
A veszélyes üzemek közelében élők biztonságát Kőbányán is 
érzékelőszondák vigyázzák, az üzemek környékén elhelyezett 
műszerek a levegőbe kerülő veszélyes anyagok koncentráció-
ját mérik és elemzik a nap 24 órájában. Veszélyhelyzet idején 
élő szöveg továbbítására is alkalmas szirénarendszer lép mű-
ködésbe. Szeptember elején ennek teljes körű tesztelését haj-
tották végre. 

Teljes körű szirénapróba

13. oldal13. oldal

Országosan is elsőOrszágosan is első

Újra kinyit a
vásárközpont

Látványterven
a Galvani híd

Általános iskolától egyetemig 
vettük sorra, hol hogyan készül-
tek az iskolakezdésre. A Szent 
László Gimnáziumban már az 
első napokban volt olyan osz-
tály, amelynek néhány napra di-
gitális oktatásra kellett áttérnie 
koronavírus-fertőzés miatt. 

Kőbányán épül fel az ország első fedett ke-
rékpárpályája a Hangár utcai sporttelepen. 
A Magyar Kerékpáros Szövetség által épí-
tendő mobil velodrom egy olyan edzőpálya 

lesz, ahol a profi sportolók mellett az 
amatőrök is helyet kapnak, a la-

kosság is használhatja majd 
meghatározott idősá-

vokban. 

Pótolja néhány 
tavasszal elma-
radt rendezvé-
nyét a Hung-
expo. Október-

ben a Construma 
és az OtthonDe-

sign, az Automo-
tive Hungary és az 

Ipar Napjai kiállítást 
is megrendezik. 

Megkezdődött az új Duna-híd 
terveinek társadalmi egyezte-
tése. Kőbánya vezetése támo-
gatja a beruházást, ám ragasz-
kodik a Kőér utca és a Körvas-
útsori körút teljes X. kerületi 
megvalósításához is. 

Az idősek otthonában kijárási és látogatási tilalom, a Kőrösiben és a hozzá tarto-
zó intézményekben is szigorúbb maszkviselési szabályok léptek életbe szeptem-
berben. Az óvodákban, iskolákban szintén a megelőzésre összpontosítanak, a hi-
vatali ügyfélfogadási terekben ózongenerátor segíti a fertőtlenítést. A Polgár-
mesteri Hivatalban is megjelent a vírus. 

7. oldal7. oldal

3. oldal3. oldal

8. oldal8. oldal

Meddig tartott Nagy-Kőbánya? – Helytörténeti sztori hiteles mesélővel 15. oldal15. oldal

Kőbányai
HírekHírek

A Kőbányai Önkormányzat ingyenes közéleti havilapja

HAVILAP
XXX/9. szám 
2020. szeptember

A városházát A városházát 
is elérte a is elérte a 
koronavírus-koronavírus-
járványjárvány

16. oldal16. oldal

Összehangolt
akciók
Rendszeressé válhatnak az Örs 
vezér terén a kőbányai és zug-
lói rendőrök, illetve közterület-
felügyeletek ösz-
szehangolt ak-
ciói. A cél a la-
kosságot legin-
kább zavaró 
jelenségek 
felszámo-

lása. 

13. oldal13. oldal

44––5. oldal5. oldal

Új tanév – 
maszkban

FókuszbanFókuszban
a fertőzéseka fertőzések
megelőzésemegelőzése
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Új körútonÚj körúton
Budáról Budáról 
KőbányáigKőbányáig

Kedves Kőbányaiak!
Egykor a kőbányai bányászok is jó sze-

rencsét kívántak egymásnak, mielőtt 
lementek a tárnába. A pedagógusok-
nak is van egy ilyen mondásuk: ők bol-
dog új évet szoktak kívánni tanévkez-
dés előtt. Ezt tettük mi is Dunai Mó-

nikával, Kőbánya országgyűlési kép-
viselőjével, amikor egy szűk körű tanév-

nyitón közösen köszöntöttük kerületünk 
újonnan kinevezett iskolaigazgatóit, kollégáinkat, hiszen or-
szággyűlési képviselő asszony és jómagam is pedagógusok va-
gyunk. A szeptember számomra mindig az újrakezdés hónap-
ját jelentette, a viszontlátás örömét tanárként és polgármes-
terként is. 

Idén azonban mindez más. Bár ott volt a tanévkezdésnél a 
találkozás öröme, a fő téma ebben az esztendőben a korona-
vírus-járvány második hulláma, a gyerekek, tanárok, szülők, 
nagyszülők biztonsága. Az, hogy miként tudjuk iskoláinkban, 
óvodáinkban, bölcsődéinkben megóvni gyermekeink és a ve-
lük foglalkozó munkatársaink egészségét. A hivatali ügyeket 
lehet gördülékenyen intézni home office-ban. Sőt, Magyaror-
szág tájegységeit is meg lehet mutatni videókonferenciás tan-
órán a diákoknak. A közösségépítéshez azonban a virtuális 
kapcsolat nem elég, ahhoz így vagy úgy szükséges a személyes 
jelenlét. Most azonban fontos, hogy mindezt maszkban és kel-
lő távolságból tegyük. A személyes tapasztalat szól belőlem, hi-
szen – mint azt magam hoztam nyilvánosságra – a vírus en-
gem is elért.

Vigyázzanak magukra, időseinkre, akikre a járvány foko-
zott veszélyt jelent. Éppen emiatt az idén nem is köszönthetem 
őket az Idősek Világnapja alkalmából a hagyományos keretek 
között. Ezért itt teszem meg: Isten éltesse a kőbányai időseket, 
szépkorúakat erőben, egészségben, boldogságban! Szeretettel 
köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja és az Idősek Hónap-
ja alkalmából!

Tanévkezdés Kőbányán
Kedves kőbányaiak, a járvány második 

hulláma berobbant, sokkal durvább fer-
tőzöttségi mutatókka l ta lá lkozunk 
nap mint nap. Ebben a helyzetben nem 
mindegy, hogy gyerekeink, unokáink 
milyen körülmények között tanulnak. 

Elmentem hát a Szent László Általános 
Iskolába, hogy Menyhárt Sándor igazgató 

úrral és Lengyel-Fehér Gyöngyi asszonnyal, 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ szakmai igazga-

tóhelyettesével konzultáljak a problémákról. Több mint 600 ne-
buló jár ide. Az iskola és a tankerület nagyon komoly erőfeszíté-
seket tesz, hogy elkerüljük a legrosszabbat. Sajnos már Kőbá-
nyán is kimutatható a vírus jelenléte. Megjelent iskolában és a 
városvezetésben is. A házi karanténban lévőknek negatív tesz-
tet, a fertőzötteknek mielőbbi gyógyulást kívánok!

A Szent László Általános Iskolában még jó a helyzet. Minden-
ki fél valamennyire, a szülő, a pedagógus egyaránt, talán csak a 
gyerekek nem. De mindenki együttműködik, mert másképp ku-
darcot vallanánk. Az iskola adottságai lehetővé teszik, hogy az 
alsó és felső tagozatos tanulók két külön bejáratot használja-
nak, a folyosókon „jobbra tarts” közlekedési szabályt vezettek 
be, hogy minél kisebb legyen a tumultus. 

A tankerület nem várt a központra, önállóan és előbb lépett, 
kénytelen-kelletlen felfüggesztve az úszótanfolyamokat – eb-
ben a helyzetben egyszerűen muszáj redukálni a közösségi prog-
ramokat. Bármennyire kényelmetlen, akárhogy párásodik is a 
szemüveg, hordani kell a maszkot. Bízunk a szerencsében, de 
dolgoznunk is kell érte, mert a szerencse válogatós, nem szere-
ti a resteket és a szabályokra fittyet hányókat. Nem ártana az il-
letékesek közötti nagyobb összhang sem. A karantént például a 
tisztiorvosi szolgálat rendeli el, de a tesztekre a háziorvosok ad-
hatnak beutalót, így időnként életbevágóan fontos napokat ve-
szítünk. Egy biztos: tömeges és ingyenes szűrés nélkül sokkal, 
de sokkal rosszabbak az esélyeink. Még egyszer nem zárhatjuk 
be az országot, nincs mese, azokat kell megtalálnunk, akik el-
kapták és terjesztik a vírust, gyakran tünetmentesen, anélkül 
hogy tudnának róla. Ehhez pedig három dolog kell: teszt, teszt 
és teszt.

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!

Minden olyan elképzelést tá-
mogat ,  a mely nek a kerék-
pá ros köz lekedés i n f ra s t-
ruktúrájának javítása a cél-
ja – hangzott a polgármeste-
ri válasz az augusztusi kép-
viselő-testületi ülésen Ko-
vács Róber t napirend előt-
ti interpellációjára. A képvi-
selő felszólalása arról szólt, 
miként lehetne megvalósíta-
ni, hogy a Rákosmentéről, il-
letve a Kertvárosból érkezők 

biciklivel is biztonságosa n 
és kijelölt útvonalon elérhes-
sék Kőbánya belvárosát. Ko-
vács Róbert több javaslatot 
is tett erre vonatkozóan. Sze-
rinte például érdemes lenne 
szélesíteni az erdőn átvezető 
ösvényt, a Hárslevelű utcán 
pedig piktogramok, a kerék-
pá rút felfestése segíthetné 
az amúgy is intenzív biciklis 
forgalmat. Más szakaszokon, 
így a Kozma utcában vagy a 

Jászberényi úton pedig a szé-
lesebb járdaszakaszok lehető-
séget adnának arra, hogy ott 
vezessék el a kerékpárosokat. 

Egyhangúlag döntött a tes-
tület a Kőbánya számít rád 
szociális ösztöndíjpályázat-
ról: idén 32 kisdiák jut ennek 
révén havonta általános isko-
lások esetében 5, középiskolá-
soknál 10 ezer forinthoz. A bi-
zottsági javaslat ismertetése-
kor Mátrai Gábor képviselő 

arra is kitért, jövőre érdemes 
lenne módosítani a támogatás 
feltételeit, hog y többen jut-
hassanak ösztöndíjhoz. 

Visszafogott vita övezte a 
testületi ülésen Stemler Diá-
na előterjesztését arról, hogy 
a kőbányai képviselő-testület 
is tiltakozzon az önkormány-
zatok működését ellehetetle-
nítő kormányzati elvonások 
miatt. Végül a testület több-
sége támogatta a beadványt.

A szociális ösztöndíjakról is döntött a képviselő-testület augusztusban

Globálisan gondolkodnak, lokálisan cselekednekGlobálisan gondolkodnak, lokálisan cselekednek

Zöld Zöld 
KőbányaKőbánya

Egyhangú támogatást ka-
pott a képviselő-testület au-
gusztusi ülésén Kőbánya klí-
mastratégiája. A közel 90 ol-
dalas dokumentumot, amely 
a jelenlegi helyzet részletes 
értékelése mellett a terve-
zett konkrét lépésekre is ki-
terjed, D. Kovács Róbert An-
tal polgármester terjesztette 
be még februárban. A szak-
bizottságok által is megtár-
gyalt végleges dokumen-
tum – amint a polgármes-
ter is jelezte – sokak munká-
ja, amelynek értékét végül az 
adja meg, ahogy a tervekből 
cselekvés, majd valóság lesz. 
A napirendi pont tárgyalásá-
nál Somlyódy Csaba alpolgár-
mester is azt emelte ki, hogy 
a klímastratégia egy tervsze-

rű városépítési folyamat ré-
sze, Kőbánya pedig ebből a 
szempontból példamutató. 

A globális éghajlatváltozás-
sal járó szélsőséges időjárási 
eseményeket – elég, ha csak 
a villámárvizekre gondolunk 
– mindenki tapasztalja, Kő-
bányán például a Maglódi 
út egy-egy hirtelen lezúduló 
nagyobb csapadékmennyi-
séget képtelen elvezetni. Or-
szágszerte egyre gyakorib-
bak a hőségriadók is, a for-
róság a kerületet sem kímé-
li. A hatástanulmány szerint 
ugyanakkor nem mindegy, 
hogy a városrész északabbi 
vagy délebbi területéről van 
szó: Óhegy és Újhegy egyes 
pontjai között akár 5-10 nap 
eltérés is lehet a forró napok 

számát illetően. A hulladék 
kérdése sem csak kerületi 
probléma, de ennek megol-
dása is többszintű, azaz min-
denkinek tennie kell azért, 
hogy például a műanyag 
vagy más környezetszennye-
ző hulladékok ne a zöldben, 
hanem az arra kijelölt helyen 
kössenek ki. Hiszen sokszor 
elég egyetlen lépés, hogy a 
szemét a kukába kerüljön az 
utca, a bokor helyett…

Kőbánya számos terüle-
ten lépett már: a papírmen-
tes önkormányzati működést 
számos elektronikus szolgál-
tatás segíti, a zöldfelületek 
védelmét is kiemelten keze-
lik. Az akcióterv ugyanak-
kor új lépéseket is megfon-
tolandóként sorol: ilyen pél-

dául a zöldtetők vagy zöldfa-
lak kialakításának támogatá-
sa, a lakossági esővízgyűjté-
si program indítása vagy kö-
zéptávon a zöldhulladék he-
lyi kezelésének segítésére 
egy komposztálóudvar kiala-
kítása. Kőbányán az energia-
hatékonysági beruházások 
az egyes intézményekben 
már gyakorlatnak számíta-
nak, a stratégia most a „zöld 
közbeszerzés” gondolatát 
is alapelvként fogalmazza 
meg. Vagyis a kerület vezeté-
se és az egyes intézmények 
is kiemelt szempontként ke-
zelik a károsanyag-kibocsá-
tás csökkentését, a megújuló 
energia felhasználásának nö-
velését az egyes beruházása-
ik, fejlesztéseik kapcsán.

A tervek szerint napi 55 ezer 
autóval csökkentené Buda-
pest történelmi belvárosának 
forgalmát a Galvani híd, vagy-
is az új Duna-híd megépíté-
se. Megvalósításával közvet-
len összeköttetés jöhetne lét-
re Újbuda és Csepel, Ferencvá-
ros, valamint Kispest és Kőbá-
nya között. A beruházás gazdá-
ja a Budapest Fejlesztési Köz-
pont, amelynek vezérigazgató-
ja, Vitézy Dávid az elmúlt idő-
szakban sorra egyeztetett az 
érintett kerületek vezetésével, 
így Kőbánya polgármesteré-
vel, D. Kovács Róbert Antallal, 
Somlyódy Csaba alpolgármes-
terrel és a kerület jegyzőjével is. 

A Galvani utcánál létesíten-
dő új híd és a hozzá kapcsoló-
dó úthálózati fejlesztések gya-
korlatilag egy új körút létre-
jöttét jelentenék a fővárosban. 
Szükségességéről már a 80-as 
években szakmai konszenzus 
született, hiszen míg a Duna 
belvárosi szakaszán csaknem 
kilométerenként van egy híd, 
addig a csepeli résznél több 

mint 10  kilométer hosszan 
nincs átkelő. A Fővárosi Köz-
gyűlés a 90-es évek elején egy-
szer már döntött is a Galvani 
híd megépítéséről, ám forrás 
azóta sem volt rá.

Ám míg az új híd a történel-
mi belváros Nagykörúton be-
lüli autós forgalmát csökkent-
heti, addig a külsőbb kerületek 
terhelése növekedhet. A beru-
házást éppen ezért Kőbánya 
támogatja, de bizonyos fejlesz-
tésekhez ragaszkodik. A kerü-
letet a projekt második szaka-
sza érinti, amely a Gubacsi út 
és az Üllői út közötti útfejlesz-
tésekről szól. 

– Nem tartjuk elfogadható-
nak, hogy a tervezett útfejlesz-
tések a Gubacsi útnál befeje-
ződjenek, hiszen azzal a Galva-
ni híd által generált többletfor-
galom a meglévő kisebb kapa-
citású úthálózatra és csomó-
pontokra tevődne át – mondja 
Kőbánya polgármestere.

D. Kovács Róbert Antal sze-
rint a kerület vezetése egyetért 
abban, hogy a döntés-előkészí-

tő tanulmányban bemutatott 
változatok közül a X. kerület 
számára az Illatos út, Határ 
út, Kőér utca nyomvonal lenne 
az elfogadható, azzal a feltétel-
lel, hogy a Kőér utca Üllői út és 
Vaspálya utca közötti szaka-
szának fejlesztése is a beruhá-
zás részét képezi. Az ezen út-
szakasz fejlesztésére vonatko-
zó igényt egyébként Kőbánya 
már a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt.-nek is jelez-
te, hiszen az új Duna-híd meg-
építésével párhuzamosan fo-
lyamatban van a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér közúti 
elérhetőségének javítását szol-
gáló beruházás is.

A Kőér utca fejlesztése mel-
lett a kerület ragaszkodik 
a Körvasútsori körút teljes 
X. kerületi kiépítéséhez, to-
vábbá azt is fontosnak tarta-
ná, hogy a Galvani híd meg-
építéséhez kapcsolódó útháló-
zati fejlesztések lehetőség sze-
rint egy ütemben, vagy a lehe-
tő legkisebb időkülönbséggel 
valósuljanak meg.

Mintegy 1  kilométer hosszan 
kétezer négyzetméternyi járda-
felületet újít fel idén Kőbányán 
a kerület vezetése. A Kolozsvári 
utca, Tavas utca, Harmat utca, 
Sibrik Miklós út felőli kis sza-
kasz már elkészült, a Zsombék 
utca és a Harmat utca Gitár utca 
felőli szakaszán is megkezdődött 
a munka. Amint ezzel végeznek, 
következik a Kőrösi Csoma Sán-
dor Kulturális Központ körüli 
négy szakasz (a pénteki termelői 

piac zavartalansága érdekében 
péntekenként a munkát itt szü-
neteltetik), valamint az Alkér ut-
cai és a Keresztúry úti járdarész. 

Elkészültek Újheg yen, az 
Agyagfejtő utcában is az új par-
kolóhelyek. A kö zösségi ház mö-
götti részen alakítottak ki 22 új 
parkolóhelyet, melyek közül 
egyet mozgáskorlátozottak ré-
szére tartanak fenn. 

Idén ősszel megszűnnek a Bá-
nyató utca 2–4. épületeinek bel-

ső, park felőli oldalán az esőzés-
kor előkerülő problémák. Az it-
teni járdákon a hirtelen jött zá-
poroknál megállt a víz, és a jár-
dák hiába vezették le azt a zöld-
területre, a talaj a nagy meny-
nyiségű csapadékot általában 
nem tudta gyorsan szikkaszta-
ni. Így ide a járdák víztelenítése 
érdekében a zöldterület szélébe 
egy széles, lapos, a közlekedést 
nem akadályozó szikkasztóár-
kot húznak.

Megkezdődött 
az új Duna-híd 
terveinek 
társadalmi 
egyeztetése

Ütemezetten

Halad a járdák, parkolók építéseHalad a járdák, parkolók építése
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Nyilatkozattal tiltakoztak

Képviselőjét gyászolja a kerületKépviselőjét gyászolja a kerület

Tóth Balázs

Magyar Arany Érdemkereszt-
tel tüntette ki a köztársasági 
elnök Bereczki Sándornét, az 
Emberbarát Alapítvány titká-
rát. A szakembernek március 
15-én adományozták a kitün-
tetést, a járványhelyzet miatt 
azonban csak augusztus 19-én 
vehette át azt. A Kőbányai Ön-
kormányzat az államalapítás 
ünnepe utáni első képviselő-
testületi ülés előtt köszöntöt-
te Bereczki Sándorné Ágit, aki 
immár három évtizede dolgo-
zik elkötelezetten a drogpre-
vencióért, a gyermek-, fiatal- 
és felnőttkorú szenvedélybete-
gek rehabilitációjáért. Az Em-
berbarát Alapítvány az első ci-
vil szervezet volt Kőbányán, je-
lenleg hatvannál több hivatalos 
alkalmazottal 130 beteget lát-
nak el a bentlakásos intézmé-
nyükben. Bereczki Sándorné 
a testületi ülésen kiemelte: or-
szágosan is egyedinek számít, 
hogy tízéves kortól fogadnak 
függő gyermekeket. Bereczki 
Sándorné megköszönte a ke-
rület támogatását, mint mond-
ta, a Kőbányai Önkormányzat 
nélkül ezt munkát nem tudták 
volna elvégezni.

Amikor 
a munka 
hivatás

Tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Tóth Balázs, a Lehet 
Más a Politika kőbányai önkor-
mányzati képviselője. A köz-
gazdász végzettégű politikus 
10 éven át volt a Kőbányai Ön-
kormányzat tagja, a tavaly ok-
tóberi önkormányzati válasz-
tások után harmadik ciklusát 
kezdte meg.

Közel 20 éve költözött Kő-
bányára, feleségével és 3 gyer-

mekével Óhegyen éltek. A köz-
ügyek iránt mindig fogékony 
volt, de gyermekei születése 
után érezte úgy, hogy neki is 
részt kell vennie a helyi poli-
tikában és tenni egy élhetőbb, 
fenntarthatóbb jövőért. „A jó-
lét helyett a jól-lét elérése le-
gyen a cél.” – vallotta közéle-
ti tevékenységéről. Hitt a ke-
mény munkában, a konstruk-
tív, kompromisszumkész poli-

tizálásban. Képviselői munká-
ja során a kerület érdekeit tar-
totta szem előtt, választókör-
zetének lakói bármikor meg-
kereshették őt problémáikkal, 
javaslataikkal. A Költségve-
tési Bizottság elnökeként ki-
emelt figyelmet fordított Kő-
bánya fejlődésére, a zaj- és kör-
nyezetszennyezés csökkenté-
sére. Egy olyan zöldpolitikus 
volt, aki nemcsak szavakban 

állt ki a zöldügyek mellett, ha-
nem maga is ilyen elvek men-
tén élte az életét.  

Meg rendü lve, eg y perces 
néma csenddel emlékeztek 
képviselőtársukra Kőbánya 
választott képviselői és a Pol-
gármesteri Hivatal munka-
társai a szeptemberi ülés ele-
jén . A Kőbányai Önkormány-
zat Tóth Balázst saját halottjá-
nak tekinti.
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„Engem is elért a koronavírus” 
– hozta nyilvánosságra szept-
ember elején közösségi oldalán 
Radványi Gábor. Kőbánya alpol-
gármestere egy hétfő estére lá-
zasodott be, a járványügyi aján-
lást követve azonnal kért idő-
pontot tesztelésre, másnap pe-
dig már nem ment be a hivatalba. 
Amint kiderült, hogy PCR-teszt-
jének eredménye pozitív, szólt a 
kerületi vezetőtársainak, köz-
vetlen munkatársainak, akik át-
álltak otthoni munkavégzésre, és 
valamennyien teszteltették ma-
gukat, hiszen közvetlen kontakt-
ként csak két negatív vizsgála-
ti eredmény után térhettek visz-
sza a hivatalba a járványügyi ha-
tósági megfigyelés, karantén alól. 

D. Kovács Róbert polgármes-
ternek már az első tesztje po-
zitív lett, míg Somlyódy Csaba 
alpolgármesternél a második 
vizsgálat mutatott fertőzést na-
pokkal később. Weeber Tibor és 
Mustó Géza alpolgármesterek-
nél mindkét teszt negatív volt. 
A gyanú szerint az érintettek a 
korábban említett hétfői napon 
tartott értekezleten kaphatták 
el a fertőzést. Ekkor a hivatalban 
még nem volt kötelező a maszk 
használata. És hiába a többi kö-
telező óvintézkedés betartása, 
úgy tűnik, ez elég lehetett a fer-
tőzéshez.

Ahogy D. Kovács Róbert An-
tal polgármester is írta közös-
ségi oldalán pozitív PCR vizsgá-
lati eredménye bejelentésekor: 
„Nyár elején tettünk két belföl-
di kirándulást, aztán úgy dön-
töttünk, hogy első a biztonság, 
szűkebb és tágabb környezetünk 
egészsége, ezért nem utaztunk el 
sehova. Mindig és mindent fer-
tőtlenítettünk és fertőtlenítünk. 
Nem voltunk rendezvényen, se 
családi összejövetelen, kikap-
csolódni a friss levegőre, a sza-
badba jártunk. Nem betegedhe-
tünk meg, gondoltuk, hiszen ki-
csi gyermekünket el kell látni, a 
kötelezettségeimet teljesítenem 
kell. Egy »hibát« azonban még-
is elkövettem. Visszatérve a hi-
vatalba jólesett újra találkozni a 
kollégákkal, nemcsak online, ha-
nem szemtől szembe egyeztetni, 

értekezni. Az elmúlt napok-
ban a bizalom erősebbé vált 
az aggodalomnál, egymás 
között nem vettünk masz-
kot, a 2 méteres távolság is 
sérült, amikor beszálltunk 
közösen egy autóba. Ennek 
sajnos rögtön meg is lett a 
következménye.” 

Vissza 
a hivatalba 
Gyógyultan tért vissza a 
városházára a mintegy kéthetes 
karantén után Radványi Gábor 
alpolgármester. Ő és a család-
ja is enyhe tünetekkel jutott túl 
a koronavírus-fertőzésen, lázat, 
enyhe náthát, köhögést tapasz-
taltak. Míg a pozitív PCR-teszt 
nyomán ő hatósági karanténba, 
családtagjai járványügyi meg-
figyelés alá kerültek erre az idő-
re. „Szerettem volna elkerülni, 
de aki dolgozik, emberekkel ta-
lálkozik, gyereket nevel, az saj-
nos úgy tűnik, nem tudja elke-
rülni a járványt” – mondja im-
már tapasztalatból, emlékeztet-
ve arra is, hogy ahol kötelező volt 
a maszk használata, ott azt meg-
tette, nyaralni sem volt külföl-
dön, és tudomása szerint fertő-
zött emberrel sem találkozott. 
Hogy hogyan élte meg lelkileg a 
fertőzést? „Mondhatom azt, hogy 
márciustól viszonylag bátor vol-
tam, hiszen önkéntességet is vál-
laltam, részt vettem az idősek el-
látásában. Immár hónapok óta 
élünk ennek a vírusnak az árnyé-
kában, féltem ugyan tőle, de úgy 

voltam vele, hogyha elkapom, ak-
kor ki kell kecmeregni valahogy 
belőle. Az élet nem állhat meg” – 
magyarázza a politikus, aki gyó-
gyulása után már jelentkezett 
vérplazma adására. A korona-
vírus-fertőzésen átesettek vér-
plazmájából ugyanis ellenanya-
got vonnak ki, amely segíti a be-
tegek gyógyítását. Bár Radványi 
Gábor enyhe tünetekkel jutott 
túl a fertőzésen, azt tanácsol-
ja mindenkinek, hogy nem érde-
mes esélyt adni a vírusnak, érde-
mes betartani minden előírást. 

Somlyódy Csaba alpolgármes-
ter vezetőtársa, Radványi Gábor 
kontaktjaként került járvány-
ügyi megfigyelés alá, karan-
ténba két hétre. A megbetege-
dés semmilyen tünetét sem ta-
pasztalta, és első tesztje is nega-
tív lett, ám a második már fertő-
zést mutatott. Mire a harmadik 
PCR-teszt is elkészült, ami újra 
negatív lett, le is telt a karantén 
ideje, így végül ő is majd két hét 
után térhetett vissza a megszo-
kott hivatali munkarendhez.

„A nyár fo-
lyamán min-
d e n k i  ú g y 
érezte, hog y 

elmúlt a veszély, kevesebb volt 
az ügyfél és a dolgozó is a hiva-
talban, kicsit lazább volt a han-
gulat. Szeptember elején a maszk 
viselése sem volt kötelező a vá-
rosházán, a kollégák hellyel-köz-
zel hordták. Nyilván amíg az em-
ber nem találkozik személyesen 
megbetegedéssel, addig hitetle-
nebb egy kicsit. Ám amikor Rad-
ványi Gábor kollégám bejelen-
tette, hogy pozitív, hirtelen min-
denki megérezte a valóságot, el-
kezdte végiggondolni, hogy mi-
kor találkozott vele. Ekkortól 
senkit nem kellett megkérni, 
hogy használja a maszkot, min-
denki azonnal felvette – meséli 
Somlyódy Csaba a szeptemberi 
hivatali hangulatról. – A karan-
tén ideje alatt nyilván otthonról 
dolgoztam, hiszen nem voltak 
tüneteim, jól éreztem magam. 
Számos feladat van, ami onli-
ne megoldható, de sok olyan is 
van, ami nem, így visszatérésem 
után ezzel kezdtem” – mondja az 
alpolgármester, aki a fejlesztése-
kért felel, így a hivatali munká-

jához visszatérve elsőként a fo-
lyamatban lévő beruházásokról, 
járdaépítésekről, uszodafelújítás 
haladásáról tájékozódott. 

Képviselők 
maszkban
A testületi ülések alkalmával 
a létszám miatt mindig zsúfolt 
városházi tanácsterem helyett 
szeptemberben a KÖSZI-ben 
tartotta ülését az önkormányzat 
vezetőtestülete. Az ülést pedig a 
polgármester távollétében Rad-
ványi Gábor alpolgármester ve-
zette. A kerület vezetői azért dön-
töttek így, hogy a testület a lehe-
tő legbiztonságosabb módon, a 
távolságot betartva tudjon talál-
kozni. A Kőrösihez tartozó intéz-
mény erre alkalmas, a képviselők 
a másfél méter távolságot betart-
va tárgyalhatnak. Kötelező volt a 
maszk használata is, hiszen zárt 
térről van szó. Elektronikus sza-
vazógép hiányában a képviselők 
a régi, többek által már megszo-
kott rendhez tértek vissza: kéz-
felemeléssel jelezték egyetérté-
süket. A teremben csak azok tar-
tózkodtak, akiknek feltétlenül 
szükséges, a nyilvánosságot pe-
dig online közvetítés biztosította. 

Szigorította a koronavírus-járvány miatti védekezési in-
tézkedéseket, a maszkhasználatra és a személyes kap-
csolattartásra vonatkozó szabályokat a Polgármesteri Hi-
vatal, miután szeptember elején több kerületi vezető és a 
hivatal több munkatársa is elkapta a fertőzést. A belépés 
testhőmérséklet-méréshez kötött, de kötelező használni a 
kézfertőtlenítőt is, a maszk pedig az irodákban és az ügy-
félfogadási térben is magától értetődő. 

  Kötelező a maszk haszná-
lata a tömegközlekedési esz-
közökön, aki vét ez ellen, az a 
BKV, a MÁV és a Volán járatain 
is bírsággal sújtható.
 Kötelező a maszk használa-
ta üzletekben, mozikban, szín-
házakban, bevásárlóközpon-
tok területén, az egészségügyi 
és szociális intézményekben, 
valamint ügyfélfogadási iro-
dákban is.
 A vendéglátóhelyek és szó-

rakozóhelyek 23 óráig tarthat-
nak nyitva, 500 fő feletti ze-
nés, táncos rendezvény pedig 
továbbra sem tartható. 
  Október 1-től az iskolákba 
és az óvodákba csak testhő-
mérséklet-mérés után lehet 
belépni. 
  A koronavírus-fertőzés tü-
neteinek észlelésekor tovább-
ra is telefonon kell hívni a házi-
orvost, aki kérheti a PCR-tesz-
tet az érintetteknek. Lehetősé-

ge van ugyanakkor a házior-
vosnak szeptember 21-től arra 
is, hogy a tünetek alapján teszt 
nélkül állapítsa meg a megbe-
tegedést. A diagnosztizálás 
módjától függetlenül az esete-
ket jelentik a központnak, de 
míg a PCR-teszttel igazolt fer-
tőzötteknél a karantént a ható-
ság rendeli el, az úgynevezett 
„gyanús” vagy valószínűsített 
fertőzöttek esetén az elkülöní-
tésre a háziorvos utasít. 

Kőbánya nem várt a központi-
lag elrendelt látogatási és kijárá-
si tilalomra az idősek otthonai-
ban. A Szivárványban már előt-
te igyekeztek minimálisra csök-
kenteni a vírusfertőzés kockáza-
tát, hiszen a tavaszi tapasztalat 
is azt mutatta, ha a kerület idejé-
ben lép, van lehetőség rá, hogy az 
idős lakókat megvédjék a megbe-
tegedéstől. 

A tavaszi veszélyhelyzet idején 
kialakult a rutin az otthonban a 

védekezésre, ez a protokoll pedig 
most ősszel is hasznosnak bizo-
nyult. Ahogy a fertőzöttek szá-
ma országszerte és Kőbányán is 
emelkedett, látogatásra csak az 
udvaron, szabad levegőn volt le-
hetőség. Szeptember 4-től léptek 
életbe a szigorúbb korlátozások, 
amelyekről D. Kovács Róbert An-
tal polgármester személyre szóló 
levélben tájékoztatta a hozzátar-
tozókat. A kapcsolattartásra to-
vábbra is lehetőség van, de csak 

telefonon vagy Skype-on, Mes-
sengeren, illetve videohívással. 
Nemcsak a látogatás korlátozott, 
de csomagok eljuttatására sincs 
lehetőség, hiszen azok fertőtle-
nítése sem megoldható. 

Kockázatot jelent, hogy a lakók 
egy része rendszeres kórházi ellá-
tásra szorul. Az intézmény ezt az-
zal védi ki, hogy ahogy tavasszal, 
úgy most is a visszaérkezők egy 
izolációs, elkülönített részre ke-
rülnek, így nem érintkeznek tár-

saikkal. A biztonságot szolgálja az 
is, hogy a dolgozókat két csoport-
ra osztották, így ha bármelyikben 
megbetegedés fordulna elő, van 
lehetőség a helyettesítésre. 

Kőbánya vezetése tavasszal 
teszteltette is az idősek otthoná-
nak lakóit és dolgozóit. Hasonlót 
egyelőre nem terveznek, ugyan-
akkor beszereztek majd 70 PCR-
tesztet, amelyet a Bárka kapott 
meg, hogy ott használja fel, ahol 
arra szükség van. 

A tavaszi veszélyhelyhezet el-
múltával a Kőrösi Csoma Sán-
dor Kulturális Központ és in-
tézményei – amennyire lehet – 
igyekeztek visszatérni a közön-
ség által megszokott és szeretett 
menetrendhez. Egymást követ-
ték a nyári táborok, kisebb ese-
mények, amelyekből őszre is jut 
bőven. Ám szeptembertől, a ko-
ronavírus-fertőzések számá-
nak növekedésével ők is több 
előadás lemondására kénysze-
rültek, elsősorban azért, mert a 

várt társulatok lemondták a sze-
replést. 

A biztonság érdekében azon-
ban a Kőrösi rendezvényein is 
szigorú protokoll van érvény-
ben. Minden intézmény tel-
jes területén kötelező a maszk 
viselése, amely a korábbiak-
kal ellentétben már nem vált-
ható ki egy arcot eltakaró ken-
dővel vagy sállal. A bejáratok-
nál továbbra is ott a kézfertőt-
lenítő, amelynek használatát el 
is várják a látogatóktól. Gyako-

ribbá tették a takarítást a néző-
tereken, termekben, és különö-
sen figyelnek a mosdókra, pul-
tokra, kilincsekre, azaz a sokak 
által használt vagy érintett te-
rületekre. Az előadásokat kizá-
rólag tünetmentes nézők láto-
gathatják, és ellenőrzik az érke-
zők testhőmérsékletét is. Oda-
figyelnek a távolságtartásra is, 
és azt is szorgalmazzák, hogy 
az egyes programokon résztve-
vők elsősorban az online felüle-
teket használják jegyvásárlásra. 

Ózongenerátorok 
az ügyfélfogadási 
terekben
Különleges gépeket, öt úgyne-
vezett ózongenerátort szer-
zett be a vagyonkezelő a 
sokak által használt hiva-
tali ügyfélfogadási terek 
fertőtlenítésére. Egy-egy 
ilyen eszköz mintegy két-
millió forintba kerül, éj-
szakánként használják, 
hiszen az ózon mérgező, 
a gép működése közben 
senki sem lehet a terem-
ben. Kiviszik erre az időre a 
növényeket is, mivel azok is 
elpusztulnának. A fertőt-
lenítés után alapos szel-
lőztetés következik, reg-
gel így térhetnek vissza 
az ügyfélfogadási irodák-
ba a dolgozók. 

Szeptember közepén nyi-
tott ki újra a Kőbányai Gép-

madár Óvoda, akkor ért vé-
get a kevesebb mint tíznapos 
átmeneti leállás az intézmény-
ben. Az ovi azóta továbbra is 

a megszokott rendben várja 
a gyerekeket. Az Oktatási Hi-
vatal szeptember 2-án rendel-
te el a zárást, miután az egyik 
dolgozó koronavírustesztje 
pozitív lett, és szeptember 11-

től nyithatott ki újra az intéz-
mény. Kőbányán eddig továb-
bi egy másik óvodában, a Kék-
virágban fordult elő megbete-
gedés, átmeneti leállásra ott is 
csak rövid ideig volt szükség. 

Covid a hivatalban
A megelőzésre figyelmeztetnek a visszatérő vezetők

Koronavírus-kiskáté

Kultúra és szórakozás
– keretek között

Előírások a koronavírus-fertőzések terjedésének megelőzéséért

Rutinos szigor a biztonságért

Rendkívüli szünet voltRendkívüli szünet volt
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Teszthez kötött 
tanévkezdés

Példamutatás a koronavírus elleni védekezésben

Különleges tanév-
nyitóva l indult a 
Kőbányai Kada Mi-
hály Általános Is-
kolába járó diákok új tanéve. 
Az első és a nyolcadik évfolyam 
az udvaron egy „mini” tanév-
nyitón vehetett részt, ahol egy 
kadás köpennyel avatták fel a 
nyolcadikosok az elsősöket ka-
dásnak. 

Ezután Kohl Katalin intéz-
ményvezető online, a Teams 
programon keresztül nyitot-
ta meg a tanévet az iskola többi 
tanulójának, akik a saját osztá-
lyaikban ülve, kivetítőn követ-
hették a beszédet.

Délelőtt érkeztünk az 
Orchidea Magyar–An
gol Két Tanítási Nyelvű 
Óvoda, Általános Isko
la és Gimnázium Cser
kesz utcai épületébe. Meg
kezdődött már a tanév, a ter
mekből halk moraj szűrődik 
ki. A folyosón Várnai Zsuzsa 
igazgató fogad, vele beszél
getünk a tavaszi és a mosta
ni járványhelyzetről. 

Az Orchidea két buda
pesti campusán több mint 
700 gyerekkel foglalkoz
nak, akik 36 országból ér
keztek. Közülük kétszázan 
a kőbányai intézménybe jár
nak. A gyerekek mintegy fele 
magyar, a többiek külföldiek: 
szüleik vállalkozók, vagy ép
pen külképviseleteken dol
goznak. Az iskola jól felsze
relt, a tanítást normál me
netrendben is számos digi
tális eszköz segíti. 

– A tavaszi járványhelyzet 
idején még az átállás hétvé
géjén felmértük, hogy mely 
családoknak van szükségük 
pluszeszközökre. Lényegé
ben kiürítettük az infor
matikatermet, a gépeket 
odaadtuk, mert volt olyan 
család, ahol háromnégy 
gyerek van, és hiába vannak 
általában jól ellátva infor
matikai eszközökkel, a meg
lévőkből nem jutott volna 
mindenkinek – meséli Vár
nai Zsuzsa. Az iskola a jár
vány időszaka alatt is tartot
ta a megszokott órarendet, 
az órák több mint kétharma
dát online, élőben tartották 
meg a pedagógusok. 

A szeptemberi iskolakez
désre már külön protokollal 
készültek. A takarítás, fertőt
lenítés folyamatos, a közös 
terekben kötelező a gyere
keknek a maszk viselése. De 
fel kell venniük azt órán az 
osztályteremben is, ha a ta
nár kéri. A szülők csak a be
járatig kísérhetik a gyereke
ket, hogy minél kevesebben 
mozogjanak az épületben. 

– Nagyon felelős együtt
működést kértünk a szülők
től, mert az egyetlen, amivel 
igazán védekezni tudunk, ha 
egyáltalán nem jut be a vírus 
az iskolába – hangsúlyozza 
Várnai Zsuzsa. Ennek része 
volt az a nyilatkozat is, amit 
a tanév kezdete előtt kértek a 
szülőktől arról, hogy jártake 
külföldön, vane tünete vagy 
valamilyen orvosilag igazolt 
allergiája a gyereknek. 

– Az összes szülő felelősen 
nyilatkozott. Ezzel együtt 
vannak hiányzóink, van, 
hogy karanténban van a csa
lád, mert nemrég jöttek haza 
külföldről, de olyan is akad, 
aki külföldön rekedt – meséli 
az igazgató. Úgy készülnek, 
hogy ha az őszi járványhely
zetben egyegy gyereknek 
otthon kell maradnia, online 
látják el feladatokkal, emel
lett biztosítják számára a 
személyes konzultáció lehe
tőségét. De napirenden van 
az órák online közvetítése is.

– A 250. tanév kezdődött meg 
a Semmelweis Egyetemen 
szeptember 7én, egy héttel 
a közoktatás startja után. A 
koronavírus miatt milyen óv
intézkedéseket vezettek be? 
– Az egyetem profilja hibrid 
oktatást tesz indokolttá, így 
nálunk a személyes jelenlét-
tel történő oktatást távokta-

tás keretén belül megtartott 
előadások egészítik ki. A ma-
gyarázat egyszerű: a képzés 
valamennyi karon gyakorlat-
központú, a gyakorlati kurzu-
sok pedig megkövetelik a sze-
mélyes jelenlétet a hallgatók-
tól. Az egyetem egész terüle-
tén előírás a maszk használata 
és a védőtávolság betartása. Az 

előadásokat megtarthatnánk 
kizárólag online, ám ezeknél 
is törekszünk a biztonságos ta-
lálkozás körülményeinek meg-
teremtésére, hiszen az előadá-
sok egyben szakmai konzultá-
ciós fórumok is egyben. Ezért 
az évfolyamokat megbontjuk, 
így a hallgatók személyesen 
részt vehetnek minden máso-
dik vagy harmadik előadáson 
egy előre meghatározott rend 
szerint.

– A személyes részvételt 
negatív teszthez kötik a kur
zusokon? 

– Ná lunk a tanévet csak 
egészséges hallgatók kezdhet-
ték meg. Valamennyi diákunk 

PCR-vizsgálaton 
esett át (és az adott 
képzés jellegétől füg-
gően esnek át folya-
matosan), amelynek 
költségeit az egyetem 
állja. Épületeinkbe 
kizárólag testhőmér-
séklet-mérés és a kontaktku-
tatást segítő kérdőív kitöltése 
után léphetnek be a hallgatók, 
oktatók. Hiszünk abban, hogy 
orvosi egyetemként példát kell 
mutatnunk a járvány elleni vé-
dekezésben. 

– Nyitva vannak a kollégiu
maik? 

– Igen, de inkább hasonlíta-
nak klasszikus szálláshelyre, 

mint egyetemi kollégiumra. 
A közös helyiségek használa-
tát korlátoztuk. A szobákban, 
amennyire lehetett, ritkítot-
tuk a férőhelyeket. Elkülönítő 
részleget alakítottunk ki, hogy 
a fertőzötteket vagy a gyanús 
tüneteket mutató hallgatókat 
elzárhassuk a többiektől, meg-
előzve egy helyi járvány kiala-
kulását.

Járványügyi kotta
Könnyű belátni, hogy maszk-
ban nem lehet fuvolázni vagy 
énekelni. A Kroó György Zene- 
és Képzőművészeti Iskola ezért 
a legjobban veszélyeztetett ta-
nárok védelméről plexi paravá-
nokkal gondoskodott. A képes-
ségvizsgáló felvételire érkező 
gyermekeket és az őket kísérő 
felnőtteket arra kérték, hogy 
maszkban jöjjenek. A szimfoni-
kus zenekar nyári táborában a 
tagok eltakarták az orrukat és a 
szájukat a közös helyiségekben 
– mondta dr. Széll Rita igazga-
tó. A termekben gyakran szel-
lőztetnek, és amennyire tud-
ják, betartatják a másfél méte-
res védőtávolságot.

Az intézményvezető a har-
madik igazgatói ciklusát kezd-
te. Az új szabályok értelmében 
a tantestület már nem foglal-
hat állást a pályázatokról, ezért 
ő maga kérte ki a a tanszakve-
zetők véleményét, mielőtt az 
újraindulás mellett döntött. 
Gyökeres változást nem ter-
vez, a 2010-ben megkezdett 
munkát folytatná a követke-
ző öt évben. A zene- és a képző-
művészeti ágon egyaránt bőví-

tené a tanszakok számát. Előb-
biben a hárfával, utóbbiban a 
szobrászattal, ha annak meg-
lesznek az intézményi és tár-
gyi feltételei.

Régi vágya, hogy művészette-
rápiás foglakozásokat indítson 
a sajátos nevelési igényű növen-
dékeknek, akik – mint mondta 
– egyre többen vannak. Pénz 
nélkül ez sem megy, speciáli-
san képzett tanárokra és speci-
álisan kialakított tantermekre 
lenne hozzá szükség. Dr. Széll 
Rita bízik abban, hogy az isko-
lai szolgáltatás fejlesztését a 
tankerület támogatja, és előbb-
utóbb megvalósul az infrast-
rukturális korszerűsítés. Nap, szél, víz – SzabóDeák 

László trendi témakört vá
lasztott magának. A 11. osztá
lyos tanulóé volt a tanösvény 
harmadik táblája, amely jö
vőnk egyik kulcskérdését, a 
megfizethető és tiszta ener
giát járja körül. Bár még nem 
döntötte el, hogy a Zrínyi 
Miklós Gimnázium után mer
re indul tovább, a matemati
kát és a közgazdaságtant érzi 
magához közelállónak, az 
energiagazdálkodásban pe
dig igencsak szükségesek a 
pontos számítások és az azo
kon alapuló előrejelzések. 
Kicsiben már gazdálkodik is 
az energiával, amikor otthon 
spórol az árammal és az ivó
vízzel.

– Miközben magunknak ta
karékoskodunk, egyúttal óv
juk közös otthonunkat, a Föl
det – foglalta össze egyetlen 
mondatban a fenntartható 
fejlődés lényegét.

A tanösvény nyolc táblájá
hoz, amelyek a klímaválto
zással és az egészséges élet

móddal is foglalkoz
nak, a diákok gyűjtöt
ték az anyagot, illetve 
ők válogatták az illusztráció
ként használt fotókat is. 

– Készítettünk egy prezen
tációt, amit a tanárok szak
mailag ellenőriztek, majd ab
ból állítottuk össze az oktató
anyagot  – mondta László.

A Zrínyi igazgatója az in
teraktív szemléletformá
lás híve. Edényi László büsz
kén emelte ki köszöntőbe
szédében, hogy a környe
zettudatosságot népszerű
sítő tanösvény „idegenveze
tői” az iskola önkéntes diák
jai. Jelenleg négyen vannak, 
de a jövőben tízszer ennyien 
lesznek. 

– A kalauzolás fejleszti a 
verbális készségeiket, meg
tanulnak közb e n e lőad 
ni, szerepelni a nyilvános
ság előtt – említette a „járu
lékos előnyöket”. A tanös
vény nemcsak szemléletet 
formál, de szemléltet is bio
lógia, földrajz vagy kémia

órán. A járványhelyzetben 
pedig minden iskolának jól 
jönnek a kinti foglalkozások. 
A kőbányai intézmények a 
tanösvény önálló honlapján, 
a www.egyfecske.hun néz
hetik meg, hogy mikor van 
szabad időpont.

A Zrínyi a Fővárosi Környe
zetvédelmi Alaptól elnyert 
forrásból és a KeletPesti 
Tankerületi Központtól ka
pott támogatásából fedez
te a nagyjából kétmillió fo
rintos költséget. A tankerü
leti igazgató meg is dicsérte 
a gimnáziumot azért, amiért 
sokat pályázik. 

– Minden megítélt forint 
újabb értéket teremt Kőbá
nyának – hangsúlyozta az át
adóünnepségen dr. Varjuné 
dr. Fekete Ildikó. Az idei cél, 
hogy a tanösvényt 1500 diák 
nézze meg, középtávon pe
dig azt szeretnék, ha a látoga
tók száma elérné a hétezret.

Kadásokká avatva

Nyomáspróba a Szent LászlóbanNyomáspróba a Szent Lászlóban

Sor ra érkeznek a diá kok 
szeptember elsején a Szent 
L á s z l ó  G i m n á z i u m b a . 
A maszkokat már a bejárat-
nál felveszik, az előzetes kör-
levélből tudtak róla, hog y 
enélkül nem léphetnek be az 
iskolába. A kapun belül kihe-
lyezett asztalokon kézfertőt-
lenítő, minden diáknak köte-
lező használni. Az iskola fo-
lyosóin, lépcsőjén színes mat-
ricák jelzik a kötelező menet-
irányt. A szokásos tanévnyi-
tó elmaradt, az elsősöket több 
csoportban, a távolságtartást 
betartva köszöntötték a dísz-
teremben.

860-an vagyunk az iskolá-
ban – magyarázza Sárkány 
Péter igazgató. Vagyis az év-
százados intézmény kihasz-
náltsága csúcsra járatott, a 
távolságtartás nem biztosít-
ható. Így a koronavírus-jár-
vány idején a legfőbb védő-
eszközt a maszk jelenti, ame-
lyet a diákoknak és a taná-
roknak is kötelező viselniük 
a folyosókon, a közösségi te-
rekben, de az osztálytermek-
ben is, ha a teljes osztály jelen 
van. Kizárólag ott vehetik le 
a maszkot a diákok, ahol egy 
nagyobb teremben egy fél osz-
tály vagy csoport tanul, és van 
hely arra, hogy másfél méter-

re üljenek egymástól. Ám itt is 
van kivétel, ismertette a gim-
názium igazgatója.

– Ha valakinek gondja van, 
mer t beteg va n a csa lád-
ban, vagy az immunrendsze-
re gyengébb, és azt gondol-
ja, hogy a maszk megvédhe-
ti, akkor természetesen a töb-
bieknek megértésből fel kell 
tenniük a maszkot akkor is, 
ha a távolságtartás megoldott 
– hangsúlyozta Sárkány Péter.

A csengetési rend az isko-
lában nem tolható el, nem ke-
rülhető el a zsúfoltság a folyo-
sókon, az osztálybontások mi-
att több termet használnak a 
diákok egy-egy iskolai napon. 
Az asztalok, székek fertőtlení-
tésébe éppen ezért a diákokat 
is bevonták. 

– A hetesi rendszert úgy pró-

báljuk működtetni, hogy ami-
kor egy csoport elhagyja a ter-
met, akkor a teremben lévő 
fertőtlenítővel a hetesek gyor-
san áttörlik maguk után az 
asztalok felületét, székeket, 
kilincset – mondta az igazgató. 

A tavaszi járványhelyzet 
alatt a digitális oktatás gya-
korlata is kialakult, felkészül-
tek rá, hogy ha kell, egy-két 
hétre egy-egy osztályhoz on-
line juttassák el a tananya-
got. Ez egyébként már szep-
temberben szükségesnek bi-
zonyult. Nem sokkal a tan-
évkezdés után két osztály-
nak kellett áttérnie a digitális 
munkarendre koronavírus-
fertőzés miatt. Az érintett di-
ákok a hatóságok által meg-
szabott határidő után térhet-
tek vissza iskolájukba. 

Semmelweis-módszer a Széchenyiben 
Szép sorban nyújtották fertőt-
lenítésre a kezüket a diákok 
szeptember 1-jén az újhegyi 
Széchenyi István Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában. 
A felső tagozatosoknak akkor 
még csak ajánlották a maszk 
viselését az iskola közösségi 
tereiben, szeptember 14-étől 
viszont már kötelezővé tették. 
A minisztérium rendelkezését 
követve az iskolában kötelező 
orvosi igazolást vagy kórhá-
zi jelentést bemutatniuk azok-
nak a tanulóknak, akik bete-
gek voltak. A büfé és az ebéd-

lő előtt padlóra ragasztott csí-
kok figyelmeztettek a távolság-
tartásra, amit a tantermekben 
ott is lehetetlen megvalósítani. 

–  Ni nc s  e lé g  t er em  a h-
hoz, hogy csoportokra lehes-
sen bontani az osztályokat. 
De a padokat, ahol csak lehe-
tett, széthúzták – ismertette 
az akadályozó körülményeket 
a frissen kinevezett igazgató, 
aki március óta megbízott ve-
zetőként irányította az intéz-
ményt.

A nyári szünetben rendet 
vágtak az évek, esetleg évti-

zedek óta porosodó tárgyak 
között.

– Ránk fért a felfrissülés, 
a meg újulás – mondta Csi-
ki Paula. Az új vezető felmenő 
rendszerben tenné valódi két 
tannyelvű iskolává a Széche-
nyit, ahol eddig szerinte csak 
emelt szintű oktatás folyt né-
metből. A hiányzó pedagóguso-
kat pótolta, többségüknek négy 
évük lesz megtanulni németül. 
Ők ugyanis akkor kapcsolód-
nak majd csak be az oktatásba, 
amikor a mai elsősök felső ta-
gozatba mennek. Csiki Paula ja-

vítana az iskola külső kommu-
nikációján, hogy „a szülők lás-
sák, milyen fantasztikus mun-
kát végeznek a kollégáim” – fo-

galmazott. Az első lépést már 
meg is tette azzal, hogy a szülői 
munkaközösség vezetőivel fel-
vette a kapcsolatot e-mailben. 

A biztonság 
a közös nyelv

Maszkban 
a patinás 
folyosókon

A szemléletformáló tábláknál diákok A szemléletformáló tábláknál diákok 
kalauzolják a látogatókatkalauzolják a látogatókat

A Semmelweis Egyetem – saját hatáskörben, a diákok 
számára térítésmentesen  – PCRvizsgálatnak vetet
te alá valamennyi hallgatóját. Csak azok kezdhették 
meg időben a tanulmányaikat, akiknek negatív volt 
a teszteredményük. A felsőoktatási intézmény előír
ta az egyetem területére történő belépést megelőző 
testhőmérsékletvizsgálatot is. Interjú Hermann Pé
ter oktatási rektorhelyettessel.
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Dr. Hermann 
Péter, oktatási 
rektorhelyettes

Környezettudatos 
tanösvény 
a Zrínyiben
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Papír- és műanyagmentes önkor-
mányzat, a hulladéktermelés visz-

szaszorítása, tiszta, rendezett kör-
nyezet – összefoglalóan ezeket tart-

ja legfőbb célkitűzéseinek Major 
Petra, Óhegy önkormányzati képvi-
selője. 

A Csősztoronynál találkozunk, a 
parkban sétálva beszélgetünk. Mu-
tatja is, mit lehet a járványhelyzet 
sújtotta költségvetési helyzetben is 
megoldani. 

– Nyilván most nehéz helyzetben 
vagyunk, szűk a mozgástér a költ-
ségvetésben, de van, ami elérhe-
tő. Például itt az Óhegy parkban a 

padokra már nagyon ráférne egy 
csiszolás és festés – magyarázza 

a képviselő. Azt mondja, a meg-
választása utáni hónapokban 

sikerült jó kapcsolatot kiala-
kítania választókerületé-

ben a közös képviselők-
kel, ami hasznosnak bi-

zonyult például a ta-
vaszi járványhely-

zet idején is, ami-
kor önkéntes-

ként segí-

tette az idősek 
ellátását. Jelzik 
neki a kisebb-na-
gyobb problémá-
kat is.

– Itt a négyeme-
letes paneleknél, a bolt mögött van 
egy játszótér. A fiatalok használják 
is, ami jó, ám a hangot visszaverik a 
teret körülvevő épületek, így a zaj 
sokszor zavarja az ott lakókat. A kör-
zeti megbízottnak jeleztem a prob-
lémát, azóta többször kijönnek, jár-
őröznek a területen, és önmagában 
ez elég volt arra, hogy csendesebb 
legyen a környék – magyarázza Ma-
jor Petra, és rögtön említ egy másik 
olyan gondot is, amelynek megoldá-
sához inkább akarat, mint sok pénz 
kell. – A Mádi utcában több kukát kel-
lene kihelyezni, például a dohánybolt 
mellett is nagy szükség lenne rá. Hát-
ha azt használnák az utca helyett… – 
teszi hozzá. 

Az elmúlt hónapok legfontosabb 
eredményének a klímavészhelyzet 
kihirdetéséről szóló előterjesztés el-
fogadását tartja, amit még február-
ban szavazott meg a testület. 

– Fontosnak tartom, hogy a kerület 
vezető szerve kimondja, hogy igen-
is gond van, foglalkoznunk kell az 
éghajlatváltozással, és meg kell ten-
nünk mindazt, amire lehetőségünk 
van – mondja. Ennek része az önkor-
mányzat működésének papír- és mű-
anyagmentessége, ami magában fog-
lalja a kerületi cégek környezettuda-
tosabb működését is. Utóbbiaknál 
már folyamatban van annak a stra-
tégiának a kidolgozása, melynek ré-
vén csökkenhet a termelődő sze-
mét mennyisége és a károsanyag-
kibocsátás is. Major Petra a főváros-
sal való együttműködés fontosságát 
is hangsúlyozza, ennek eredménye 
szerinte, hogy az útfelújítási program 
Kőbányán indult el a Bányató utcá-
ban, és az egyeztetések révén ígéret 
van arra is, hogy jövőre a Mádi mel-
lett a Kada utca szintén bekerülhet a 
programba.

Még a lokálpatriótáknak sem a 
saját városuk neve ugrik be, ha 
azt az angol kifejezést olvassák, 
hogy blockbuster, hanem Holly
woodé. Pedig nemcsak a Jedi
lovagoknak van erejük kasszát 
robbantani, hanem egyegy el
talált gyógyszernek is. Ilyen a 
nálunk Reagilaként ismert or
vosság, amelyet az Egyesült Ál
lamokban Vraylar márkanéven 
forgalmaznak. A  készítmény 
a skizofrénia kezelését segíti, 
hatóanyaga a cariprazin, ame
lyet Kőbányán fejlesztettek ki a 
Richter kutatói.

Megérte a ráfordított 15 év: 
az USAban a Vraylar forgal
ma meghaladta az egymilliárd 
dollárt (!). Ilyen eredményt más 
keletközépeurópai gyógyszer
gyár nem ért még el a tengeren
túlon. 2020 első fél évében – az 
árbevételt tekintve – az Egye
sült Államok vált a Richter első 
számú piacává. A  gyógyszer 
más földrészeken is nagy sike
reket érhet el, a 65 millió lako
sú Thaiföldön hamarosan piac

ra dobhatják, a nálunk mintaál
lamként emlegetett Szingapúr
ban pedig már elérhető. A meg
kötött forgalmazási megállapo
dások révén a készítmény ösz
szesen közel kétmilliárd em
berhez juthat el világszerte – 
tudtuk meg a Richter PR osztá
lyától.

A cariprazin sikere láttán a 
társaság kutatási munkájában 
továbbra is a pszichiátriai rend
ellenességek kezelésére össz
pontosít. A Vraylar terápiás al
kalmazásának kiterjesztésével  
kapcsolatban is folynak még 
klinikai vizsgálatok a készít
mény északamerikai forgal
mazójával, az AbbVievel közö
sen. Ez a kutatási munka utolsó 
fázisa, ahol a készítmény haté
konyságát betegeken tesztelik.

2020 első hat hónapjában a 
magyar gyógyszergyár kuta
tásfejlesztési költségei ötödé
vel nőttek. A K + F hagyomá
nyosan erős a vállalatnál, hi
szen az alapító Richter Ge
deon maga is innovátor volt. 
A 20. század első évtizedeiben 
még újdonságnak számított, ha 
egy gyógyszerész állati eredetű 
alapanyagokkal és nem növé

nyekkel kísérletezett. A globá
lis koronavírusjárvány a ma
gyar gyógyszeripari multinak 
is számos kihívást jelent, ame
lyeket eddig jól kezelt, és vala
mennyi termékét időben el tud
ta szállítani az összes piacra. 
Volt olyan termék is, amelynek 
a járvány miatt nőtt a forgalma, 
így például a Groprinosin nevű 
vírus elleni orvosságának.

De az üzleti sikerek nemcsak 
a Richter részvényeseinek te
remtenek értéket, hanem a ha
zai közösségnek is. A vállalat a 
járványra tekintettel 22 mil
lió forinttal támogatja azokat 
a kórházakat, klinikákat, szak
rendelőket – köztük a Bajcsy
Zsilinszky Kórházat –, amelyek 
korábban részt vettek a tár
saság egészségmegőrző prog
ramjában. Az, hogy ma a Rich
ter Gedeon Nyrt. a top 100ba 
tartozik a világ gyógyszergyár
tói között, nagyban köszönhető 
Bogsch Erik elnöknek, a koráb
bi vezérigazgatónak, aki ötven 
éve szolgálja a társaságot. Rich
ter Gedeon után ő tette ismét 
multinacionális céggé a válla
latot, amely 120 éves fennállá
sát ünnepli jövőre. Az évfordu
lóra megújul a Richter Magyar
országon egyedülálló múzeu
ma, amely a társaság történe
tén keresztül a magyar nagy
ipari gyógyszergyártás fejlődé
sét is bemutatja. 

Padlóra küldte a koronavírus
járvány a rendezvényszervezé
si iparágat. Kiállítások, konfe
renciák, turisztikai események 
sora maradt el tavasz óta. A visz
szaesés a kőbányai vásárközpont 
rendezvényeinél sem maradt el. 
Októberben viszont nyitnának, 
bepótolnának néhány elmaradt 
kiállítást. A jelenlegi helyzetről 
és a középtávú várakozásokról 
Ganczer Gáborral, a Hungexpo 
Zrt. vezérigazgatójával beszél
gettünk. 

– Mekkora visszaeséssel szá-
molnak idén a koronavírus-jár-
vány miatt, és mit várnak a kö-
vetkező időszakra? 

– A járványhelyzet termé
szetesen érzékenyen érintette 
a Hungexpót is, ahogy az egész 
gazdaságot. Ha csak a rendez
vényszervezést nézzük, amely 
százezer embert foglalkozta
tó iparág, akkor azt látjuk, hogy 
több mint 70 százalékos a visz
szaesés a tavalyi évhez képest. 
A  mi tavaszi rendezvényeink 
is elmaradtak, néhányat ősszel 
pótlunk, másokkal megvárjuk a 
következő évet. Októberben ren

dezzük a Construma és Otthon
Design kiállításokat, valamint 
az Automotive Hungaryt és vele 
egy időben az Ipar Napjait. A ki
állítók óvatosak, de ez a vilá
gon mindenhol így van: a meg
szokottnál kevesebben vesznek 
részt ezeken a rendezvényeken.

A  jelenleg érvényes magyar 
előírások nem korlátozzák az 
üzleti rendezvények megtartá
sát, a Hungexpo fokozottan fi
gyel a kiállítók és a látogatók biz
tonságára. A kiállításokon vala
mennyi résztvevő maszkot vi
sel, folyamatos a fertőtlenítő ta
karítás, biztosítjuk a távolság
tartáshoz szükséges teret, a be
lépést érintésmentessé tettük, a 
látogatóink lázmérő kapun ke
resztül lépnek a kiállítás terüle
tére. Ami pedig a jövő évet illeti: 
a kiállítóink érdeklődése töret
len, van okunk bízni a jövő év
ben. Mivel azonban a 2018–19
es számok kiugróan jók voltak, 
még legalább egy, de inkább két 
évre van szükség, hogy az iparág 
ismét a régi legyen.

– Budapest és jelentős kapa-
citásai miatt a Hungexpo is ki-

emelt célpontja volt a konfe-
renciaturizmusnak: a járvány 
hogyan érinti ezt az iparágat 
rövid, illetve középtávon?

– Rövid távon nagyon rosszul, 
a nemzetközi rendezvények, 
konferenciák, kongresszusok 
ebben az évben teljesen lenul
lázódtak, a jövő év első fele sem 
biztató. Középtávon biztos va
gyok benne, hogy a rendezvény
piac a járvány után magára fog 
találni, hiszen az embereknek és 
az üzletnek szüksége van a sze
mélyes találkozásokra, élő ren
dezvényekre. Úgy látom, hogy a 
nemzetközi vállalati rendezvé
nyek, konferenciák indulhatnak 
el legkésőbb, ami azért is problé
ma, mert az ezek által generált 
költések kétszerháromszor ma
gasabbak a belföldieknél, ráadá
sul a turisztikai szolgáltatásokat 
is pörgetik. Látnunk kell, hogy a 
rendezvényszervezés költségei is 
emelkedni fognak, mert számos 
higiéniai és egyéb óvintézkedést 
kell megvalósítani a résztvevők 
biztonsága érdekében. Ez pénz
be kerül, ami csökkenteni fogja 
az eredményességet, de ez egy

ben a jövőbe való befektetés is. 
Meggyőződésem, hogy ezzel a 
helyzettel hosszabb távon meg 
kell tanulnunk együtt élni.

–  A tervek szerint a felújí-
tott és korszerűsített Hungex-
po Budapest Kongresszusi és 
Kiállítási Központ első nagy, 
nemzetközi rendezvénye idén 

szeptemberben az Euchariszti-
kus Világkongresszus lett vol-
na, ezt azonban jövőre halasz-
tották. Problémát okozhat-e, 
hogy 2021-re tervezték a rep-
téri terminálok berendezésé-
ről szóló nemzetközi kiállítást, 
valamint a Vadászati Világkiál-
lítást is? 

– Kezdem a végéről: a repté
ri terminálok berendezését be
mutató nemzetközi kiállítás 
már nem szerepel az üzleti ter
vünkben, azt idén januárban le
mondta a szervező. Az Eucha
risztikus Világkongresszust a 
szervezők áttették a következő 
évre, ezzel mindenképpen szá
molunk. Ahogy a Vadászati Vi
lágkiállítással is, amellyel kap
csolatban minden a menetrend 
szerint halad, a kiállítás szep
tember ben nyílik.

Interjú Ganczer Gáborral, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatójával

Történelmi sikert ért el a Richter az Egyesült Államokban 

Saját készítménye tet-
te dollármilliárdossá az 
USA-ban a magyar gyógy-
szergyárat. Az eredmény 
nemcsak a Richter, ha-
nem a kelet-európai ver-
senytársak történetében 
is egyedülálló. Az üzleti 
sikerből Magyarország és 
benne Kőbánya is profitál.

Kőbányai kasszasiker 
a tengerentúlon 

Kapunyitásra készül 
a vásárközpont

Fotók: Bodó Gábor

Hív a vasút...Hív a vasút...
Jövőre kezdődik a harmadik vágány építése

Visszakapták az autósok a frissen felújított Bá
nyató utcát, ám a fővárosi beruházás még nem feje
ződött be, nem történt meg a műszaki átadásátvétel 
sem. Hiányzik a bekötőutak egy része, továbbá a friss 
aszfaltot is több helyen fel kellett bontani, miután kide
rült, hogy a munkások vízelzárókat is lefedtek, pedig azok
hoz szükség esetén hozzá kell férni. Az útszakasz végleges át
adása október közepére várható.

Utolsó 
simítások

Az Élessaroknál a jól ismert MÁV
szignál és mozdonyfütty hangja keve
redhet majd a villamos csilingelésével. 
Kőbánya felsőn közben elnéptelened
hetnek a peronok, ha az elővárosi köz
lekedés a Budapesti Fejlesztési Köz
pont (BFK) tervei szerint alakul.

Jogos kérdés, hogy mikortól írhat
ják át a menetrendeket és a közlekedé
si applikációkat. Mielőtt válaszolunk, 
ejtsünk néhány szót az év elején létre
hozott BFKról, amely a fővárost érin
tő kormányzati elképzelésekből ké
szít konkrét terveket. A szakmai mű
helyt Vitézy Dávid vezeti, aki a Buda
pesti Közlekedési Központ (BKK) első 
vezérigazgatója volt, ma pedig a BFK 
mellett a Közlekedési Múzeum kőbá
nyai beruházását is irányítja. 

„Hivatásunk lényege, hogy egy új 
fénykorába lépő, szerethető várost 
építsünk, amelyre egész nemzetünk 
büszke lehet.” Így határozta meg misz
szióját a központ, amely bő egy hónapja 
ismertette javaslatait a 21. század kö
vetelményeihez igazodó elővárosi vas
úti közlekedésről. Több ez puszta ötle
telésnél, az elképzelések kormányza
ti szándékot közvetítenek. A kabinet 
uniós pénzből folytatná a Budapest–
Hatvan, illetve a Budapest–Újszász
vonalak közös budapesti szakaszának 
kapacitásbővítését. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a Keleti pályaudvartól 
egészen Rákosligetig megépül a har
madik vágány. Így Kőbányáról is ne
gyedóránként indulnak majd vona

tok a Keletibe, ahonnan metróval tíz 
perc a belváros.

A fejlesztés első üteme „sínen van” 
már, jövőre elkezdődik a Keleti pálya
udvar és Kőbánya felső között a har
madik vágány építése. A mostani kor
mánydöntéssel a második ütem, tehát 
a Kőbánya felső és Rákosliget közötti 
szakasz előkészítése is „zöld utat” ka
pott. A támogatási szerződést október 
31éig kell megkötni, a BFK és a maj
dani kivitelezést bonyolító Nemze
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

már egyeztet az illetékes minisztéri
umokkal.

„A második ütem kivitelezése legha
marabb 2023ban indulhat, ha a har
madik vágány folytatására az Euró
pai Unió megadja az igényelt forrást. 
Azért, hogy az elővárosi vasúti közle
kedés fejlesztése optimálisan szolgál
ja Budapest közlekedését, a tervezés
be bevon

juk a BKKt és a fővá
rosi fenntartású utak 
felelősét, a Budapest 
Közút Zrt.t” – közölte 
lapunkkal a BFK. Aki 
eddig Kőbánya felsőről 
járt vonattal, az a jö
vőben az Élessaroknál 
szállhat fel a szerelvé
nyekre. „Így nem kell 
több száz métert gyalo

golni a 3as és a 62es villamosig, vala
mint a 85ös buszig” – indokolta az át
szervezés előnyeit a központ. A Hungá
ria körúton új vasúti megálló létesül, 
ahonnan gyorsan elérhető lesz az 1es 
és a 28as villamos, a 9es busz, továb
bá a majdani Közlekedési Múzeum. 
A vasút zaját az Élessaroknál újonnan 
épített fallal, KőbányaKertvárosban 

pedig a meglévő zaj és rezgésvédel
mi létesítmények kiegészí

tésével tompítaná a 
BFK és a NIF.

A zöldebb, 
tisztább, 
rendezettebb 
városért

Leghamarabb 2023-ban kez-
dődhetnek meg a Kőbányát 
érintő elővárosi vasúti fejlesz-
tések. Kőbánya felsőt az Élessa-
roknál létesítendő állomás vál-
taná ki. A Hungária körúton is 
megállna a vonat.
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A Liget utca 31. szám alatti in-
formatikai oktatóműhely olyan, 
mint egy óvóhely. Nem véletle-
nül. Az ötletgazda egyik ked-
venc videójátéka a Fa llout, 
amelyben a „nagy nukleáris há-
borút” az emberiség egy része a 
föld alatt vészelt át. Ezekre a 
bunkerekre utal a műhely elne-
vezésében az angol vault kifeje-
zés. Az 1337 pedig a betűkkel és 
számokkal kombinált interne-
tes beszéd, a leet kódja a kiber-
világban.

Durucz Béla villamosmér-
nökként végzett, az egyetem 
után fejlesztőként dolgozott. 

Egy éve azonban felhagyott a 
mérnöki munkával. 

– Amikor friss diplomásként 
munkába álltam, alig találtam 
használható szakirodalmat ma-
gyarul – mesélt a pályamódosí-
tás motivációjáról, majd rög-
tön eloszlatott egy tévhitet, azt, 
hogy a számítógép egyenlő a 
PC-vel, azaz a személyi számító-
géppel. Letett elém egy apró la-
pocskát – mint később megtud-
tam, egy elterjedt mikrovezér-
lős panelt, egy Arduinót –, majd 
rámutatott egy kis köröm nagy-
ságú alkatrészre: – Az ott egy 
miniszámítógép, ami csaknem 

minden elektronikus 
háztartási eszközben 
megtalálható, még a ke-
nyérpirítóban is. Mert 
mi is a számítógép? Egy 
olyan eszköz, amelyben 
van egy számítóegység, 
azaz eg y processzor, 
van benne operatív tár, 
vagyis memória, és van benne 
programtárhely – ismertette az 
alapokat.

A kőbányai oktatóműhelynek 
kezd híre menni, Durucz Bélát 
egyre többen keresik Budapest-
ről és vidékről is. Két tanítvá-
nyával indul a Magyarok a Mar-

son elnevezésű mér-
nöki versenyen, ame-
lyet a járványhelyzet 
miatt már másodszor 
halasztottak el. A csapa-
tok feladata, hogy saját fej-
lesztésű, távirányításos mars-
járójukkal visszajuttassanak a 

Földre egy bajba ke-
rült űrhajóst. Az alapöt-

letet a Mentőexpedíció című sci-
fi adta, amelyből film is készült.

A riporthoz a HÉV vissza-
visszatérő kattogása adta meg 
az ütemet a Soroksári út egyik 
szebb napokat látott épülete 
előtt. Bent bármikor lehetne 
jeleneteket forgatni egy apo-
kalipszis utáni sci-fihez vagy 
egy melankolikus videóklip-
hez. Az énekes és a vokalista 
kivételével a többiek hősiesen 
nyomták maszkban a próbát, 
de azért ők sem bánták, ami-
kor kiszabadulhattak a legfel-
jebb húsz négyzetméteres te-
remből. 

Eszter, akit mindenki csak 
Shutának hív, Blanka, Bálint, 
Imre és Taki (Tamás) 
szórakoztató-
zenész-nö-
vendé-
kek, 

merthogy hivatalosan 
így hívják a Kőbányai 
Zenei Stúdió diákja-
it. Ők így öten a Par-
don ME!. Eszter éne-
kel, Bálint és Taki gitá-
rozik, Imre adja a basz-
szust, Blanka pedig a 
ritmust, ami egyálta-
lán nem szokványos. 
Annyira nem, hog y a 
suliban egy ideig ő volt 
az egyetlen női dobos. 
A  szülei komolyzené-
szek, így aztán tíz évig 
hegedült, de 18 évesen váltott. A két éve alapított zenekarba 

Shuta hívta. Pop-rockot ját-
szanak, amiből követ-

kezik, hogy da-
laikban 

sok műfaj keveredik a „klasz-
szikus” metáltól a funkme-
tálig. A nótákat maguk szer-
zik, a szöveget Shuta írja, aki 
az iskolában sokat tanul az 
Emil.RuleZ!-ből ismert He-
gyi Györgytől. 

„Azt javasolta, hogy ne vár-
jak feltétlenül az ihletre, ha-

nem jelöljek ki egy időpon-
tot, amikorra megírom, 

mondjuk, a refrént”  – 
mondja az énekes. 

A dallamot általá-
ban a gitárosok 

hozzák. „Gya-
korlás közben 

beugrik egy 
riff, és azt 

gondoljuk 
közösen 
tovább” 
–  t e -
szi hoz-

z á  B á l i n t . 
(A riff fülbe
mászó motí
vum, amely
r ő l  r ö g t ö n 
azonosítha
tó egy szám. 
Az egyik leg
ismertebb 

riff az AC/DC Thunderstruck 
című slágerében hallható. – 
A szerk.)

A Pardon ME! tagjai a ze-
nélésből szeretnének megél-
ni, noha tudják, hogy a szűkös 
hazai piacon nem lesz könnyű 
dolguk. Eleve nehéz befut-
ni, a koronavírus pedig még 
bizonytalanabbá tette a pá-
lyát. Állandó klubjuk egyelő-
re nincs, a koncertjeiket ma-
guk szervezik. De már elkezd-
tek menedzsert keresni, mert 
ők is érzik, hogy kapcsolatok 
nélkül az ő szakmájukban is 
csaknem lehetetlen szintet 
lépni. Koncertről estek be az 
Öröm a zene elnevezésű, a ha-
táron túli magyar területek-
re is kiterjedő tehetséggon-
dozó verseny egyik selejtező-
jére. Legnagyobb meglepeté-
sükre őket ítélték a legjobb-
nak. A  zsűritagok – jó tanács-
ként – azért megjegyezték, 
hogy az októberi döntőben na-
gyobb frissesség kell, mert ott 
a színpadi látvány is számít. 
A lányok és a srácok ezért már 
tervezik, hogy milyen fellépő-
szettben jelenjenek meg az 
A38 Hajón. Különösebb takti-
kájuk nincs. Ahogy Bálint fo-
galmazott: „Érezzük jól ma-
gunkat, tegyük oda magun-
kat, és játsszunk nagyon jól.”

A zenéléssel különösebb 
gond nem lehet, technikásak, 
„edzésben tartja” őket az is-
kola, ahol zenekari gyakorlati 
órájuk is van. És hogy honnan 
jön a Pardon ME!? Onnan, 
hogy Bálint és Taki az első 
időkben mindenért elnézést 
kértek, amin aztán a többiek 
nagyokat röhögtek. De most 
mindannyian tudják, hogy a 
döntőben nincs pardon.

– Október 11-én remélhe-
tőleg valóban önöké lesz a 
nagyszínpad a Nemzetiben, 
a nemzetiségek hagyomá-
nyos színházi seregszemlé-
jén, a Jelen/lét Fesztiválon. 
Miért Szophoklész Oidipusz 
királyát választották?
– Két okunk is volt rá. Görö-
gök vagyunk, és a mai színház 
az ókori Hellászban alakult ki. 
A választásunkban van egyfaj-
ta sorsszerűség, hiszen a fesz-
tivál eredetileg márciusban 
lett volna, de áttették a koro-
navírus miatt. És miről is szól 
az Oidipusz? Arról, hogy a fő-
hős egy járványhelyzet elhárí-
tása során kényszerül betelje-
síteni sorsát. 

– Klasszikus darabhoz klasz-
szikus rendezés jár?

– Nem feltétlenül. 
Ez az előadás az antik 
színházi hagyományo-
kat a modern korral ve-
gyíti. A zenei rendező a 
testvérem, aki az ógö-
rög dallamokat napja-
ink elektronikus mu-
zsikájával vegyítette. 
A 21. század a jelmezek-
ben és a díszletekben is 
visszaköszön. Az  elő-
adás különlegessége, 
hogy magyar, magyar-
országi görög és görög-
országi görög színészek 
lépnek benne közösen szín-
padra. 

– Hogyan próbáltak? 
– Részben online. Itthon a 

Kada utcai görög klub volt a 
próbahelyünk, a folyamatot 

leginkább a kirakós játékhoz 
tudnám hasonlítani. Egymás-
hoz illesztettük az egyes szí-
neket, de egyben először mi is 
csak a bemutató napján fogjuk 
látni a darabot. Délelőtt meg-
tartjuk a főpróbát, este pedig 

már élesben lépünk fel. Egyik 
nagy álmom volt, hogy a Nem-
zeti Színház nagyszínpadán 
játszhassak. Azt viszont re-
mélni sem mertem, hogy a 
Nemzetiben a saját társulato-
mat rendezhetem a saját kö-
zösségem előtt. 

– Mi a másik nagy álma?
– Fellépni az epidauroszi 

színházban, amelyet az an-
tik világ legszebb, legharmo-
nikusabb színházának tarta-
nak. A főiskolát Görögország-
ban végeztem, természetesen 
tanultunk ókori színjátszást. 
Álltam én is amfiteátrumban, 
körülöttem az őserőt meg-
testesítő föld, orromban sós 
tengeri levegő. Nincs díszlet, 
nincs kar, csak a színész van, 
akinek be kell játszania a né-
zőteret. Epidauroszban előad-
ni a hírnök háromoldalas mo-

nológját Euripidész Médeia 
című művéből? Számomra ez 
lenne az igazi színi vizsga.

– Ön a helyi önkormányzat 
közművelődési bizottságá-
nak külső tagja. Mik a tervei 
a 2024-ig tartó ciklusban?

– Szeretném, ha a kerü-
let sokszínűsége a zene után 
a színházi életben is meg-
mutatkozna. Az egyik fő cé-
lom, hogy Kőbánya adjon ott-
hont egy kőbányai társulat-
nak – magyar professzioná-
lis és nemzetiségi színészek-
kel –, amelyet a kerület ma-
gáénak tekint. Természete-
sen szeretném azt is, ha a „sa-
ját társulatom”, az Amfitheat-
ro Görög Nemzetiségi Színház 
tovább gyarapodna, és egyre 
több helyre vihetné el Kőbá-
nya és a magyarországi görö-
gök hírét.

Felfüggesztette a próbákat a 
Magyar Állami Operaház, ok-
tóber 17-ig pedig a meghirde-
tett előadások döntő többsé-
gét lemondta. Azért döntöttek 
így, mert az egészségügyi óv-
intézkedések betartása elle-
nére a koronavírus-fertőzések 
a kórus és a balett mellett a ze-
nekart és az énekes szólistákat 
is elérték. 

A közönség azonban nem 
marad zene nélkül: az Opera 

a leállás idején hétvégenként 
Maszkabál címmel ingyenes, 
zongorával kísért online ária-
esteket sugároz közösségi ol-
dalán az Eiffel Műhelyházból. 
Emellett az Országos Mentő-
szolgálattal egyeztetve az Ope-
ra művészei és munkatársai 
operátorként és adatrögzítő-
ként segítik a Közép-Magyar-
országi Régió hatósági teszt-
műveleteinek adminisztratív 
feladatainak elvégzését.

Kék szalagot nemcsak a bala-
toni vitorlázásban osztanak, 
hanem a fényképészetben is. 
A fotográfiában a Nemzetkö-
zi Fotóművészeti Szövetség 
Honorable Mention (szabad 
fordításban: ’említésre mél-
tó’) nevezetű elismerésének 
kísérője. Ilyenben részesült a 
közelmúltban a Kőbányai Fo-
tóklub egyik tagja, Szabó Jó-
zsef egy szaúd-arábiai fotó-
pályázaton, szakmai nyelven 
fotószalonon, ahol az útiké-
pek és a természetfotók kü-
lön kategóriát alkottak.

A Kontúrok című képet Ma-
deirán készítette egy családi 
nyaraláson. Az Atlanti-óce-
ánban fekvő sziget árok-
partjain gyakori az agávé-
ra emlékeztető növény. A le-
velek szélén futó sárga sáv-
ban azonnal fantáziát látott 
a fotós. Felismerte, hogy fe-

kete-fehérben a sáv sziluet-
tet rajzol.

– A szaúdi elismeréssel a 
Kontúrok vált a legeredmé-
nyesebb képemmé, amely 
időközben egy törökországi 
fotószalonon Salon Diploma-
díjban részesült – mondta 
Szabó József, aki gyermek-
kora óta fényképez. Mun-
kásságát a hazai és az Euró-
pában meghatározó nem-
zetközi szövetség mellett 
az Amerikai Fotóművészeti 
Szövetség is jegyzi. Azért is 
indul fotószalonokon, mert a 
szakmai szervezetek az azo-
kon elért eredmények alap-
ján minősítik a fotográfu-
sokat. A soproni Múlt és je-
len pályázaton a Kontúrok-
kal harmadik lett. Ugyanott 
a klub új tagja, dr. Kristó An-
namária második helyezést 
ért el Maszkok című felvéte-

lével. Ez azért nagy szó, mert 
ő csak 2017 óta fotózik. Kép-
zőművészeti gimnázium-
ban érettségizett ugyan, de 
balett-táncosként folytatta, 
Markó Ivánnal együtt alapí-
tó tagja volt a Győri Balett-
nek. Negyvenévesen pályát 
módosított, jogász lett, és 
azóta az ombudsmani hiva-
tal munkatársa. A múltból fa-
kadóan szívesen örökít meg 
táncot és embereket. Számá-
ra a fényképezőgép az, ami 
a festőművésznek az ecset. 
A díjazott fotón mestere, Ei-
fert János, és Timbusz Adri-
enn látható.

– A Maszkokat azért szere-
tem, mert mindkettőjük sze-
me zárva van. Ettől válik a 
kép személytelenné, mégis 
érzékivé. A néző behelyette-
sítheti magát a képbe, amely 
onnantól kezdve az ő érzé-
sét fejezi ki – magyarázta dr. 
Kristó Annamária.  

Oidipusz a 
nagyszínpadon
Teljesen átszellemült, amikor az antik színját-
szásról és a Nemzeti Színház nagyszínpadáról 
kezdtünk beszélgetni. Megemelte a hangját, és 
elkezdett dobolni a kezével a Kő Café asztalán. 
Az általa színpadra állított Oidipuszban – a jár-
ványhelyzet miatt – duplán keveredik az ókori 
Hellász a 21. századdal. Interjú Kollátosz Fotisz 
színész-rendezővel, a Kőbányai Önkormányzat 
Közművelődési Bizottságának tagjával. 

Kőbányai görög színész-rendező antik tragédiája a Nemzetiben

Dr. Kristó Annamária: 
Maszkok

Szabó József: Kontúrok

Kőbányán 
született 
– Kollátosz 
Fotisz 
szinész-
rendező

Díjazott kőbányai fotográfusok

Fényérték

A döntőben 
nincs pardon

Kőbányai zenésznövendékek az egyik tehetségkutató fináléjában

Marsjáró a Liget utcában

Járványhelyzet Járványhelyzet 
gyerekszemmelgyerekszemmel

Kőbányai 
marsjáró

Durucz Béla, Durucz Béla, 
az informatikai az informatikai 
oktatóműhely oktatóműhely 
vezetőjevezetője

Elég sokat szorongtam a 
karantén heteiben. A féle-
lem oldásában az alkotás 
sokat segített – mesélte a 
díjátadón Peresztegi Han-
na, a Szent László Gimná-
zium 2. osztályos diákja. 
Korosztálya kategóriájá-
ban ő kapta az egyik kü-
löndíjat. Képének szerep-
lői testvérek, akik fegyel-
mezetten, a szobájuk ab-
lakán át tartják a kapcsolatot a kül-
világgal. A Kőrösi Kulturális Köz-
pont tavasszal, a járvány első hullá-
ma idején hirdette meg a Stop, ko-
ronavírus! című pályázatot. Óvodá-
soktól az érettségire készülő közép-
iskolásokig bárki indulhatott, még a 
határon túlról is érkeztek alkotások. 
Az ötletgazda a Kőrösi egyik rendez-
vényszervezője, Keller Diána volt, a 

több mint háromszáz beérkezett 
pályamű elbírálását pedig a szin-
tén az intézményben dolgozó, gra-
fikus végzettségű Takács István fog-
ta össze. A zsűriben rajztanárok és 
művészetterapeuták is helyet kap-
tak. Az egyes kategóriák első három 
helyezettje mellett tucatnyi pályázó 
részesült különdíjban. A legfiatalabb 
versenyző hároméves volt.

„Víruskiállítás” „Víruskiállítás” 
a Kőrösibena Kőrösiben

Művészek 
a vonal végén
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A MoLaRinak, azaz a moni-
toring lakossági rendszernek 
a szirénák csak az egyik részét 
képezik, a másik fontos össze-
tevője az érzékelőrendszer. A 
veszélyes üzemek közelébe te-
lepített szondák folyamatosan 
mérik a levegőben lévő veszé-
lyes anyagok koncentrációját, 
az adatokat pedig továbbít-
ják a katasztrófavédelem köz-
pontjába, ahol azokat napi 24 
órában elemzik, értékelik. 

– Nemcsak egy-egy anyag 
koncentrációjáról van folya-
matos információ, hanem fi-
gyelik a keresztkoncentrációt 
is. Vagyis ha kétféle veszélyes 
anyag van a levegőben, a szon-
dák már egy alacsonyabb érté-
ken is bejeleznek. Ez gyakor-
latilag azonnali riasztást tesz 
lehetővé a központból – ma-

gyarázza Horváth Lajos, aki 
azt is hangsúlyozza, hogy kife-
jezetten érzékeny mérőeszkö-
zökről van szó. – Ilyenkor ősz-
szel, amint megkezdődik a fű-
tési szezon, előfordul, hogy ka-
punk pár olyan riasztást, ami-
ről végül kiderül, hogy a kör-
nyéken egy állampolgár olyas-
mit égetett a kazánban, amit 
nem lett volna szabad.

A monitoring-rendszer leg-
főbb célja, hogy a veszélyes 
üzemek környezetében a la-
kosság nagyobb biztonságban 
éljen. Ráadásul a pontos és 
friss adatok egy veszélyhely-
zetben a gyors, megalapozott 
döntést is segítik, a lakosság-
hoz pedig a szirénarendszer 
segítségével jut el késedelem 
nélkül a tájékoztatás arról, 
hogy van-e tennivalójuk.

– Minél komolyabb dolgok-
kal foglalkozik egy üzem, an-
nál komolyabban veszi a tűz-
védelmet és az iparbiztonsá-
got, azt mondhatom, hogy ki-
fejezetten jó a kapcsolatunk 
velük – ez a tűzoltóparancs-
nok tapasztalata. A veszé-
lyes anyagokat használó üze-
mekkel folyamatos az együtt-
működés, a gyógyszergyára-
kat például félévente ellenőr-
zik, és gyakorlatokat is tarta-
nak a létesítményi tűzoltó-pa-
rancsnokságoknak, hogy a fel-
készültségük, felszereltségük 

megfelelő legyen. A többi na-
gyobb cég sem kivé-

tel, őket évente 
ellenőrzik. 

Tisztelt Kőbányai Lakosok!
A Kőbányai Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezi 
az őszi zöldhulladék-gyűjtési akciót annak érdekében, hogy a közterületek 
és az ingatlanok rendezett állapotának fenntartását elősegítse.  

Az akció keretén belül az Önkormányzat térítésmentesen biológiailag lebomló 100 literes 
zöldhulladék-gyűjtő zsákot biztosít az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, hogy a tisztasági 
kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanok előtti közterületek és ingatlanok rendben tartásáról 
gondoskodni tudjanak.

- INGATLANONKÉNT 10 DARAB,
- SAROKTELEK ESETÉN 15 DARAB,

10 DARAB,
 20 DARAB

 
Az ingatlanok tulajdonosai, valamint a társasházak közös képviselői a zsákokat ügyfélfogadási időben a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.), illetve a kihelyezett 
Ügyfélszolgálaton (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) vehetik át.

Kérem, hogy a zsákokba kizárólag zöldhulladékot gyűjtsenek! A karvastagságnál nem vastagabb faágakat 
legfeljebb egy méteresre darabolva, összekötve lehetőség van kihelyezni.

A szelektív elszállítást a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. térítésmentesen végzi. A zöldhulladék 
begyűjtése 2020. november 27-ig tart. 

A szállításról bővebben, illetve a további zsákok beszerzéséről a szolgáltató honlapján tájékozódhatnak.

Felhívom az ingatlantulajdonosok, -kezelők és -birtokosok figyelmét, hogy jogszabályi rendelkezések alapján az 
ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest között kiépített vagy kiépítetlen 
terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán 
tartásáról, gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről szíveskedjenek gondoskodni. 

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

D Kovács Róbert Antal

KERT ÉS BALKON A JEGYZŐ VÁLASZOLA JEGYZŐ VÁLASZOL

Ültessünk
gyümölcsfát! Mit kezdjünk Mit kezdjünk 

az őszi avarral, az őszi avarral, 
zöldhulladékkal?zöldhulladékkal?

Lassan itt az ide-
je az őszi ülteté-
s i  i d ő s z a kn a k . 
Minden évben az 
egyik leghangsú-
lyosabb kérdés, 
hogy ültessünk-e 
a  k e r t b e  g y ü -
mölcsfát. A vá-
lasz, bár egyszerűnek tűnik, még-
sem az.

Azt, hogy milyen gyümölcsfát te-
lepítsünk a kertünkbe, alapvetően 
a kert nagysága, fekvése, talaja és 
mikroklímája határozza meg. Fon-
tos szempont, hogy az ültetni kí-
vánt gyümölcsöt szeressük. Ha tud-
juk, mit szeretnénk, tájékozódjunk 
arról, hogy a fának mekkora a hely-
igénye. Egy diófa (Junglans regia) 
akár 80–100 m2 területet igényel, és 
más növényekkel nem igazán társít-
ható. Az őszibarackok (Prunus per-
sica) helyigénye kicsi (20 m2 körüli), 
ám ez az egyik legigényesebb ker-
ti gyümölcsfánk. A rendszeres nö-
vényvédelem és a metszés elenged-
hetetlen ennél a növénynél.

Sokan szeretnének cseresznyefát 
ültetni. De ne feledjük, a cseresz-
nyefák optimális körülmények kö-
zött hatalmasra fejlődnek. Az almák 
(Malus ssp.) és körték (Pyrus ssp.) 
szintén a kedvelt házi gyümölcsfá-
ink közé tartoznak. Igényes, figyel-
met követelő fák. Helyigényük vál-
tozó, alanyfüggő. Egészen törpe 
növekedésűeket is vásárolhatunk, 
amelyeket akár egy nagy edényben 
a balkonon is nevelhetünk.

 Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakgimnázium és 

Szakközépiskola igazgatója

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

1108 Budapest, Sütöde u. 4.  (Cégjegyzékszám: 01-09-921653)
2019. évi tevékenységéről

A tétel megnevezése Előző év
(eFt)

Tárgyév
(eFt)

A.  Befektetett eszközök 124 782 119 424

B.  Forgóeszközök 162 964 191 647

C.  Aktív időbeli elhatárolások 371 2 085

      Eszközök (aktívák) összesen 288 117 313 156

D.  Saját tőke 80 675 85 182

E.  Céltartalékok 46 471 123 000

F.  Kötelezettségek 46 846 15 241

G.  Passzív időbeli elhatárolások 114 125 89 733

      Források (passzívák) összesen 288 117 313 156

Közhasznú tevékenység összes bevétele 437 836 519 808

Közhasznú tevékenység összes ráfordítás 417 776 496 699

Közhasznú tevékenység eredménye 4 424 4 507

A Társaság által nyújtott szociális szolgáltatások:
Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona,

szociális étkeztetés, nappali ellátás (Idősek Klubja)
Tel./fax: 264-3621, tel.: 434-2150

Az ősszel keletkező lomb- és 
egyéb zöldhulladék kezelé-
se, megsemmisítése számos 
háztartásban, lakóközösség-
ben okozhat nehézséget. Saj-
nos sokakban felmerül a gon-
dolat, hogy égetéssel szaba-
duljanak meg a zöldhulladék-
tól. Az avarégetés rendkívül káros a kör-
nyezetre, valamint az egészségre, mivel 
az égetés során számos káros anyag ke-
rül a levegőbe. A keletkező ultrafinom 
részecskék belégzéssel a véráramba be-
jutva egészségkárosodást is okozhatnak.

Egészségünk és környezetünk védel-
me érdekében Budapest közigazgatási 
területén az avar és a kerti hulladékok 
égetése 2011 óta tilos, és bírság kiszabá-
sát vonja maga után! A közelmúltban to-
vábbi szigorításként az Országgyűlés el-
fogadta azt a törvénymódosítást, misze-
rint 2021-től Magyarország egész terü-
letén tiltott lesz ez a tevékenység. 

A kerti hulladékok helyben történő 
komposztálása környezetbarát megol-
dás, mivel a növényi részek mikroor-
ganizmusok hatására elbomlanak, és 

hasznos humusz keletkezik. 
Ami a komposztálóládába 
kerül, abból a következő év-
ben kiváló minőségű virág-
trágya lehet. Az apró nyese-
dékek a kertben természe-
tes talajtakaróként, mulcs-
ként hasznosíthatók, ami 

megakadályozza például a gyomok ter-
jedését is. 

A másik lehetőség arra, hogy megsza-
baduljunk a kerti zöldhulladéktól, ha a 
háztartási hulladéktól elkülönítetten 

a Fővárosi Közterület-fenntartó Non-
profit Zrt. által forgalmazott, erre a cél-
ra szolgáló zsákokban gyűjtjük. A ker-
ti zöldhulladék feliratú zsákokba, ame-
lyekből egy alapvető mennyiséget az ön-
kormányzat is biztosít a kerületi lako-
sok részére, kizárólag zöldhulladék ke-
rülhet. Ezenkívül ha a nagyobb faága-
kat egyméteres darabokban összeköt-
jük, akkor ezeket is elszállítják. 

Kerüljük el tehát a zöldhulladékok jog-
szabálysértő égetését, tegyünk együtt a 
tisztább, élhetőbb környezetért!

Hogy ne érjenek az égig…
Új gép segíti a fák karbantartá-

sát, gallyazását Kőbányán. A fűnyí-
ró traktorok és a takarítógép után 
ezúttal egy 3,5 tonnás forgózsámo-
lyos emelőkosaras gépet szerzett be 
a Kőkert Kft. A járművel 18 méteres 
magasságig tudnak dolgozni. A tö-
rött, száraz ágakat, vezetékekre lógó 
fákat azonban nem a Kőkertnél kell 
jelezni, azokról az önkormányzat vá-

rosüzemeltetési osztályán lehet be-
jelentést tenni. Ők azok, akik a hely-
színi vizsgálat alapján dönthetnek a 
teendőkről, és határozatuk alapján a 
Kőkert munkatársai elvégezhetik a 
feladatot. 

HIRDETÉS

Napos, meleg 
hétfő kora dél-
után van. Az 
Örs vezér te-
rén a forgalom 
már erősödik, 
érezhetően kö-
zeledik a csúcs-
időszak. Több 
irányból, egy-
szerre érkeznek 
meg a kék és sárga lámpás, vil-
logó autók. A BRFK X. és XIV. 
kerületi rendőrei, a Készenléti 
Rendőrség egységei, valamint 
a két kerület és a főváros köz-
terület-felügyelői összehangol-
tan fésülik át a területet a met-
rótól a bútoráruházig. A 42 
egyenruhás jól látható, a hatás 
nem marad el. A büfék mellett 
csak úgy álldogálók azonnal to-
vábbsietnének, ám az igazolta-
tást nem tudják elkerülni. 

Az összehangolt, közös ak-
ciót a kőbányai közterület-fel-
ügyeletet vezető Horváth At-
tila főosztályvezető-helyettes 
kezdeményezte a kerületi la-
kossági bejelentések alapján. 

– Alapvető célunk felszámol-
ni azokat a jelenségeket, ame-
lyek zavarják a közelben élő 
állampolgárokat, valamint az 
áthaladó gyalogosforgalmat. 
Itt elsősorban olyan szabály-
sértésekre gondolok, mint a 
közterületi italozás, szemete-
lés vagy a hozzájárulás nélkü-
li árusítás. A jogszabályi kere-
teken belül, ami módunkban 
áll, azt a rendőrséggel közösen 
megtesszük – mondta el. A lát-
ványos megjelenésnek van is 
látható eredménye: hat embert 
közterületi italozás miatt állí-
tottak elő, velük szemben még 
aznap le is folytatták a szabály-

sértési el-
járást. Egy 

embert lopás gyanújával állí-
tottak elő, az igazoltatásokon 
pedig egy olyan személy is le-
bukott, akinek házi karantén-
ban lett volna a helye, ezért el-
lene szabálysértési feljelentést 
tettek. 

Horváth Attila rendszeres-
sé tenné a hasonló összehan-
golt akciókat a szabálysérté-
sek visszaszorításáért. Ám 
nemcsak a rendőrökkel tervez 
összehangolt fellépést, más 
társszervekkel közösen is 
meg kívánja erősíteni a ható-
sági fellépést, amellyel haté-
konyabban próbálja vissza-
szorítani a szabálytalansá-
gokat a kisboltok, kereske-
delmi egységek környékén 
és működésében is. Ennek 
része volt szeptember köze-
pén az az akció is, amelyben 
a Kőbányai Közterület-fel-
ügyelet és a rendőrség mellett 
a Polgármesteri Hivatal Ható-
sági Főosztályának munkatár-
sai, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal szakemberei 
is részt vettek. Több boltot el-
lenőriztek a kerület különböző 
pontjain. Minden résztvevő a 
saját területére össz pontosított, 
így többek között ellenőrizték a 
pénztárgépeket, az árusított 
termékeket, a nyilvántartáso-
kat, a boltok, vendéglátó egy-

ségek előtti terület tisztaságát, 
azaz a törvények és a he-
lyi rendeletek betar-
tását is.

„Figyelem, ez próba!”
A szabálytalan hulladékégetést is érzékelik a szondák

– Minden hónap első hétfőjén 
van próba, egy évben kétszer 
teljes próba, tízszer pedig mor-
gatópróba – magyarázza Hor-
váth Lajos. A morgatópróba rö-
videbb, lehet ugyan hallani, de 
mégsem annyira észrevehető, 
mint amikor teljes próbát csi-
nálnak, azaz a közlésrendszer 
minden funkcióját kipróbál-
ják, tesztelik. A szirénák a ve-
szélyes üzemek közelében, jel-
lemzően a társasházak magas 

helyein vannak felszerelve: cél, 
hogy egy esetleges baleset, ve-
szélyhelyzet esetén minden-
honnan hallható legyen. 

– A próbák alkalmával kap-
juk a hívásokat a lakosságtól, 
hogy mi ez, mit hallanak. Ne-
künk ezek a telefonok fontos 
visszajelzések, hiszen azt is 
megtudjuk belőlük, hogy min-
denhonnan hallatszik-e, mű-
ködnek-e a szirénák, érthető-
e a szöveges rész – mondja a 

tűzoltóparancsnok. A próbá-
kon hangjelzések, előre felvett 
szöveg hallhatók, ám ha mind-
ez élesben történne, a rend-
szer arra is képes, hogy élőben 
az aktuálisan fontos informá-
ciókat közöljék a segítségével. 

Jubileumot ünnepeltek
Tízéves évfordulót, kutyadokto-
rokat ünnepeltek a Bajcsy-Zsi-
linszky Kórház Kőrösi úti Moz-
gásszervi Rehabilitációs Osz-
tályán. Az intézményben éppen 
egy évtizedes az állatasszisztált 
terápiás foglalkozás, a golden ret-

riever dr. Bogár és a törpetacskó 
dr. Szandi hetente egyszer lá-
togat el az osztályra, jelenlétük 
meghatározó például a stroke 
utáni rehabilitációban, hiszen 
motivációt adnak, sikerélményt 
jelentenek a betegeknek. A szűk 

körű ünnepségen a kutyadokto-
rok gazdijának, Kálmánczi Sán-
dorné Sárának a kitartó, önkén-
tes munkáját is tortával köszön-
ték meg. Anikó nővér ünnepi sü-
teményéből pedig egy-egy falat 
Bogárnak és Szandinak is jutott.

Szeptember 7-én a Csősztorony közelében járok ép-
pen az autóval. A körforgalom előtt nem sokkal min-
dent átható szirénahang tölti be a csendes, meleg dél-
előttöt. Félrehúzódok, parkolok, majd kíváncsiskodva 
kiszállok a kocsiból: mi történik?! Egy gyors keresés 
az interneten, és máris ráakadok: a MoLaRi rendszer 
teljes körű próbáját hallom éppen. Hogy ez pontosan 
mit takar, arról pedig már a kőbányai tűzoltóparancs-
nokot kérdezem. 

Összehangolt akciókkal 
a rendért

Szüret a 
Helytörténeti 
Gyűjteményben
A szüreti munkákkal, eszközökkel ismerkedhettek, 
szüreti koronát és pohárjelölőt is készíthettek mind-
azok, akik ellátogattak a Kőrösi Kulturális Központ 

á l t a l  s ze r -
vezett ese-
ményre. Bár 
a  j á r vá ny-
helyzet mi-
att visszafo-
gott volt az 
érdeklődés, 
a jó hangu-
latot ez nem 
fogta vissza. 

érik a szőlő…
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A rejtvény fő soraiban Kőbánya első gimnáziumának és egy híres tanárának nevét olvashatja. Az épület 1950-ig tartozott a kerülethez, a rejtvényt megfejtve azt is meg-
tudhatja, milyen funkciót tölt be jelenleg.
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Töltse ki az ábrákat 1-től 
9-ig terjedő egész szá-
mokkal úgy, hogy az ösz-
szes sorban, oszlopban 
minden szám csak egy-
szer szerepeljen.

SZU
DO
KUPROGRAMAJÁNLÓ

Október 13., kedd 10 óra
MAZSOLA ÉS TÁDÉ
– a Fabula Meseszínház előadása
Kőrösi, Bogyó és Babóca ovis 
mesebérlet

Október 13., kedd 14.30
TÜNDÉR A PADLÁSON
– a Hókirálynő meseszínpad 
előadása
Kőrösi, Szuperverda iskolás 
mesebérlet

Október 17., szombat 16 óra
APACUKA-KONCERT
KÖSZI

Október 20., kedd 18 óra
DR. RAVASZ LÁSZLÓ 
REFORMÁTUS PÜSPÖK ÉLETÉT 
ÉS MUNKÁSSÁGÁT BEMUTATÓ 
VÁNDORKIÁLLÍTÁS
Kőrösi Galéria

Október 24., szombat 18 óra
DÉLSZLÁV TÁNCHÁZ 
A KŐBÁNYAI SZERB 
ÖNKORMÁNYZAT 
SZERVEZÉSÉBEN
Kőrösi

Október 24., szombat 10 óra
MARÉK VERONIKA – ERDÉLYI 
ERIKA: BORIBON AUTÓZIK
– a Nefelejcs Bábszínház előadása
Kőrösi

Október 25., vasárnap 14 óra
MUSICAL PLUSZ FÉRFIKIADÁS
Kőrösi

Október 30., péntek 18 óra
HARSÁNYI GÁBOR:
EGY BOLOND HÁRMAT CSINÁL?!
– zenés vígdráma két felvonásban
KÖSZI 

Október 30., péntek 18 óra
ESTE FESS A PESTI NŐ!
– a Pódium Színház zenés kabaréja
KÖSZI

Október 31., szombat 19 óra
TABÁN SZERB FESZTIVÁL
Kőrösi

Október 31., szombat 15.00–17.00
HALLOWEEN-PARTI 
GYEREKEKNEK
Jelmezverseny, vicces, de félelme-
tes feladatok, tombola!
Újhegyi Közösségi Ház
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gyakozó Haza a telepre című 
versét. Közel hatvan évvel ko-
rábban Tisza Domokos, a ké-
sőbbi nagy hatalmú minisz-
terelnök, a Generálisként em-
legetett Tisza Kálmán öccse, 
szintén megjelentetett egy köl-
teményt, a címéhez nem szük-
séges kommentár: Vörösmarty 

h a l á l á r a .  A z 
1848-as szabad-
ságharcot köve-
tő elnyomás évti-
zedében a Szózat 
szerzőjének te-
metése felért egy 
függetlenségi tün-
tetéssel az új kő-
bányai közteme-

tőben, amelyet ma Fiumei úti 
Nemzeti Sírkertként emlege-
tünk. Ide kerültek át a későbbi-
ekben Petőfi Sándor szüleinek 
földi maradványai a régi teme-
tőből, amelyet a józsefvárosiak 
és a kőbányaiak közösen hasz-
náltak, hiszen Kőbánya akko-
riban az Orczy térig tartott.

– A költő szüleit a szabad-
ságharccal egy időben pusztí-
tó kolera vitte el. Mivel akkor 
már Pesten laktak, a járvány-
temetőnek kijelölt régi kőbá-
nyai temetőben hantolták el 
őket. Fiuk verssel köszönt el 
tőlük. „Sem atyám, sem anyám 
nincs többé”, írta ugyanazzal 
a keserűséggel, amely átjárja a 
másik és jóval ismertebb „Nin-
csen apám, se anyám...” verset, 
a Tiszta szívvel-t – vont pár-
huzamot a két fiatalon elhunyt 
költő, Petőfi és József Attila kö-
zött Verbai Lajos. József Atti-
lát 1942-ben temették át a Fiu-
mei útra, vagyis az akkori Kő-
bányára.

Hallottál róla? 
Kőbányai igaz mesék 
hiteles forrásból

Megújul a 
Conti-kápolna 
tetőszerkezete
Augusztus 
vége óta dol-
goznak Kőbá-
nya egyik leg-
r é g i b b  m ű -
e m l é k e ,  a z 
1739–40-ben 
épült fogadal-
m i  k á p o l n a 
tetőszerkeze-
tén. A  kápol-
nát Conti An-
tal Lipót itá-
lia i szá r ma-
zá sú kőfa ra-
gó és felesége, 
Drenker Krisztina építtette a 
kolera-járványtól való meg-
menekülésük emlékére. A Se-
gítő Szűzről elnevezett kápol-

na 1947 óta a görögkatolikuso-
ké, utoljára majd két évtizede, 
2001-ben végeztek rajta felújí-
tási munkákat.

Elszállt a füst
Lakossági köszönet a polgármesteri hivatalnak 

– Van abban pikantéria, ha 
évtizedeken át ontja magá-
ból a csípős füstöt egy olyan 
laboratórium, amely káros-
anyag-kibocsátás mérésével 
is foglalkozik – jegyezte meg 
némi éllel a Harmat utca és a 
Kolozsvári utca sarkán álló 
társasház közös képviselője, 
Bíró Károly. Szemben Kőbá-
nya felső állomás – túl a 37-es 
villamos pályáján és a vasúti 
síneken. Ez azonban a szél-
nek nem akadály. Így amikor 
arról fújt, a túloldalon lakók 
siettek az ablakhoz, hogy ne 
menjen tele a lakásuk a kén-
szagú égéstermékkel, ame-
lyet időnként a Liget utcában 
is lehetett érezni. A MÁV-hoz 
tartozó labort ugyanis barna-
szénnel fűtötték, ami ugyan 
nem tilos, de a klímavédelem 
korában nem is kívánatos.

– Az automata kazán és a 
kémény megfelelt az előírá-
soknak, de a szélirány vizs-
gálata már nem feladata a 
kéményseprőnek – emlé-
keztetett a közös képvise-
lő. Az már az Agrárminiszté-
rium „Fűts okosan!” kampá-
nyának honlapján olvasha-
tó, hogy a hasonló kazánokat 
nem látták el megfelelő füst-
gáztisztítóval, ezért jobban 
rontják a levegő minőségét, 
mint a szűrőberendezések-
kel felszerelt szénerőművek.

A társasház a 80-as évek 
második felében épült, a la-
kók harminc évig nyelték a 

füstöt. Bíró úr 2017-ben elé-
gelte meg a dolgot. A társas-
ház megbízásából az önkor-
mányzathoz fordult, és bir-
tokvédelmi eljárást kért, hi-
szen birtokháborítást szag-
hatással is el lehet követni. 
A polgármesteri hivatal kép-
viselője helyszíni szemlét 
tartott, majd először csak fi-
gyelmeztette a MÁV-ot. A ké-
sőbbiekben fel is szólította a 
vasúttársaságot arra, hogy 
hagyjon fel a jogsértéssel, 

végül pedig bírságot is kisza-
bott. Ez már hatott, a labor-
ban gázfűtésre álltak át. Idén 
tavasszal már nem volt szén-
füst, amiért a közös képvise-
lő a lakók nevében is köszö-
netet mondott D. Kovács Ró-
bert Antal polgármesternek 
és a hivatal munkatársainak. 

– Magamtól is megtettem 
volna, de a közösség tagjai 
kifejezetten szorgalmazták 
a levél megírását – mondta 
Bíró Károly. 

ÉvXedek
A Nyugat nevű „anarchista ta-
nya […] üzletvezetőinek ábrá-
zatát reményteljes mosoly lep-
te el, amikor Mihály költő eli-
bük tette az erkölcstelen versi-
két. Erkölcstelenség kell a ma-
gyarnak, rigmusokba foglalt 
méreg”. Az idézett „kultúrhar-
cos” publicisztika több mint 
száz éve, az első világháború 
idején jelent meg, bár gondola-
tisága napjainkban újra kísért. 
Az említett Mihály költő nem 
más, mint Babits, az erkölcste-
lennek bélyegzett versike pedig 
a Játszottam a kezével című 
szerelmes és egyben háborúel-
lenes költemény. A vers így zá-
rul: „nagyobb örömmel onta-
nám kis ujjáért a csobogó vért, 
mint száz királyért, lobogóért!” 
Ezek a sorok vetettek véget Ba-
bits tanári pályafutásának Kő-
bánya első gimnáziumában, 
a Tündérpalotának is neve-
zett tisztviselőtelepi főgimná-
ziumban. A Könyves Kálmán 
körút 40. alatt található épület, 
amelyben jelenleg az Országos 
Pedagógiai Múzeum működik, 
1950-ig, a mai Budapest kiala-
kításáig Kőbányához tartozott. 

– A hivatalnokok eredmé-
nyesen vetették latba lobbi-
erejüket, amikor arról ment 
a vita, hogy hol legyen a helye 
a kerület első gimnáziumának. 
A Szent Lászlót néhány évvel 
később adták csak át, miután 
Kőbánya vezetésének sikerült 
kiharcolnia, hogy ne csak a ke-
rület szélén, hanem a központ-
ban is épüljön középiskola  – 
elevenítette fel Verbai Lajos, a 
Helytörténeti Gyűjtemény igaz-
gatója. A kor talán legmoder-
nebb gimnáziuma volt a tiszt-
viselőtelepi, természettudomá-
nyi előadótermekkel, zenete-
remmel, könyvkötő- és vasesz-
tergályos műhellyel. Az épületet 
a szecessziós stílus miatt talál-
hatták a diákok mesébe illőnek. 
Első igazgatója, Gaál Mózes kö-
zel annyira népszerű ifjúsági 
író volt, mint Benedek Elek. Az 
iskola híres pedagógusai közé 
tartozott a Dienes házaspár: a 
matematikus Pál és a mozdu-
latművész Valéria, az első ma-
gyar női egyetemi doktor.

Babits a kőbányai évek alatt 
írta a belvárosi kávéházak 
pezsgő irodalmi élete után vá-

A jó sztorikra nemcsak a reklámszakemberek va-
dásznak, hanem a városmarketingesek is. Kőbánya 
pedig tele van jó sztorikkal, nekünk nem kell mítoszt 
teremtenünk vagy legendákat gyártanunk. Van hi-
teles „mesélőnk” – divatos kifejezéssel élve  –, story-
tellerünk is. Helytörténeti sorozatunkat „Nagy-Kőbá-
nyával” indítjuk, ha már a trianoni centenárium évé-
ben oly sokat hallhattunk a Nagy-Magyarországról.

„Nagy-Kőbánya” 
büszkesége,
a Tündérpalota 

Gaál 
Mózes

Babits 
Mihály
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Búcsú egy kiemelkedő 
szakembertől
Életének 52. évében elhunyt 
Koós Katalin, a Biofit SE el-
nöke, a Kőbányai Sportszö-
vetség elnökségi tagja, a 
hazai és a nemzetközi fit-
neszszövetség munkatár-
sa. A szakember 2018-ban 
és 2019-ben is az év edző-
je volt Magyarországon, el-
évülhetetlen érdemeket szerzett a 

hazai gyerekfitnesz elindí-
tásában. A felnőtt fitnesz-
ben is kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el, tanítványai kö-
zül Ágoston Dorottya világ-
bajnoki dobogós volt, Sza-
bó Nikolett abszolút fitnesz-
Európa-bajnoki aranyérmet 
nyert, Keszei Korina pedig 

Eb-ezüstöt szerzett.

Az év kőbányai 
testnevelője
Szíve a tanításé és az atlétikáé, 
de lelkesen népszerűsíti a női 
focit is. Bakula Mária harminc 
éve van a pályán, a legnagyobb 
siker a közelmúltban érte. Au-
gusztus végén, a pótballagá-
son búcsúzott Chen Kevintől, 
aki ma már korosztályos vá-
logatott sprinter. Első osz-
tálytól hatodikig taní-
totta az újhegyi Szé-
chenyi István Álta-
lá nos Iskolába n. 
Ő  látta meg 
benne a te-
hetséget, és 
juttatta el a 
Fradiba a fia-
tal futót. 

– Peda-
gógusként 
számomra 
a legnagyobb öröm, 
amikor szeretet ka-
pok a diákjaimtól. 
Én nem tudok úgy 
tanítani, hogy ne 

fogadjanak el. Nyilván voltak olyan 
gyerekek a pályafutásom során, 

akikkel nem jöttem ki, de a több-
ségük szeretett. Az, hogy én úgy 
menjek tanítani, hogy nem fo-
gadnak el, hogy nem adják meg a 
tiszteletet, nekem nagyon nehe-
zen menne – mondta a Széche-

nyiben tartott díjátadó után 
Bakula Mária a Kőbányai 

Híreknek.
A szakmai elisme-

rést a kőbányai test-
nevelő tanárok ítélték 

ezúttal 
is oda . 
A z  é v 
test-
neve-

lője dí-
jat erede -

tileg április-
ban, a Kőbányai 

Pedagógiai Napo-
kon adták volna át, ám a 

rendezvény a járványhely-
zet miatt elmaradt. 

Az ember időnként tényleg nem lát-
ja a fától az erdőt. Az ismert mon-
dás motoszkált bennem, miközben 
Eisenkammer Károllyal sétáltunk 
át a Sportligetből a Hangár utcai 
sporttelepre, amelyet jó ideje az ál-
tala elnökölt Kőbányai Torna Club 
bérel az önkormányzattól. Az 1992-
es barcelonai olimpiai résztvevője 
azt mesélte, hogy sokáig kész épü-
letben gondolkodtak, ezért eszük-
be sem jutott ez a terület. Ki is néz-
ték az Eiffel-csarnok mellékcsarnokát, 
amely ideális helyszín lehetett volna. 
De azt elvitte az Opera új műhelyháza. 
Így jött képbe a Hangár utcai sportte-
lep, ahol bőven elfér egy fedett mobil 
velodrom – magyarul kerékpárpálya. 

– A helyi adottságoknak köszönhe-
tően itt néhány százmillió forintból 
megvalósulhat egy olyan álom, amely-
hez máshol milliárdok kellenének – 
hangsúlyozta a 27-szeres magyar baj-
nok, arra utalva, hogy a Sportligetben 

a futópálya már elkészült, az Újhegyi 
uszoda felújítása pedig egy-két hóna-
pon belül befejeződik. Ha pedig felépül 
a velodrom, akkor minden adott lesz 
Kőbányán a triatlonozáshoz.

Arról hamarosan szó lesz, hogy mit 
jelent a létesítmény „mobilitása”, de 
előbb néhány mondat az előzmények-
ről. A Magyar Kerékpáros Szövetség 
régóta szeretett volna fedett pályát, 
merthogy olyan nincs Magyarorszá-
gon. Több ezer nézőt befogadó ver-
senyvelodromra nem futotta az állami 
támogatás, egy edzőpályára azonban 
igen. A pályázatot Eisenkammer Ká-
roly érdekeltsége, a Vuelta Kft. nyer-
te meg. A  kőbányai önkormányzat 
együttműködésének is köszönhető-
en az előkészületek jól állnak. D. Ko-
vács Róbert Antal polgármester már 
tavaly hozzájárult ahhoz, hogy a kerü-
let tulajdonában lévő telken épülő lé-
tesítményt a vállalkozás üzemeltesse. 
Időközben megérkezett a megvalósí-
táshoz szükséges pénz első részlete is.

És akkor arról, hogy miért nevezik 
mobilnak ezt a pályát. Azért, mert né-
hány nap alatt elbontható és felépít-
hető máshol. A kőbányai létesítmény 
azonban csak nevében lesz mobil, be-
látható időn belül biztosan nem viszik 

sehova a pályát és az azt fedő sátrat 
sem. Működtetése ugyanis akkor ki-
fizetődő, ha a hétköznapokban multi-
funkcionális csarnokként funkcionál. 

– Maga a velodrom nem lenne ön-
fenntartó. A pálya közepén azonban 
adott egy 28 x 70 méteres placc, ahol 
rendőrök, pedagógusok közlekedés-
biztonsági képzésére használható 
KRESZ-park, illetve négy-öt röplab-
dapálya alakítható ki. A központi terü-
let bérbeadásával már gazdaságosan 
üzemeltethető a fedett kerékpárpá-
lya – vázolta az üzleti modellt Eisen-
kammer Károly.

A velodrom a nagyközönség számá-
ra is nyitva áll majd. Ahogy az uszo-
dában, úgy itt is lesz lakossági idősáv, 
és lesznek bérelhető járgányok is. Így 
reggeli vagy délutáni edzés gyanánt 
rendszeresen tekerhetnek azok, akik-
nek megtetszik a pálya-kerékpározás. 
Fűtést ugyan nem terveznek a létesít-
ménybe, mert az nagyon megdrágíta-
ná a fenntartást, de az első egy-két kör 
után amúgy sem lenne rá szükség még 
télen sem. A pálya váza fa, burkolata 
pedig duplán rétegelt lemez, amely-
ben szálka ugyan akadhat, de így is 
sokkal biztonságosabb egy betonve-
lodromnál. 

HIRDETÉS

A kerületben épül fel az ország első fedett kerékpárpályájaA kerületben épül fel az ország első fedett kerékpárpályája

A járványügyi előírások betartásá-
val rendezték meg a II. Kocsis Sán-
dor Emléktornát a legendás Arany-
csapat csatáráról elnevezett sport-
központban. Elhagyták a kézfo-
gást, a közvetlen találkozások szá-
mát igyekeztek minimálisra korlá-
tozni, és nem nevezhetett olyan já-
tékos, akinél a koronavírus jellemző 
tünetei jelentkeztek. A tornán 34 csa-
pat indult, négyszer annyi, mint ta-

valy. A nyertesnek járó vándorserle-
get a Totti és Barátai nevű csapat hó-
dította el.  

Cselvetés

Kocka emléke ma is él

Kőbánya már Kőbánya már 
nyeregben nyeregben 
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