sokra megy!
A tűzeset hírére a közösségi oldalakon több kőbányai csoportban is akció indult a Harmat utcai tűz károsultjainak megsegítésére. Nagyon sokan biztosították együttérzésükről, támogatásukról az érintetteket, és nemcsak ruhákat, cipőket,
alapvető használati tárgyakat ajánlottak fel a lángok martalékává vált eszközök pótlására, hanem aki tudott, pénzzel is segítette a mindenét elvesztett családot.

Nagyszabású közbiztonsági akció rendőrségi irányítással

Tavaszi tisztogatás
A Harmat utca egyik oldalán kék villogóval felszerelt motorok, a másikon felmatricázott autók sorakoztak április
utolsó szombatján. Két keréken a kőbányai központú, de Pest megye teljes területén mozgó Első „MotorVéd” Polgárőr Egyesület tagjai érkeztek. Idővel befutott a kapitányság épülete elé a Készenléti Rendőrség csapatszállító kisbusza is. Az egyenruhás rendőrök, közterület-felügyelők, fővárosi rendészek,
valamint a formaruhát viselő polgárőrök, mezőőrök arra vártak, hogy véget
érjen benn az eligazítás, és ők megkapják a menetparancsot.
A Tavaszi tisztogatás elnevezésű közbiztonsági akció szakmai irányítója a
helyi rendőrség volt. A kezdeményezéshez Zuglóból is csatlakoztak polgárőrök, ami érthető, hiszen az ellenőrzés
egyik kiemelt helyszíne a két kerület határán fekvő Örs vezér tere volt. Mások
a városközpontban cirkáltak, ahol elsősorban a Liget tér és a Kőrösi Csoma sétány dohányboltjainak környékét tartották szemmel. Az ott szeszelőkre és
hangoskodókra ugyanis rendszeresen
panaszkodnak a lakók. A 60-70 fős csapat harmadik harmada Újhegy felé vette az irányt. Mi velük kezdtünk.
Indulás előtt a helyszínparancsnok
részletesen ismertette a feladatot a járőröző egységekkel, amelyekhez két, a
járványhelyzet idejére a rendőrségre átvezényelt katona is csatlakozott. A „gyalogosok” az Újhegyi sétányon tették láthatóvá magukat, míg a gépkocsizók

a Fa mi ly Center, az Auchan
és a Penny Market parkolójában
tűntek fel újra és
újra.
A minket fuvarozó páros idővel
az Óhegy parkig
tágította a kört.
Épp a Gyömrői
úton haladtunk,
a mikor a Vasgyár utcai buszmegállónál a rendőrök felfigyeltek két
férfira. Egyikük kezében dobozos sör
volt. Azonnal megálltunk, hiszen Kőbánya közterületein szabálysértésnek
számít az alkoholfogyasztás. És mivel
egyenruhások észlelték az esetet, az elkövető ellen azonnal megindult az eljárás. Az illetőt igazoltatták, kapott egy
csekket, amit ha nem fizet be, közérdekű munka vagy elzárás követ. Bírsággal végződött az a közlekedési kihágás
is, amelyet a Terebesi-erdő sorompóval
lezárt bejárata előtt követett el egy férfi. Bár a közelben van zebra, ő nem ment
el odáig. Ötvenezer forintra büntették,
amit biztosan nem fog befizetni, hiszen
helyben eltépte a csekket.
Mentünk még néhány kört a városban,
mielőtt a közbiztonsági akció véget ért.
A mérleg: 16 helyszíni bírság, 14 előállítás és 10 szabálysértési feljelentés. Többek ellen azért indult eljárás, mert nem
viseltek maszkot az utcán.

HIRDETÉS

Ideje változtatni?
Fejleszd lakókörnyezeted!
Jelentkezz online az OTP Business Társasházi Pályázatára!
• A lakók is pályázhatnak, önerő nélkül, akár 1,2 millió Ft-ra.
• A nyertes pályázatot benyújtó magánszemélyt 100 000 Ft-os utalvánnyal jutalmazzuk.
Jelentkezz az otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat weboldalon!
Pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.30.
A tájékoztatás nem teljes körű. • 1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030

OTP_Business_THT_X_Ker_133x101 copy.indd 1
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Sebességet
váltanak
a kőbányai
kerékpáros
fejlesztések
Hog yan lehetne népszerűbbé tenni a hétköznapi kerékpározást? A válasz egyszerű, bár
a megoldás mindig hosszadalmasabb: legyen olyan infrastruktúra, amelynek révén otthonról minden intézni való elérhető két keréken is biztonságosan minden korosztály számára. Ezt szolgálja az a fejlesztés, amelynek terveit már 2016ban elfogadta a kormány, és uniós támogatásból 2023 nyaráig
valósítja meg a főváros a Kőbányai Önkormányzat közreműködésével. Az eredeti támogatási összeget is jelentősen megnövelte a kormány, 600 millió forint helyett több mint egymilliárd jut a beruházásokra. A többi között új kerékpárutak jönnek létre, kerékpársávok és átvezetések valósulnak meg, illetve fedett B + R kerékpártárolók
épülnek.

Az új hálózat révén 1015 perc alatt megközelíthetők lesznek a kerület központjában található közés oktatási intézmények, üzletek, de ös�szeköttetés jön létre Budapest belvárosával és elérhetővé válnak
két keréken a zöldövezetek, például az Óhegy
park. A Rákos-patak mentén pedig megvalósul az a kerékpárút,
amely családi kikapcsolódásra,
közös tekerésre ad lehetőséget.
A nyomvonaltervek kidolgozásában tevékenyen részt vettek a kerületi biciklis szervezetek. Tavaly januárban D. Kovács
Róbert Antal polgármester fórumot is összehívott a kérésükre,
ahol részletesen megvitathatták
az elképzeléseket. A fejlesztést a
kőbányai bringások komoly elő-

Fókuszban a zöld

Meglévő főhálózat (kerékpárúton,
kerékpársávon, kisforgalmú utcákon)
Kerékpárút létesítése/felújítása
Kerékpársáv létesítése
Kerékpárral kétirányúvá tett utca
Egyéb útvonalfejlesztés
Meglévő forgalomcsillapított övezet
Tervezett (új vagy fejlesztett)
forgalomcsillapított övezet
B+R kerékpártároló (meglévő)
B+R kerékpártároló (tervezett)
Átkötés, rövidítés
(Szt. László tér, Művelődési Központ)
Átkötés, rövidítés a Halom köznél
Tervezett kerékpártámasz

Vasútállomás

akkor továbbra is lobbiznak azért,
hogy létrejöjjön a kerékpáros
kapcsolat a kertvárossal, amiről
már érdemi tárgyalásokat folytatnak Kőbánya vezetésével.

„Jobban kell védenünk
a gyalogosokat és a bicikliseket”
– Milyen szabályok várhatók?
– A zebrán javasoljuk a gyalogosok szándékelsőségét (sajnos minden évben 900 fölött
van a zebrán történő gyalogosgázolás, amiből 25–40 halálos), zöld lámpánál az elsőként
induló autósnak meg kell győződnie, hogy nem veszélyezteti a keresztező gyalogosforgalmat, a biciklisek védelme
érdekében bevezetjük a kötelező előzési oldaltávolságot,
amely a legtöbb uniós országban már a KRESZ része. Tavaly
vezették be Németországban,
idén Csehországban, de már a
román KRESZ-ben is szerepel.
Városon kívül másfél métert,
városon belül pedig legalább
egy métert kell hagyniuk majd
az autósoknak, amikor kerékpárost kerülnek.
– Nyugati országokban találkozhatunk szögletes alakú táblákkal, amelyek a választható
kerékpárutakat jelzik. A magyar biciklisek is megkapják
ezt a lehetőséget?
– Lakott területen belül nálunk is indokolt néhány rosszul
kialakított kerékpárutat választhatóvá tenni. A tempósan

kerekezők számára ugyanis a
járdán kijelölt, kétirányú kerékpársávok sokszor balesetveszélyesebbek, mint a közút.
Őket a kanyarodó autósok túl
későn szokták észrevenni a kereszteződésekben, ezért gyakran kerülnek a kerekek alá. Egy
osztrák felmérés szerint például 11-szeres baleseti kockázatot
jelent az út jobb oldalán szemben biciklizni a kerékpárúton,
mint irányhelyesen az út szélén.
– Szabályozzák-e az elektromos rollerek közlekedését?
– A nemzetközi gyakorlatot
követve két kategóriába sorolnánk ezeket a kétkerekűeket.
Azokra a rollerekre, amelyek
maximális sebessége 25 km/h,
a kerékpárosokra, a nagyobb
teljesítményű járgányokra pedig a segédmotorosokra érvényes KRESZ-szabályok vonatkoznának.
– 2021-től kísérleti jelleggel a
4–7. osztályos tanulók közlekedési alapvizsgát tehetnek. Hányan éltek a lehetőséggel?
– Minden gyermek közlekedik, és ahogy nőnek, úgy egyre többen egyedül. Egy 12 éves

Tiszta, fehér falú házak
sora – a magyar falvakról ezt az idilli képet őrzi
máig is az emlékezet. Egykor természetesnek tartották a házak tavaszi meszelését, a konyha, a ház előtti utcarész mindennapos
felsöprését; a rend szeretetét a látogatók a ház elejének, udvarának tisztaságán mérték le. Más léptékben ugyan, de ez ma is így
van a nagyvárosokban is.
Ha tisztaság, virágok, rendezett területek fogadnak
bennünket, abból azt szűrjük
le, hogy van gazdája az adott
háznak, utcának, kerületnek.
Ám míg egy kis faluban generációról generációra öröklődött és maradt meg az elköteleződés a természettel való
együttélés iránt, a „piszkos”
nagyvárosokban ma újratanuljuk ezt.
Kőbányán évről évre bővül a
környezetvédelmi szemléletformáló és kerületszépítő akciók sora. A törekvés nem új
keletű.
– Nem kampányjellegű ez a
kérdés sem az önkormányzat
életében, sem a sajátoméban
– mondja D. Kovács Róbert Antal polgármester, visszaemlékezve arra, hogy évtizedek-

kel ezelőtt a Bem József Általános Iskola tanáraként, majd
igazgatójaként elsőként szerveztek környezetvédő szaktábort, elkezdték a szelektív szemétgyűjtést, és elsőként lettek
ökoiskola is. – Az önkormányzat életében sem újdonság ez
a szemlélet, évről évre bővítjük azoknak az akcióknak a
sorát, amelyek által nemcsak
környezet-, de egészségtudatosabban is élünk. Van ebben
rendpártiság is, hiszen ha valaki virágot ültet, akkor rendezettebbé teszi az udvarát, a
házát, a környezetét – hangsúlyozza a kerület vezetője, aki
szerint nagyon fontos, hogy
ebben a tevékenységben egyre inkább részt vesznek a la-

kosság mellett az intézmények, cégek is.
A „Tiszta udvar, rendes
ház”-pályázat, a virágok
vagy az ingyenes komposztálókeretek osztása megszokott és kedvelt
programok Kőbányán .
Idén azonban több új program is indul, amennyiben
a járványhelyzet engedi.
Az egyik az Óhegy parkban
a madárfelismerő program
lesz, ami a családokat szólítaná meg, az ismeretterjesztést pedig nyereményjátékkal kötnék össze. És idén
indul el egy kifejezetten a társasházakra szabott új virágosítási program is.
– Eddig a társasházak is kérhették a megszokott virágokat, amelyeket megkaptak,
majd elültették azokat. Most
arra ösztönöznénk őket, hogy
tudatosabban tervezzék meg
az előkerteket, és szakmai segítséggel olyan növényekkel ültessék be, amilyeneket
ők választanak, és a legmegfelelőbbek az adott környezetben. Kőbányán a közösségi kiskertek számára kevésbé van tér, az ilyen előkertek
gondozása viszont jó lehetőség lenne a közösségi akciókra – mondja a polgármester.

A pályázati felhívás a tervek
szerint heteken belül megjelenik, és két évre szól majd.
Az első évben a lakók az elkészített kerttervekkel pályáznak, majd a következő évben
az önkormányzati támogatással megvalósítják azt.
Ám nemcsak a társasházi előkertekben jelenhetnek
meg újdonságok, idén a tervek szerint már létrejönnek az
első vadvirágos területek, divatosabb nevükön ökoágyások is a kerületben.
– Kicsiben kell kezdenünk,
hiszen el kell magyaráznunk
majd, hogy a térdmagasságig
érő növényzet nem rendezetlen, gazos, nem a fűnyírás felejtődött el, hanem teljesen más
a cél – mondja a polgármester. Az európai nagyvárosokban indult mozgalom lényege, hogy a parkokba, vagy éppen az utak menti zöldsávokba visszahozzák az őshonos
növényeket, amelyek segítik
a növényvédő szerek és más
vegyszerek miatt millió számra
pusztuló beporzó rovarok túlélését. Az ilyen ágyásokba kerülhet cickafark, apróbojtorján, mezei pipacs, vadrezeda,
vagy éppen zsálya is, és ahogy
régen a falvakban, elég évente
egyszer vagy kétszer kaszálni.

„Vissza kell adni a Népliget egyedi arculatát”

Interjú Révész Máriusszal, a kerékpározásért is felelős kormánybiztossal

– Szakmai és civil szervezetek
részvételével évek óta tart a
KRESZ módosításának előkészítése. Mikor ér véget az előkészítő munka?
– Az utolsó körös egyeztetéseknél tartunk. A héten (április
utolsó hetében) volt egy nagy
egyeztetés az Országos Baleset-megelőzési Bizottsággal,
és minden vitás kérdésben sikerült megegyezni. A javaslatcsomag célja a „gyengébbek”,
a gyalogosok, biciklisek védelme a közlekedésben. Magyarországon az uniós átlagnál magasabb a halálos balesetek száma. Nálunk 1 millió lakosonként
62-64-en haltak meg, az unióban 49-en, és akkor még nem
beszéltünk a súlyos sérültekről.
Ha elérnénk az unió szintjét,
minden évben 150 ember maradhatna életben, ha a legbiztonságosabb országokét, akkor
pedig több mint 350-en. Örvendetes, hogy 2020-ban negyedével kevesebb volt a halálos közlekedési baleset, mint az elmúlt
tíz évben, és reméljük, hogy ez
nem a korlátozások, hanem a
közlekedési morál javulásának
a következménye.
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Új programokkal bővül a kőbányai kerületszépítés

Meglévő kerékpárszámláló
Tervezett kerékpárszámláló

relépésnek
tartják, azt pedig üdvözlik, hogy a
végleges tervekben a helyi
vélemények, tapasztalatok kerültek előtérbe. Balla Tamás, a Kőbányai Bringások Egyesületének elnöke úgy fogalmazott: az
év utolsó hónapjaiban induló fejlesztés nagy eredmény. Ugyan-

FÓKUSZ
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gyermek már a főúton is biciklizhet.
Mégis alig foglalkoznak ezzel az iskolában. A Közlekedéstudományi
Intézettel és civil
szervezetekkel ös�szefogva először elkészíttettük a Közlekedési Kisokost,
amely a gyalogos,
illetve kerékpáros
köz l e ke d é s l e g főbb szabályait tartalmazza. Ezt már
négy éve eljuttatjuk minden negyedikes diákhoz, idén pedig már vizsgázni
is lehet belőle. Eddig 56 ezren
vizsgáztak sikeresen, de sajnos a „vizsgaidőszakot” a március elején elrendelt online oktatás miatt idő előtt le kellett
zárnunk, ezért májusban újabbat nyitunk. Remélem, hogy
nyárig a sikeres vizsgázó gyerekek száma meg fogja haladni a százezret.
– Kötelezővé tenné a közlekedési alapvizsgát?
– A gyermekeink életéről van
szó. Mindenkinek az az érde-

ke, hogy az utcákon közlekedő gyerekek ismerjék a közlekedés legfontosabb szabályait. Ausztriában, Németországban, Szlovéniában, Csehországban is kötelező, Franciaországban az autóvezetéshez szükséges KRESZ-tanfolyamra csak azok jelentkezhetnek, akik letették a közlekedési alapvizsgát. Bízom benne,
hogy ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a következő
generáció már biztonságosabban, kevesebb balesettel közlekedjen, mint a miénk.

A 21. században közönségcsábító attrakciók is kellenek a sikeres parkfejlesztéshez – mondja a
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár. Schneller Domonkos szerint
a Népliget megújításához mintaként szolgálhat az Orczy-park.
A kormány képviselője idő előttinek tartja azt a kérdést, hogy a
jövőben ki legyen a fenntartója
Budapest legnagyobb közparkjának.
– Budapest vezetése néhány
hete fogadta el a zöldterületek fejlesztésére vonatkozó
tervet. Ebben a Népliget megújítása a kulcsprojektek között szerepel, megvalósításában az államra is számít a főváros. A kormány miként gondolkodik a Népligetről?
– A Népliget adottságai megvannak ahhoz, hogy olyan lehessen Budapesten, mint New Yorkban a Central Park. A fejlesztés
irányáról több koncepció is készült még Tarlós István főpol-

gármestersége idején, ezek figyelembevételével látnánk neki
a munkának. Mi is a zöldterület
megújításában gondolkodunk, és
nem térkövezésben.
– A Central Parkban a víz
meghatározó elem. A megújított Népligetben is az lesz?
– Reményeink szerint igen.
A globális felmelegedés megtanított minket arra, hogy vízfelület létrehozásával javíthatunk a helyi klimatikus viszonyokon. Lehet, hogy a Népliget
esetében a tájba jobban illeszkedik egy patakhoz hasonló vízfelület, mint egy mesterséges tó.
De az is lehet, hogy egy csónakázótó a legjobb megoldás. Ezt körültekintően szükséges vizsgálni. Egy biztos: vonzó attrakciók
nélkül a mai városlakókat nem
lehet a parkokba csábítani. A víz
pedig ilyen.
– Említene további attrak
ciókat?
– Ilyenek a különböző korosztályú gyermekek igényeire szabott játszóterek, a sportpályák

és a felnőtteknek épített kültéri fitneszparkok. A Népligetben
szükség lenne futókörre is, hiszen Budapesten megtöbbszöröződött a rendszeresen kocogók száma. A csendre vágyóknak
pihenőligeteket kell kialakítani,
és el tudnék képzelni olyan díszkertet is, mint amilyen a japánkert a Margit-szigeten. Mindezeken túl, szerintem a Népligetnek újra egyedi arculatot kell
adni. A parkhoz a múltban hozzátartozott a vurstli, benne Kemény Henrik bábszínházával.
– Amit felvázolt, sok milliárd
forintba kerül. Miből lesz rá
pénz?
– Terveink szerint elsősorban
azokból az uniós forrásokból
lesz rá fedezet, amelyekre 2021től válik jogosulttá Magyarország.
– A főváros marad a felújított
Népliget fenntartója?
– Valószínűleg, bár a kérdés
ma még idő előtti. Először a Népliget tulajdonosainak – köztük a
Kőbányai Önkormányzatnak

Örökzöldről
örökzöldre

Sokan felfigyeltek rá áprilisban, hogy különleges „tanösvény” alakul az Óhegy
parkban. A Kőbányai Önkormányzat egy
famentési akció keretében mintegy 50 különleges fajtájú örökzöldet ültetett el. Bemutatókert lesz belőle, ugyanis minden
növényhez egy-egy tájékoztató táblát is kihelyeznek, amely az adott fajt, fajtát mutatja be. Az örökzöldeket eredetileg a Pongrác lakótelepen ültette el a Csilla utca 3.
egyik lakója. Vele egyeztetve kerültek a
növények az új helyükre, hogy kifejlett állapotukban is megfelelő életterük legyen.

Fotó: Budapesti Fejlesztési Központ
– meg kell állapodniuk arról, hogy milyen parkot szeretnének. A következő lépés a tervpályázat kiírása,
amelynek bírálóbizottságában Kőbánya képviselőjének is helyet kell kapnia.
A fenntartó kijelölése csak
ezután következhet.
– Mit mutat a nemzetközi gyakorlat?
– A nagyvárosok zöldterületeit általában a helyi
önkormányzatok tartják
fenn, de a jelentősebb parkokért általában állami társaságok felelnek. Így van ez
Bécsben is, amelynek egyik
legfőbb turisztikai látváSchneller Domonkos
nyosságát, a schönbrunni kastélyt és annak kertjét az osztrák állam tartja fenn. vételével – nem tartoznak BudaA Népligetnek szerintem olyan pest magas színvonalú zöldterü„gazdához” kell majd kerülnie, letei közé. A megújult Népligeamely megfelelő színvonalon ké- tet viszont nem szabad néhány
pes elvégezni a munkát. Én ma év alatt „lerohasztani”, az üzesajnos azt látom, hogy a Főváro- meltetés a kivitelezésnél kevéssi Önkormányzat által fenntar- bé látványos, mégis kulcsfontostott parkok – a Margitsziget ki- ságú kérdés.
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Mezei rendőrök a jogegyenlőség szolgálatában

Lovas kerülők
Kőbányán

A rejtvény fő soraiban annak a budapesti közlekedési eszköznek és végállomásainak megnevezését olvashatják, amelynek próbajárata 1827. augusztus 20-án indult és mind
össze háromnegyed évig üzemelt.
HIRDETÉS

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
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A PÁLYÁZAT BENYÚJTHATÓ 2021. AUGUSZTUS 2-ÁIG
postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály,
1102 Budapest, Szent László tér 29. címre, vagy elektronikus úton, amelyet
elektronikus azonosítással rendelkezők a BP10KER hivatali kapunk
keresztül, magánszemélyek a HanzikAgnes@kobanya.hu e-mail címen
tehetnek meg.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 227-es
telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatán,
vagy letölthető a www.kobanya.hu honlapról.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu I facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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Töltse ki az ábrákat 1-től
9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy az ös�szes sorban, oszlopban
minden szám csak egyszer szerepeljen.
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A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a kulturális
és művészeti területen tevékenykedők támogatására.
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moztak a mezei
rendőrök, amelyek
ipari tevékenység
hez, téglagyártás
hoz, sörfőzéshez
kapcsolódtak. A
pincerendszer át
a la kítása jelen
tős kőművesmun
kát igényelt, az ott
történt „munkahe
lyi baleseteket” is
a mezei rendőrök
vizsgálták ki – me
séli Herédi Attila.
Ugyancsak ők lép
tek fel a mezőgaz
dasági feketemun
ka, a keleti marha
vészjárvány ide
jén pedig a fekete
vágások ellen is.
Számítottak rájuk
a megelőzésben is.
Keresztes Károly
A szolnoki vasút
mezei kapitány fényképe
vonal megnyitása
(a Darabanth Kft. jóvoltából)
után ők magyaráz
ták el a sínek men
tén fekvő földek művelőinek, őrök állták a sarat a bű
hogy miként védekezhetnek n ö z ő k k e l s z e m b e n .
a gőzmozdonyból kipattanó Többségük katonaviselt
szikra ellen. Az iparosodás és ember volt, megjelené
a sertéstartás felfutásával épí sük önmagában tiszte
tésügyi ellenőri feladatokat is letet parancsolt, amire
elláttak. Ők jelentették, ha va az egyenruha és a jelvény csak
laki illegálisan kezdett felhúz ráerősített. A pesti oldalon a
ni egy fogadót vagy egy kocs mezei rendőrök kezdetben a
mát a vidékről érkező kereske ferencvárosi kapitány irányí
dők elszállásolására.
tása alá tartoztak.
– Kőbányán az állatlopás, il A szokványos
letve az állatrablás volt a leg� rendőri
gyakoribb bűncselekmény. A
sertéstelepek, valamint az el
adásra felhajtott jószágok von
zották a tolvajokat, akik nem
ritkán fegyvert is hasz
náltak – jegyzi meg a fő
levéltáros.
A lóháton járőrö
ző mezei rend
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önálló pesti mezei rend
őrség 1864-ben alakult
meg kőbányai központ
tal. Vezetője a fertálymes
terből (városi rendésze
ti hivatalnok) kapitánnyá
avanzsált Keresztes Ká
roly lett, aki hivatásként
tekintett megbízatására.
Feladatkörét pontosan el
látta, és hasonló precizi
tást követelt meg az alá
rendeltjeitől. Hitvallása
az volt, hogy „rend legyen
a periférián”.
Keresztes Károly 150
Herédi Attila főlevéltáros
éve, 187 1 ápr i l i sá ba n
munkától eltérő feladatok hunyt el. Herédi Attila neki
azonban indokolttá tették az is emléket állított az említett
egység függetlenedését. Az tanulmány publikálásával.

Átvehető
a Kőbányai
Kőbányán is Kalendárium!

futókörök
napja!

„A mi műhelyünkben rendszeresen megfordult
Paudits Béla kocsija, Rátonyi Róbert, Suka Sándor,
Gobbi Hilda vagy Latinovits Zoltán Wartburgja. Mert
akkoriban a Wartburg menő autónak számított” –
emlékszik vissza a nagy időkre Várkonyi Béla a Kőbányai Kalendárium 2021-ben. A kiadványban idén is
négy tősgyökeres kőbányai emlékmorzsáit olvashatjuk, de ott sorakoznak a lapokon hónapokra lebontva
a múlt év nevezetes pillanatai, eseményei is a helytörténeti sztorik, érdekességek mellett.
A Kőbányai Kalendárium 2021 a kilencedik a sorban és ahogy a korábbiakat, úgy az ideit is ingyenesen adja az érdeklődőknek az önkormányzat. A kiadvány már elérhető a Kőrösi Kulturális Központban és
az Újhegyi Közösségi Házban is az átvételi ponton,
illetve az előtérben.
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A Lánchíd használatáért egy
ségesen fizetendő hídvám
mérföldkőnek számított a tör
vény előtti egyenlőség megte
remtésében a 19. század első
felének Magyarországán. A
reformországgyűlés hozott
egy másik, a szemléletváltás
szempontjából hasonlóan „for
radalmi” döntést is, amelyről
viszont alig hallani. Ez volt a
mezőgazdasági károk felde
rítésének és megtérítésének
szabályait rögzítő, hivatalo
san a mezei rendőrségről szó
ló 1840. évi IX. törvénycikk.
– Ez a jogszabály sem tett
különbséget nemes és nem ne
mes között, a különböző szár
mazású elkövetőket azonos
büntetésekkel sújtotta. A kár
megtérítésénél sem számítot
tak az akkor még létező szüle
tési előjogok. Nemesnek, pol
gárnak, jobbág ynak eg ya
ránt fizetnie kellett, ha vissza
akarta kapni a kárfedezetként
zálogba adott javait – hangsú
lyozza Herédi Attila, akinek a
közelmúltban jelent meg hi
ánypótló tanulmánya a kő
bányai központú pesti mezei
rendőrségről.
A Fővárosi Levéltár főlevél
tárosának érdeklődését Kőbá
nya különleges helyzete keltet
te fel. Az akkoriban még gyé
ren lakott terület egy nagyvá
ros széle volt, ahol épp a nagy
városi jellegből adódóan a me
zei rendőröknek, akiket ma
mezőőröknek hívnánk, spe
ciális feladataik is voltak.
– Megnéztem a Vác környé
kéről fennmaradt iratokat,
amelyek a tipikus mezőgazda
sági károkat, terménylopást,
tűzesetet, a szomszéd földjén
legeltetést említik. Kőbányán
viszont olyan ügyekben is nyo

A tervek szerint kilenc olyan várost állít kihívás
elé a hónap utolsó vasárnapján, azaz a gyermekna
pon az aktív Magyarországért felelős kormánybiz
tosság, ahol állami támogatással épült futókör. Má
jus 30-án Kőbányán is minél több embert várnak
kocogni vagy gyalogolni a Sportligetben található
futókörre. Az a város nyer majd, ahol a résztvevők
a legtöbb kilométert tették meg összesítve. A kor
mánybiztosság reményei szerint az átoltottak szá
mának további növekedése és a járványhelyzet ja
vulása lehetővé teszi a vetélkedő megrendezését.

Lovas kerülő
forrás:
Vasárnapi Újság, 1861
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Interjú Pásztor Flórával, aki az év Kőbányai Sportolója lett 2020-ban

„Bömböltünk, amikor
kijutottunk
az olimpiára”
– Márciusban, a dohai (Katar) nagydíjon egy év után
először lépett pástra nemzetközi versenyen. Elégedett az ott elért eredmén�nyel?
– Dehogyis, nem ezt vártam
magamtól, nem jutottam főtáblára, azaz nem kerültem
be a 64-be.
– Miért?
– Nem voltam ott fejben.
– Miként edz fejben?
– Pszichológus segítségével fejlesztem az önuralmam.
Meg kellett tanulnom kizárni
a külső körülményeket, például az ellenfél provokációit vagy a zsűri vitatható döntéseit.
– Az edzője, Beliczay Sándor mit mondott Doha után?
– Hálás vagyok neki, amiért
a jót nézte, és arra mutatott
rá, hogy miben tudok fejlődni
az Európa-bajnokságig, illetve az olimpiáig.
– Mennyi esélyt adott Tokiónak a 2019-es budapesti világbajnokságot követően, ahol a csalódást jelentő
10. helyen végzett a női tőrválogatott?
– Örök optimista vagyok,
ezért 80-90%-ot, amivel
egyedül maradtam. A vezetőedzőnk a vb után azt nyilatkozta, hogy matematikai esély

maradt az olimpiai részvételre.
– Tavaly februárban, a világkupa-sorozat kazanyi állomásán mégis megtörtént
a csoda, így aztán júliusban
utazhatnak Japánba az elhalasztott olimpiára. Hogy élte
meg a sorsdöntő versenyt?
– Bőg tünk a
tehetetlenségtől, hiszen az
olimpiai részvétel nem tőlünk, hanem a lengyel–francia meccs eredményétől függött. Amikor megláttuk, hogy
a franciák nyertek, bömbölni
kezdtünk a vívócsarnokban.
– Így szokta levezetni máskor is a feszültséget?
– Sokat kiabálok asszó közben, az asszók között pedig
járkálok, és – némi túlzással –
szétrúgok mindent, ami a lábam elé kerül.
– Júniusban Európa-bajnokság. Az Eb az olimpiai
felkészülés egyik állomása,
vagy tétje is van?
– Van tétje. Ha dobogón végzünk, akkor az olimpián minden bizonnyal a számunk-

ra kedvezőbb orosz ágon kezdünk, elkerülve az olaszokat.
– Hogyan készülnek?
– Most már hetente ötször
edzünk együtt Zuglóban, a
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban. Csapatmeccseket szimulálunk, és
szituációk megoldását gyakoroljuk. Mit kell tenni, ha megnyerjük, illetve ha elveszítjük
mind az öt találatot. (A csapat három főből áll, a meccs
45 találatig tart, a csapattagok egymást váltva vívnak,
és egy-egy menet öt találatig
megy. – A szerk.) A csapathirdetés egyelőre hátravan, ma
még nem tudjuk, hogy ki indul
az Eb-n, illetve az olimpián.
– Ki a mumus Tokióban?

– Papíron minket az esélytelenek közé sorolnak, ami
akár jól is jöhet. Ha egy ellenfél nem számol velünk, akkor
nem is készül ellenünk teljes
erőbedobással. Az ilyen ellenfelet pedig meg lehet lepni.
– Idén befejezi a Testnevelési Egyetemet?
– Úgy terveze0m, hogy diplomázom.
– Elkezd edzősködni?
– Egyelőre az élsport az
első, szeretnék rész venni a
2024-es, és ha úgy adódik, a
2028-as olimpián is. Ha marad időm, akkor edzőként kicsikkel foglalkoznék a Törekvésben, átadva nekik az
eddig megszerezett tudásom
és tapasztalatom.

Újra nyitva az Újhegyi Uszoda

Élet a medencetérben

A pénztárnál tőlünk is elkérték a védettségi igazolványt, csak annak ellenőrzése után léphettünk be az uszodába.
A sportlétesítményt – a
nyitás harmadik fokozatának előírásait rögzítő
kormányrendelet értelmében – a versenyszerűen sportoló gyermekeken, felnőtteken és az
edzőiken kívül egyelőre csak azok látogathatják, akik a közokiratnak számító plasztikkártyával tudják
igazolni a koronavírus
elleni védettségüket.
Az oltás beadását igazoló papír tehát nem elég,
igazolványra van szükség. Mindebből következik, hogy míg a védett szülők étterembe vagy szállodába magukkal vihetik kiskorú gyermeküket, addig
az uszodába egyelőre nem.
Az eltérő szabályozás oka
minden bizonnyal a versenysportolók egészségének védelmével magyarázható.

Uszodai belépőjegyek
Egész napos úszójegy szaunával
1500 Ft
Felnőttbelépő 3 órára szaunával
1000 Ft
Reggeli úszójegy szaunával
650 Ft
(hétköznap 6.00–8.00)
Diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos
1200 Ft
belépő egész napra szaunával
Diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos
750 Ft
belépő 3 órára szaunával
Gyermekbelépő (3–14 éves)
800 Ft
egész napra
Gyermekbelépő (3–14 éves)
600 Ft
3 órára
Csoportos gyermekbelépő
500 Ft
(10 főtől)
Családi belépő egész napra,
3 fő, legalább 1 fő kiskorú részére* 3000 Ft
Családi belépő 3 órára,
3 fő, legalább 1 fő kiskorú részére* 2000 Ft
Közszolgálati dolgozók napi
550 Ft
jegye szaunahasználattal**
Kedvezményes időszakos
200 Ft
nyugdíjasjegy
(hétköznap reggel 06:00–08:00)***
Kedvezményes időszakos jegy
200 Ft
szakorvosi javaslat alapján
(hétköznap reggel 06:00–08:00)****
Egyéni oktatói jegy
500 Ft
* Minden további kiskorú személyenként gyermekbelépőt válthat.
** A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó a kedvezmény igénybevételének jogosultságát a munkáltató által kiállított
közszolgálati igazolvánnyal igazolja.
*** A kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok a kedvezmény igénybevételének jogosultságát lakcímkártyával igazolják.
**** A kedvezmény igénybevételének jogosultságát 6 hónapnál nem régebbi szakorvosi javaslattal, a kőbányai lakcímet lakcímkártyával kell
igazolni.

Uszodai bérletek

A felújított Újhegyi Uszodába fél hét körül érkeztünk. Alig fél órával voltunk nyitás után, de a medencében már többen is
úsztak. Köztük volt Kőbánya sportért felelős alpolgármestere is. – Május 3-a,
reggel 6 óra mérföldkő a
kerület sportéletében, hiszen három év után újra látogathatja a lakosság az Újhegyi Uszodát – hangsú-

lyozta Radványi Gábor,
aki a Balaton-átúszásra
készülve 2 kilométert
tempózott a kellemes,
26-27 fokos vízben.
Rendszeresen úszott
a koronavírus-járvány kitöréséig az a középkorú férfi is, aki fél 8 körül érkezett
a medencetérbe. Tetszettek neki a látottak, mint
mondta, az uszodára „nagyon ráfért már a felújítás”.
A zavartalan működéshez
szükséges üres állásokat
az üzemeltető Kocsis Sándor Sportközpont néhány
nap alatt betöltötte. A kormány április második fe-

lében jelentette be, hogy
megnyitja az uszodákat,
amint négymillióan megkapták az első oltást.
– A bejelentés után már
volt érdeklődés, nemcsak minket hívtak az emberek, hanem az önkormányzatot is – mondta
Kuróczi Pál, az üzemeltető Kocsis Sándor Sportközpont vezetője. Az első
vendégeknek a Sportközpont ajándék kulcstartóval kedveskedett. Az Újhegyi Uszoda hétköznapokon 6-tól 20 óráig,
szombaton és vasárnap
8-től 19 óráig tart nyitva.

Felnőttbérlet 3 órára szaunával,
10 000 Ft
12 alkalom*
Diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos
bérlet 3 órára szaunával, 12 alka7500 Ft
lom*
Gyermekbérlet (3–14 éves)
6000 Ft
3 órára, 12 alkalom*
Éves bérlet 3 órára szaunával,
132 alkalom (egy naptári éven
110 000 Ft
belül)
* A 12 alkalmas bérletek a váltást követő 3. hónap
végéig érvényesek.

Egyéb szolgáltatások
Úszósapka-kölcsönzés

150 Ft
+ 350 Ft
kaució
200 Ft
2000 Ft
4000 Ft
2000 Ft
2000 Ft

Értékmegőrzés
Vízi jártassági igazolás
Szaunabérlés (óra)
Szekrénybérlés (havi)
Karóra-kaució
Időtúllépés miatti pótdíj minden
300 Ft
megkezdett óra után (3 órás jegy)
Ruhatár
100 Ft
Kísérőbelépő (tanév alatt)
300 Ft
Kísérő úszóbelépő (tanév alatt)*
500 Ft
Kedvezményes árú belépőjegy
kőbányai lakosok számára (előre
1000 Ft
meghatározott időpontban)**
* Kizárólag csak kísérőbelépővel együtt váltható.
** A kedvezmény igénybevételére való jogosultságot kőbányai lakcímet igazoló lakcímkártyával
kell igazolni.

