Autóval a Pécsi utcán

Újévi koncert

Príma vállalkozó

Edzőtáborban a BMTE

A Pécsi utca száznyolcvan méternyi új útburkolatának köszönhetően csökkenhetnek a belvárosi
forgalmi dugók. (2. oldal) 

Immár hagyományosan, az év kezdéseként
telt házas koncertet adott a Budafoki Dohnányi
Zenekar a Klauzál Házban. (7. oldal) 

Géró Istvánné, az Ibolya ABC tulajdonosa megkapta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által odaítélt Év vállalkozója díjat. (9. oldal) 

Megújult játékoskerettel, Szlovéniában készül
hétfő óta a BMTE NB II-es labdarúgócsapata a
február 3-i bajnoki rajtra. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Őszi szonáta
a színpadon
Fodor Annamária
ismét nálunk
lépett fel

(7. oldal) 
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Összefogással újult meg a szakrendelő
A fejlesztésben részt vettek a kerületi adófizetők, az önkormányzat, a kerületi egészségügyi dolgozók és Magyarország kormánya is
re. Hiszen az egészség a teljes életnek
a legfontosabb előfeltétele – fűzte hozzá Németh Zsolt. „Akinek van, annak
adatik és bővelkedik” – idézte Márk
evangéliumát a képviselő, megjegyezve, hogy ebben a bibliai szellemben sietett a kormány is a kerületiek segítségére, amikor az Egészséges Budapest
program részeként a műszerfejlesztést
200 millió forinttal támogatta. – Így
erősítik egymást az adófizetők, az önkormányzatuk és a kormány döntései
és áldozatkészsége – mutatott rá Németh Zsolt.
Emlékeztetett: az ország történetének legnagyobb egészségügyi fejlesztése kezdődött meg a 700 milliárd forintból megvalósuló Egészséges
Budapest programnak köszönhetően.
Ennek része a mi műszerfejlesztésünk
is. Az Országgyűlés külügyi bizottságnak elnöke szólt még arról, hogy
ezt a hatalmas vállalkozást disszonáns
hangok kísérik. Mint mondta: a média egy nem is kis része folyamatosan
azon dolgozik, hogy az egészségügy
helyzetét katasztrofálisnak mutassa
be, az egészségügyben dolgozók és a
betegek közti bizalmat aláássa. (Foly-

Elkészült a budafoki Káldor Adolf Szakrendelő felújítása. A beruházást Budafok-Tétény önkormányzata teljes
egészében saját költségvetéséből valósította meg.
nnepélyes keretek között adták át

Ütegnap a felújított budafoki Káldor

Adolf Szakrendelőt. A rendezvényen
részt vett Karsay Ferenc polgármester, Szepesfalvy Anna, Németh Zoltán
és Zugmann Péter alpolgármesterek,
valamint Németh Zsolt országgyűlési
képviselő.
Németh Zsolt az átadáson hangsúlyozta: a fejlesztés olyan összefogás eredménye, amelyben részt vettek
a kerületi adófizetők, az önkormányzat, a kerületi egészségügyi dolgozók
és Magyarország kormánya, hogy európai szintre emeljék a járóbeteg-ellátás legfontosabb helyi intézményének
tárgyi feltételeit.
Az önkormányzat az egészségfejlesztési programjának megfelelően,
a meghirdetett és a közösség által jóváhagyott terveit valóra váltva sorolta
legfontosabb feladatai közé a szakrendelő felújítását, és a számos fejlesztési
igény közül éppen ezt emelte első hely-

Zugmann Péter, Németh Zsolt, Karsay Ferenc, Németh Zsolt és Szepesfalvy Anna az átadón

Emlékezés a doni hősi halottakra

Fotó: Kocsis Zoltán

tatás a 2. oldalon) 

Tudjuk, mik a közös értékeink
Karsay Ferenc polgármester a kerületi fejlesztésekről is beszélt lapunknak

A 76 évvel ezelőtti, 1943. január 12-én indult doni áttörésre, az elesett magyar katonákra, a hősi halottakra emlékeztek a Donát-hegyi emlékhelyen és a Szent István
király plébániatemplomban. (10. oldal) 

– Mit szól ahhoz, hogy a közelmúltban
az ellenzék megzavarta a parlament és
a köztévé munkáját, miközben csaknem
tízezres tüntetés is volt a belvárosban
a munka törvénykönyvének módosítása miatt?
– Kötelessége mindenkinek kinyilvánítani a véleményét, ha úgy érzi,
hogy őt és sok más embert komoly érdeksérelem ért. Amennyiben azonban
nem valós sérelmek miatt visznek embereket az utcára, a tüntetgetés végül
– mint ahogyan ezt mostanában többnyire láthattuk – szánalmas kutyakomédiává válik. A munka törvénykönyvének módosításáról hazugságokat
terjesztenek. Aki hazugságokat terjeszt,
szerintem nem értékes ember, és az is
egyfajta értékmérő, hogy kik hiszik el
ezeket a hazugságokat. (Folytatás az 5.
oldalon) 

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

2



Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Megépült a Pécsi utca
újabb szakasza
Huszonhét férőhelyes parkolót is átadtak az út mentén
A száznyolcvan méternyi új útburkolatnak köszönhetően csökkenhetnek
a belvárosi forgalmi dugók. Az új szakasszal együtt két, összesen 27 férőhelyes parkolót is átadtak.
Pécsi utca építésének második üte-

Amében az eddig részben zúzott kő-

vel borított, Duna utca és a Tűzoltó
utca közti szakasz kapott aszfaltburkolatot. A 180 méteren, hat méter szélességben megépült út egyik oldalán
térköves járda és csapadékcsatorna is
helyet kapott, valamint közvilágítást is
telepítettek. A terület környezetét újrafüvesítik a tereprendezés során. A beruházás részeként egy 20, valamint
egy hét férőhelyes parkolót is építettek
a személyautók számára, így enyhítve
a térségben kialakult parkolási nehézségeket.

xxxx

A Pécsi utca megnyitásával várhatóan enyhülni fog Budafok belvárosának forgalmi terhelése, a kiépített csapadékcsatornának köszönhetően pedig
a belvárosi intézmények környezetében összegyűjtött csapadékvizek elvezetése is megoldottá válik.
Fontos tudni, hogy a Pécsi utca új szakaszának megnyitásával a Pécsi utca–
Duna utca kereszteződésében megváltoztak az elsőbbségi viszonyok! A Duna
utca szakrendelő felőli szakasza alárendelt útszakasszá vált, a Pécsi utca–Duna
utca (Duna utcai aluljáró irányában) lett
a fő irány, melyre burkolati jelek és jelzőtáblák is felhívják a figyelmet. A szakaszon sebességkorlátozás van érvényben. Kérik az erre közlekedők fokozott
figyelmét! A beruházás Budafok-Tétény
önkormányzatának köszönhetően valósult meg. n (budafokteteny.hu)

Fotó: Kocsis Zoltán

Megújult a szakrendelő

Az önkormányzat az elmúlt években nagy figyelmet fordított az intézmény felújítására
(Folytatás az 1. oldalról) 

– A mi szakrendelőnk is kapott már
ilyen támadást. Az orvosi etika
egyik alapja a „nil nocere”, a „semmiképpen ne árts” elve. Egyszer talán eljutunk oda, hogy a médiában is
elterjed ez az elv – fejtette ki a politikus, majd megköszönte mindenkinek, aki hozzátette a maga erőfeszítését a sikerhez! Megjegyezte: nem
lehetett könnyű sem az itt dolgozóknak, sem a betegeknek alkalmazkodni az építkezéshez, de most már
elégedetten állapíthatjuk meg, hogy
megérte!
Újabb mérföldkőhöz érkezett kerületünk, Budafok-Tétény azzal,
hogy átadjuk a megújult szakrendelőnket – jelentette ki Karsay Ferenc
polgármester, miután köszöntötte
az átadáson megjelenteket. Hozzátette: önkormányzatunk gondoskodó tulajdonosként az elmúlt években
nagy figyelmet fordított az 1960as években épített és jelentősen elavult intézmény felújítására. Csaknem egymilliárd forinttal járultunk
hozzá az elmúlt években az intézmény épületének teljes körű felújításához, valamint az új eszközök beszerzéséhez.

Az első ütemben kívülről újult meg
az épület. Megvalósult a tervezett energetikai felújítás, amely magában foglalta az épület külső nyílászáróinak cseréjét, a külső falszigetelést, a lapostető
szigetelését, a homlokzatfelújítást, és
akadálymentesítették a bejáratot.
Részletes tervezés és hosszú előkészítés után megkezdődött a központi épület belső felújítása. A munkálatok során a pincétől a padlásig
megújult a teljes gépészet, az erős- és
gyengeáramú hálózat – korszerű szerverszobával, patch szekrényekkel,
újgerincvezetékkel stb. – és minden
belső burkolat.
A főépület felújítása 2018 decemberében befejeződött, valamennyi rendelés és a felnőtt háziorvosi ügyelet végleges helyére költözött.
Megújult intézményünkben új,
modern környezetben, európai elvárásoknak megfelelő színvonalon, folyamatosan megújuló eszközökkel
– többek között új mammográffal,
ultrahanggal – kezelhetik a betegeket. A cél, hogy a legjobb ellátást
kapják itt a betegek, gyógyítóik pedig jól érezzék magukat a modernizált intézményben. Az itt dolgozók
nemcsak mondják, de bizonyítják is:

ez a mi szakrendelőnk, ahol a jobb ellátásért együtt dolgozunk.
A fejlesztések folytatásaként idén
az Egészséges Budapest program keretében elnyert összegből az orvostechnikai, informatikai rendszert fejlesztjük, valamint januárban megkezdődött
a „lepényépület” – a védőnői szolgálat
és a gyermekrendelők – felújítása.
Karsay Ferenc köszönetét fejezte
ki a képviselő-testületnek a konstruktív döntésekért, a pályázatírásban részt
vevő munkatársainak és mindenkinek,
akinek az erőfeszítései hozzájárultak
az eredményhez. Köztük is nem utolsósorban a szakrendelő dolgozóinak,
akik az építkezés évei alatt nagy türelemmel viselték a nehezebb körülmények közötti munkát.
– Sok-sok munka, gond, küzdelem
és áldozat révén valósult meg mindez. Sok akadályt kellett leküzdeni, és
sok-sok ember munkája kellett mindehhez. Korszerű szakrendelővel gyarapodtunk: ezt értékelnünk kell, ez minden itt élőnek közös sikere és öröme is
egyben – emelte ki a polgármester, aki
a beszédét egy Jókai Mór-idézettel zárta: „Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.” n (VH)

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Elszállítják a fenyőfákat
A fákat a kukák mellé kell kihelyezni
Fenyőfajáratok szállítják el január 6-tól
a megfelelő helyre kihelyezett karácsonyfákat, de 14 kerületi gyűjtőhelyen is elhelyezhetjük a kidobni kívánt
tűlevelűt.
Fővárosi Közterület-fenntartó Non-

Aprofit Zrt. a fenyőfa-kihelyezés fő

időszakában, január 6-tól egy-másfél
hónapig úgynevezett fenyőfajáratokkal szállítja el a feleslegessé vált karácsonyfákat, amelyeket felaprítva a
Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjába visznek. A fenyő kitűnő tü-

xxxx

zelőanyag, ennek köszönhetően több
tízezer budapesti háztartás számára
tudnak fűtési gőzt és villamos áramot
biztosítani.
A fenyőfákat a kukák mellé kérik
úgy elhelyezni, hogy azok ne akadályozzák a környező forgalmat és parkolást, vagy magunk is elszállíthatjuk
ezeket a több mint 250 kijelölt gyűjtőhely egyikére.
A fenyőfákat a kihelyezés fő időszaka után normál hulladékszállító gépekkel, valamint a nagyméretű fákat külön
gyűjtőjárművel szállítják majd el. n (VH)

Fotó: Kocsis Zoltán

Fenyőfagyűjtőhelyek Budafok-Tétényben
Mária Terézia u. 25.
Fácán u.–Tenkes u. sarok
Gyöngyszem u.
(Húr utcai átvágás–járda)
Tompa u.–Vihar u. sarok
József Attila u. 15.-tel szemben
(zöld terület)
Tűzliliom u.
(a Gyula vezér lépcső mellett)
Terv u.–Gyula vezér út sarok
xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Bartók Béla ltp. (közért mögötti parkoló nyugati végében)
Bartók Béla ltp.–Tenkes u.–Társasház
u. sarok
Mézesfehér u. (trafó mellett)
Füttyös utcai garázsok déli oldala
Kiránduló u.–Avar u. sarok
(volt szelektív sziget helyén)
Játék u.–Demjén István u.
Kossuth Lajos utca (Donszky Á. u. sarok)

Városházi Híradó

Újra vehető kábelen
a Promontor TV adása
kereskedelmi csatorna adásait min-

Adennap 6, 10, 14, 16, 19 és 22 óra-

kor tekinthetik meg a tévénézők, a köztes időben képújság látható, amelyben
közérdekű hírek és reklámok olvashatók. A minden nap frissülő Hír XXII
műsorban a kerületi hírekről számolnak be a tudósítások. A stáb tagjai jelen vannak például az ifjúsági programokon, a kerületben zajló fejlesztések
helyszínein, a civilek rendszeres programjain, egyházak rendezvényein vagy
éppen a különböző sporteseményeken. A Helyiérték című magazinműsorban kiállításmegnyitók, művészportrék,
koncertek láthatók, illetve a hírekben
röviden bemutatott témákat fejtik ki
stúdióbeszélgetésekben. A Hazai pálya
nevet viselő sportműsorban a kerületi
foci- és kosárlabda-mérkőzések összefoglalóját tekinthetik meg a nézők, valamint a helyi sportegyesületek, például
az atléták, az úszók vagy a kézilabdások
sikereiről számolnak be a tudósítások.
Ebben a műsorban kap helyet a fiatal
és idősebb eredményes sportolókat bemutató sorozat is. A Visszapillantó című

műsorban az elmúlt egy év legnépszerűbb videóit tekinthetik meg a nézők. A
több mint tíz évvel ezelőtti felvételek a
Múltidő című műsorban kerülnek majd
adásba, az emlékeket a tervek szerint –
ha lehetséges – a műsorvezető a filmek
szereplőivel idézi fel újra. A 21. századra jellemző felgyorsult hétköznapok a
televíziózási szokásokat is átalakították, de még mindig sokan választják

xxxx

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

A legutóbbi, év végi cikkben a következőket írtam:
„Karsay Ferenc polgármester minden lehetséges alkalommal kifejezésre
juttatja, hogy a kerületet a béke szigeteként szeretné megtartani. A lakók egymás közötti ellenségeskedése soha nem
volt jellemző a korábbi településeken,
majd a Budapesthez csatolt kerületben
élőkre. A politikai vitákat békés eszközökkel kell eldönteni, a többség akaratának megfelelően. Az önkormányzat

Dankóné Hegedűs Jolán
MSZP-s
önkormányzati képviselő

A Városházi Híradó legutóbbi számában
arról olvashattunk, hogy az önkormányzatnak sikerült végre megvenni a szomszédságában lévő volt MSZP-székházat,
amely valamikor polgármesteri lakóház is

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Sétáló Budapest 2019
Elkezdődött az új év, amelyikben új városvezetést választunk. Az idei sikeres új
évbe tehát beleértendő ennek az új kezdetnek a lehetősége. A Lehet Más a Politika bizalmat szavazott Puzsér Róbert
független főpolgármester-jelöltnek, s én
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Zugmann Péter alpolgármester

ezt a műfajt arra, hogy a helyi történéseket megismerjék. A televízió munkatársai
azon dolgoznak, hogy a hírek minél gyorsabban, nemcsak a képernyőn keresztül,
hanem az interneten is eljuthassanak a nézőkhöz. Az elképzelések között szerepel
a csatorna eddigi forgatott anyagainak internetes közvetítése, és a közösségi médián keresztül is tájékoztatják majd a lakosságot. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Kocsis Zoltán

Mi a véleményük?
sebes gábor

képviselet

Álláspont

A kerületi fejlesztések, a kulturális események és a sportélet kerül a középpontba
Ismét elérhető a megújult Promontor
TV a UPC 522-es csatornán BudafokTétény lakói számára. A tervek szerint
2019. február elsejétől pedig a Telekom IPTV 279-es csatornáján is láthatók lesznek a televízió műsorai.



arra fog törekedni, hogy az erőszak, a
középületek rongálása ne csapjon át kerületünkre.”
Nem volt alaptalan a sorok mögött kiolvasható aggodalom. Az erőszakos megoldások iránti vonzalmáról ismert Jobbik
ugyanis meghirdette, hogy kerületünkben is fel akarja lobbantani az „ellenállás
lángját”. A gyújtogató kedvű párt a megválasztott Országgyűlésnek akar „ellenállni”. Az ellenzék többi pártjával együtt
képtelen belenyugodni a választási vereségbe, és nem képes kivárni a következő választás időpontját, amikor demokratikusan megmérethetné magát.
Májusig, az európai parlamenti választás időpontjáig még sok ilyen próbálkozás lesz a lakosság hergelésére,
különböző érdekcsoportok egymás el-

len uszítására. Egymás ellen fordítanak
orvost és beteget, tanárt és diákot, választott politikust és választópolgárt. Hiteles vezetők, vonzó program híján csak
az alantas indulatok, a durvaság, a trágárság, az erőszak mozgósító erejében
bízhatnak az ellenzéki törpepártok. Kéz
a kézben hív harcba a Jobbik az MSZPvel, a Momentum a DK-val, a Párbeszéd
az LMP-vel. Ugyan milyen irányba vinnék ezek a pártok együtt az országot? Ha
összekeverjük a töltött káposztát a mákos bejglivel, öntünk rá tojáslevest, nyomunk rá tejszínhabot, majd teszünk rá
egy cseresznyét, abból csak moslék lesz,
hiába lehetnek, akik külön-külön szívesen fogyasztanák ezeket.
Ebben a kerületben nincs igény a
moslékpolitizálásra. n

volt. Ebben az írásban, ahol a szerző neve
természetesen „titkos”, az MSZP-t lejárató ócska hazugságok tömege van. Mint
például: nem törődtünk a szerintük 218 (?)
éves épület állagmegóvásával, s mint tulajdonosok, egy sor helyiséget bérbe adtunk, lefölözve annak hasznát. A valóság
ezzel szemben a következő: egy ideig az
autós iskola is használhatta az épületet,
besegítve annak rezsiköltségébe. Az önkormányzat és volt székházunk egy fűtési rendszeren van, melynek következté-

ben volt olyan téli hónap, amikor több mint
270 000 forintot (!) kért tőlünk az önkormányzat. Befizetésünk sok esetben több
volt, mint a teljes városházi fűtési számla!
Ennyi költséget nem tudtunk kigazdálkodni, ezért el kellett mennünk. Ha nekünk is
olyan szerencsénk lett volna, mint a helyi
Fidesznek, akik az önkormányzat által közel 70 millió forintért felújított székházba
költözhettek – maradunk. És akkor nem
tudták volna volt székházunkat potom 23
millió forintért megkaparintani!. n

magam is erősen szorgalmaztam ezt a
döntést. Remélem, e támogatás valamilyen formában idővel más pártoktól is
megérkezik.
Mit jelent ez a jelöltség számunkra, ellenzéki várospolitikusok számára? Konstruktív önkritikát: a mai ellenzék
pártjai helyett egy független, azok felett
álló és belső harcaiktól távol maradó,
csak a város jövőjére figyelő jelöltre van
szükség. A demokráciát, a valódi népképviseletet állítanánk vissza, és ez nem
az eddigi ígéreteket, hanem egy komplett
új közéletet kíván. Nem pártos megoldásra van szükség.

Mit jelent ez a jelöltség Budafok-Tétény számára? A Sétáló Budapest program címadó sétálózónájában megfogalmazott alapelvek kifejtését egész
Budapestre, s így kerületünkre is: az emberközeli, fenntartható, polgáraiért működő, XXI. századi város ideáját. Tényleg
minőségi tömegközlekedést, új kapcsolatokat, használható kerületi belvárost,
sokkal több zöldet, polgári aktivitást, átlátható működést, zéró korrupciót.
Kérem, kövessék, ahogy gőzerővel íródó programunk elemeit idén napvilágra hozzuk: fb.com/SetaloBudapest,
setalobudapest.hu. n

A tisztább levegőért
Aszaszorítása, az elektromos hajtású járművek terjedésének elősegítése. A villevegő minősége javításának egyik lehetősége a kőolajalapú közlekedés vis�-

lanyautózás több előnnyel is jár, hiszen zöld rendszámmal Budapest egész területén, illetve egyre több vidéki városban ingyen parkolhatunk. Ezt a rendszámot
a teljesen elektromos autók kaphatják meg, valamint azok a hibridek, amelyek
gyárilag külső áramforrásról tölthetők, és legalább 25 km-t képesek elmenni egy
töltéssel. A parkolás mellett nincs átírási illeték, nincs gépjárműadó, cégautóadó
és regisztrációs adó sem. A kormány célja, hogy az elektromos járművek aránya
a központi költségvetési szervek és az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által használt személygépjármű-flottában 2030-ra elérje a 30%-os arányt.
Az elektromos autók forgalomba helyezésével csökken a környezetszennyezés,
használat közben nincs károsanyag-kibocsátás. Ha a töltőállomás zöldenergiát
használ, közvetett károsanyag-kibocsátás sem merül fel. Szemben a dízel és benzines járművekkel, nincs CO2 kibocsátás. Nincs zajártalom, településeink egészségesebbé és élhetőbbé válnak. Az elektromos autók sokkal csendesebbek, ezzel jelentősen csökkentik a főleg nagyvárosokban jelentkező zajszennyezettséget
Ma még a technológiai útkeresés zajlik, több műszaki megoldás van versenyben, de már kerületünkben is találhatók elektromos töltőállomások a következő helyeken: Leányka utca 11. (BNAG-vel szemben), Városház tér 11.
(Városháza), Nagytétényi út 31–33. (Művház), Promontor u. 89. (BMTE sportpálya), Tűzliliom u. 39. (Rózsakerti ltp., ez a legnépszerűbb, 734,642 kWh felhasznált energiával), Szentháromság utca (Nagytétény központ).
Ezek 22 kW-os, úgynevezett célállomástöltők, amelyeken az addig elfogyasztott energiát lehet visszatölteni. Engedélyezés alatt áll a piac parkolójában egy új töltőállomás.
A hagyományos üzemanyagokkal szemben sokkal alacsonyabb az egy kilométerre eső üzemanyag ára. Pl. egy kisebb méretű elektromos autó akkumulátora
30-40 kilowattóra kapacitású, ami a jelenlegi lakossági villamosenergia-árak mellett (otthoni töltés esetén) 1200–1600 forint körül alakul, így egy teljes feltöltés kb.
150-250 km távolság megtételére elegendő. Ez azt jelenti, hogy nagyjából harmadannyiba kerül az utazásunk elektromos autóval, mint hagyományos társával.
Az e-Mobi Nonprofit Kft. az országos átjárhatóságot biztosító elektromos töltőinfrastruktúra mielőbbi kiépítése érdekében országosan több mint 300 töltőberendezést létesít és helyez üzembe. 2018. szeptember 21-ig Magyarországon 15
ezer töltéssel több mint 100 ezer kWh villamos energiát használtak fel az e-autósok. Az egyre több töltőnek köszönhetően havonta nő az elektromos autós közlekedésben felhasznált energia. Csak augusztusban közel annyi töltést végeztek az
e-Mobi töltőállomásain, mint amennyit eddig a megelőző hat hónapban összesen.
Az e-Mobi által lebonyolított pályázat, azaz közismert nevén az 1,5 millió forintos pályázati program eredményeképpen immár 1053 elektromos gépkocsi
megvételéhez nyújtott az e-Mobi támogatást. n
civil szemmel

Vizi Sándor, a Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesületének elnöke,
önkormányzati képviselő

Év eleji gondolatok
ióta módom van a kerület polgáraihoz szólni, évente egy alkalommal ve-

Mszem a bátorságot, hogy olyanról írjak, ami nem közvetlenül kötődik kép-

viselői munkámhoz és a kerülethez. Mindenekelőtt persze első gondolatként a
lap valamennyi olvasójának, a kerület lakosságának, azon belül kiemelten a
számomra fontos civil szervezeteknek, főként a másokért tevékenykedőknek,
képviselőtársaimnak, a hivatal munkatársainak, sportolóinknak és szurkolóinknak ezúton kívánok az új év alkalmából minden jót és sikereket.
Nem változott azon véleményem sem, hogy a legfontosabb az egészség, a
megbízható munkahely, és azon belül olyan jövedelem megszerzése, amely
a családi költségvetés számára biztonságot ad. A kerület életében természetesen a tudatos jövőkép építése, mely megfelelő tervezésre támaszkodik, és
azok eredményeként felépülhetnek azok a találkozási pontok, ahol az egészségesebb életmód mellett a szórakozási lehetőségek is létrejönnek.
Az új év minden szempontból a hazai gazdaságot illetően kedvező bázisról indul, hiszen a foglalkoztatottság, a bérszínvonal emelkedése, annak dinamikája
megalapozottnak tűnik. 2019 fontos év lesz abból a szempontból, hogy egyrészt
az önkormányzati választásokkal, valamint a tavasszal sorra kerülő, uniót érintő
választással is szembe kell néznie a társadalomnak. A választások kapcsán remélem, hogy konstruktív viták alakulnak ki, és jó irányú elmozdulások következnek
be még a legkritikusabb területeken is, ami alatt az egészségügyet és az oktatást
szokták felemlegetni. Ma a világban egy forradalom zajlik, mely egyenértékű azzal, ami alapján korábban az új technikák és technológiák megteremtődtek. A kapitalizmus, illetve azok a társadalmak, amelyek a klasszikus kapitalizmus mellett
eddig léteztek, kifulladtak, és valami új kell, hogy felváltsa azt, ami ma már nem,
vagy nagyon nehezen működik. Az ifjúság tudására alapvetően azért van szükség,
mert a most zajló forradalom néhány éven belül eljut oda, hogy az emberi munkát
robotok fogják felváltani, és az sem kizárt, hogy a mesterséges intelligencia magát
az embert is új minőségbe helyezi, ha nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy az felülírja magát az embert, és egy új társadalmi, gazdasági válságot eredményez.
Ez az év alapvetően nem a magyarországi dolgokról fog szólni, hanem arról, mi történik Európában, mi lesz a vergődő angolokkal az unió nélkül, milyen vezetést választ Európa magának. Az sem lényegtelen, hogy a kínai gazdaság lassulása eljut-e oda, hogy a GDP 6%-nál alacsonyabb növekedéssel legyen
figyelembe vehető, mert ez a határ már az egész világ gazdaságának teljesítményét befolyásolhatja. Nem lényegtelen az sem, hogy az amerikai gondolat, miszerint Amerika mindenek előtt van, még mennyi kárt vagy pozitív hatást fejt ki az
egész világra, a fegyverkezésre és a Föld jövőjére. A klímaváltozás hatása annak
ellenére, hogy többen nem veszik komolyan ezt a kérdést, láthatóan bennünket
is érint, és hazánk fekvéséből kifolyólag ez az átlagosnál kedvezőtlenebb befolyással bír. Mindezek miatt a saját teljesítményeinket kell a jövő érdekében minden területen javítani, ehhez kérem az önök támogatását, és ezzel kívánok magam is az új évben példát mutatni. n
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KRÓNIKA, HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

állás

Felhívás

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

Felhívás partnerségi
egyeztetésre

igazgatási/környezetvédelmi
ügyintéző munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. február 10-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Csoportjához „Igazgatási/környezetvédelmi ügyintéző” jeligével lehet benyújtani
az alábbi postai vagy e-mail címre: e-mail: palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

gyógypedagógiai asszisztens munkakör

betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok

A pályázatokat 2019. január 31-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „gyógypedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

kertész

munkakör betöltésére.
2 fő
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. január 31-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „kertész” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu
Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógusi munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok

A pályázatokat 2019. január 31. -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.
hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok

A pályázatokat 2019. január 31-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „pedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@
ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

takarító munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. január 31.-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „takarító” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

program

Baross Gábor-telepi
Polgári Kör
januári programja
(Pelikán Imre Közösségi Ház, 1224 Bp., XVI. utca 22.)
16. Szerda 11-13. óra XII. utcai lélekvédő klub eü. tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva klubvezető
16. Szerda 15 óra 3-1-2. Meridián torna Vezeti: Pálinkás Gyöngyi . A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
17. Csütörtök 17 óra Foto klub Vezeti: Czettele Győző
17. Csütörtök 18 óra Ki Mit Gyűjt! Klub Vezeti: dr. Rácz István vezetőségi tag
18. Péntek 17.30-18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
18. Péntek 19 óra Rock klub Vezeti: Juhász Ferenc vezetőségi tag
22. Kedd 16 óra Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
23. Szerda 11-13. óra XII. utcai lélekvédő klub eü. tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva klubvezető
23. Szerda 15 óra 3-1-2. Meridián torna. Vezeti: Pálinkás Gyöngyi A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
24. Csütörtök 16 óra Nyugdíjasok kártyadélutánja. Vezeti: Balázs Jánosné
26. Szombat reggel 6-tól Hagyományőrző Disznóvágás az Iparos tagozat szervezésében.
29. Kedd 16 óra Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné
Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
29. Kedd 17 órától PERLAKI Gyula kertészeti előadása
„Előkészületek a tavaszi munkálatokra” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A tornateremben minden hétfőn és szerdán 16.30-18.30-ig felnőttek asztalitenisz edzése Vezeti: Mayer János. Minden szombaton és vasárnap fiatalok asztalitenisz edzése 15-17-ig
Vezeti: Prinyi Csaba. Az amatőr asztalitenisz csapat minden hétfőn és pénteken tartja edzéseit Kissné Kabók Adrienn vezetésével 15.30-tól. A Baross Gábor Közösségi könyvtár nyitvatartási
ideje: Hétfő: 9-12 óráig, pénteken 14-18 óráig. A kölcsönzés ingyenes.
Polgári Kör Vezetősége

Tárgy: 	Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési
Szabályzatról szóló 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosítása több területre, állami főépítészi eljárás keretében, hibajavítások miatt

Tisztelt Partnerek!
Jelen felhívással tájékoztatom Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a tárgyi területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét.
A tervmódosítás készítésének céljai:
– a hatályos KÉSZ szabályozási tervének hibajavítása alaptérképi változások, a kerületi jelentőségű közutak rajzi jelölése és hibásan jelölt
méretezések miatt,
– a Klauzál Gábor utca – Park utca – Terv utca – Bíbic utca által határolt területen Lke-2/BT/8 jelű építési övezetbe sorolt ingatlanok átsorolása a szomszédos Lke-2/BT/2 alövezetbe,
– Mátra utca és Arany János utca egy-egy szakaszain a közterületi
szabályozás módosítása,
– a KÉSZ egyes szöveges rendelkezéseinek hibajavítása az alábbiak
tekintetében:
– mezőgazdasági területeken az építési hely meghatározása,
– konténerek elhelyezésére vonatkozó rendelkezések összehangolása
a településképi rendelet előírásaival,
– a kialakult állapottal (K) jelölt beépítési paraméterek meghatározásának leírása,
– ahol a kialakult állapotra való tekintettel a beépítési mód nem került
meghatározásra, a beépítési feltételeire vonatkozó előírások pontosítása, egyértelműbbé tétele,
– a környezetbarát technológiájú gépkocsimosó és a parkolási létesítmény fogalmának meghatározása
A tervjavaslat – nagy terjedelme miatt - a partnerségi egyeztetés
dokumentumtárában a
http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes

internetes oldalon vagy személyesen a Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján tekinthető meg.
Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok
szerint legkésőbb 2019. január 25-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:
– írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
– elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.
Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a tárgyi témában 2019. január 15-én, 16:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórumon való részvételi
szándékát kérem, a fenti email címen előzetesen jelezze. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.
A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az
alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult
természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,
c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük
a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos,
vagy azzal összefüggésbe hozható,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban
bejelentkező egyéb szervezet,
e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.
2018. decemberTisztelettel: Karsay Ferenc polgármester

társadalmi egyeztetés

Új játszótér a Jósika utcában

Megújul a Kőbányász park

Az ősszel beérkezett vélemények alapján elkészült a
játszótér koncepcióterve. A mostani társadalmi egyeztetésen erről mondhatnak véleményt.

Budafok-Tétény önkormányzata társadalmi egyeztetést
kezdeményez a Kőbányász park felújításával kapcsolatban. Az Ön véleményére is számítunk!

Budafok-Tétény önkormányzata 2018. szeptember végén adott hírt a Jósika utcai játszótér nyáron lefolytatott társadalmi egyeztetésének eredményéről. Most a
lakossági visszajelzések alapján elkészített koncepciótervet mutatjuk be, és kérjük róla az Önök véleményét.
A játszótér teljes terjedelmében a Jósika utca felől
kapna helyet, élő növényfallal és kerítéssel leválasztva
a környezetétől. A játszótér fő motívuma egy óriási szőlőfürt, aminek a szőlőszemei gumiburkolatú dombok.
Ide kerülne az egyik „szem” helyén a beépíthető trambulin. A dimbes-dombos szőlőfürttől északra és keletre helyezkednének el a kisebb korosztálynak szánt játszóeszközök, részben öntött gumiburkolaton, részben
gyepes területen: vegyes ülőkével (lap és bébi) felszerelt hinta, rugós játékok, kis mászóvár, homokozó. A
citromsárgával jelölt területen opcionális játszóeszközök közül lehet választani egyet: itt kisvonat, babaház
vagy akár tűzoltóautó is elhelyezhető - az Önök döntését kérjük, melyiket szeretnék a három közül.
A terület bal oldalára, homokburkolatra kerülne a
nagyobb korosztálynak szánt kombinált játszóvár fészekhintával. A homokburkolat körül keskeny, térkővel
burkolt bicikliút vezetne. Öntött gumiburkolatban kapna helyet egy négyüléses mérleghinta, valamint burkolati mintával kirakott ugróiskola is.
A játszótér kényelmét ivókút, padok és hulladékgyűjtők is szolgálnák. Az árnyékolást a meglévő és
újonnan telepített fák biztosítják.
Amennyiben szívesen elmondaná véleményét a tervezett beruházással kapcsolatban, szívesen szavazna
arról, milyen játszóeszközök kapjanak helyet a területen, látogasson el a budafokteteny.hu oldalra és töltse
ki az online kérdőívet, vagy töltse ki a kérdőívet a Városháza portáján (1221 Budapest, Városház tér 11.). A
válaszokat február 17-ig várjuk!

A Kőbányász park felújítása során az eddigi főbb funkciókat részben áthelyeznék az elkészült koncepcióterv
alapján.
A strandröplabda-pálya és a streetball-pálya sportszerei megújulnának. A sportolási lehetőség bővítéseként a jelenlegi játszótér helyén (Rózsakert utca) kapna
területet az új streetworkout-pálya, mely pályázati forrásból valósulna meg.
A felújítás során cél, hogy sportpályák jelenlegi
helyzete ne változzon, valamint fakivágásra ne kerüljön sor, így a meglévő játszóeszközök közül nem minden elem tartható meg. A megtartandó játszóeszközök
kiválasztásában kérjük a lakosság segítségét! A koncepcióterv szerint a park kerítéssel lenne körbehatárolva, két bejárati lehetőséggel a Rózsakert utca és a XVI.
utca felől. A parkon belüli funkciók sétánnyal lennének összekötve. A szomszédos ingatlanok zajterhelésének csökkentése érdekében a park déli részén cserjesáv alakulna ki.
Amennyiben szívesen elmondaná véleményét a tervezett beruházással kapcsolatban, szívesen szavazna
arról, milyen játszóeszközök kapjanak helyet a területen, látogasson el a budafokteteny.hu oldalra és töltse
ki az online kérdőívet, vagy töltse ki a kérdőívet a Városháza portáján (1221 Budapest, Városház tér 11.). A
válaszokat február 17-ig várjuk!

Városházi Híradó

Egymilliárd
forint jut idén
útfelújításra

Karsay Ferenc: Jó minőségű oktatási, egészségügyi
intézményeket, szociális ellátórendszert működtetünk, és odafigyelünk a családok mindennapjaira
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Ön szerint sokan nem tudják eldönteni, hogy mikor csapják be őket, mi az
értékes és az értéktelen?
– Azt, hogy mi az érték, a legegyszerűbb ember is el tudja dönteni. Az
elénk kerülő ügyek egyharmadára általában egyértelmű igent mondunk, a
másik egyharmadára nemet, a többin
lehet vitatkozni világnézet, társadalmi háttér, beállítottság szerint. Sajnos
ez az arány eltorzult, ma kétharmadról
vitatkozunk, és egyharmadot fogadunk
el valós értéknek. Szerintem azonban
ez csak a felszín, belül mindenki tudja,
hogy mik a közös értékeink.
– Visszatérve a tüntetésekre. A demonstrációk arra is szolgáltak, hogy
összefogjon az ellenzék a Jobbiktól
kezdve az MSZP-n át Gyurcsány Ferenc pártjáig. Mi erről a véleménye,
és milyen következménye lehet ennek a
kerületi választásokon?
– Nagyon furcsa Budafok-Tétényből nézni a belvárosi eseményeket,
olyan, mintha egy másik országban élnénk. Nekem legalábbis az az érzésem,
hogy ami ott történik, ahhoz nekünk
nem sok közünk van, és ezt a környezetemben, a kerületiek körében is többen visszaigazolták. A kerületben dolgozó ellenzéki politikusokat is sokkal
jobb minőségűeknek tartom, mint például a Fővárosi Közgyűlésben dolgozó
ellenzéket. A Fővárosi Közgyűlésben
ugyanis többnyire a parlamenti viták
képződnek le, amelyek sokszor sehová sem vezetnek, nem odavalók, és ez
eléggé elkeserít. A kerületi képviselőtestületben ilyen nincs, itt meg tudjuk
hallgatni egymást tisztelettel, ha valakinek valós és mindenki számára kedvező javaslata van, azt el lehet fogadni.
Ha tehát a kerületben összeáll az ellenzék, és képes arra, hogy közös jelöltet
állítson miközben ez a személy alkal-

mas is arra a pozícióra, amire jelölték,
az mindenkinek jó, mert egy nemes
verseny alakulhat ki. Az más kérdés,
hogy nem lesz könnyű dolguk, hiszen
a Fidesz–KDNP politikai családjában
nincs olyan markáns és kibékíthetetlen ellentét, nincsenek olyan ideológiai
különbségek, mint ami a most kialakuló és definiálhatatlan ellenzéki mozgalomban.
– Hosszú idő után sikerült visszavásárolnia az önkormányzatnak az MSZP
egykori székházát, ami a régi időkben
Budafok polgármesterének lakhelye is
volt. Mi lesz a sorsa az ingatlannak?
– Most készítjük elő a terveket arra,
hogyan lehet hasznosítani az épületet, amelynek a jellegzetes homlokzatát, a stílusát érdemes megtartani. Felmerült, hogy kibővítve az épületet egy
olyan házasságkötő intézmény lesz belőle, ahol a ceremónia mellett a teljes
rendezvényt meg lehet tartani. Szerencsére egyre többen kötnek nálunk házasságot, és ezt a funkciót kezdi kinőni a Polgármesteri Hivatal. Magát
a hivatalt is szeretnénk bővíteni, most
vizsgáljuk, hogy ez miként valósítható meg a telken, ami lényegesen nagyobb, mint amekkora terület most el
van kerítve. Arról is szakmai és lakossági egyeztetések lesznek, hogy ezen a
területen még milyen fejlesztést lehet
végrehajtani a jövőben.
– A napokban fejezték be a kerületi
szakrendelő felújítását. Milyen lett az
intézmény?
– Ritka, hogy egy települési önkormányzat vállalja a helyi szakrendelő üzemeltetését. Mi azért tesszük ezt,
mert jobb ellátást szeretnénk biztosítani a kerületieknek, mint amire a központi költségvetésből telik. Jelentős
többletforrásokat fordítunk arra, hogy
az egészségügyi ellátás nálunk jó színvonalú legyen. Saját forrásból újítottuk

xxxx

fel a szakrendelőt. Más önkormányzatok jelentős forrást kaptak erre a központi költségvetésből, de erre nem
irigykedem, mert ez olyan lett, amilyennek mi és a szalmai vezetés elképzeltük. Voltak korlátaink, de kaptunk
külső segítséget is, például a BENU
gyógyszer-kereskedelmi társaságtól.
Ez a mienk, mi dolgoztunk meg érte,
az itt élők adóforintjaiból a mi igényeink szerint készült. Ezért hosszú távon
fenntartható intézmény jöhetett létre.
– Szépültek, fejlődtek a közterületeink is. A Szent István meseparkot például a legnagyobb havazásban is birtokba veszik a gyerekek, annyira szeretik.
– A polgári jólét egyik jele, hogy ha
egy kerület a gyerekek játszótereire is
tud sokat költeni. Olyan soha nem volt,
hogy a bölcsődéket, az óvodákat és az iskolákat a Budafok-Tétény önkormányzata ne tartotta volna a lehetőségekhez
képest a legjobb karban. Mivel ezek az
intézmények már átestek egy nagy felújítási hullámon, most már az olyan fejlesztésekre is oda tudunk figyelni, mint a
közterületi játszóterek felújítása, építése.
Európai parlamenti választás is lesz
idén, ennek pedig többek között az a tétje, hogy Magyarország magyar ország
maradhat-e, vagy idegenek fogják benépesíteni a Kárpát-medencét. Hogy az
utóbbi helyzet ne következhessen be, elengedhetetlen a népességünk megtartása,
növelése. Ehhez mi azt tudjuk hozzátenni, hogy jó minőségű oktatási, egészségügyi intézményeket, szociális ellátórendszert működtetünk, és odafigyelünk a
családok mindennapjaira.
– Ezt a „feladatot” Budafok-Tétény
teljesíti, hiszen a lélekszám nálunk dinamikusan nő. Van ehhez elég korszerű
bölcsőde, óvoda a kerületben?
– Nagyon jó hír, hogy egyre több
gyermek születik a kerületben, és valóban meg kell felelni ennek a kihívásnak a bölcsődei, óvodai kapacitással
is. A férőhelyek bővítését a bölcsődékkel kezdjük, felújítjuk, illetve bővítjük a Leányka utcai és a rózsakerti
nagy bölcsődéket. Új bölcsőde-óvoda
központot is építünk, vannak kevésbé
jól ellátott területeink, főleg azokon a
területeken, amelyek a közelmúltban
épültek be a kerületben.
– A bölcsődékhez és óvodákhoz viszont gondozók, dadusok, óvodapedagógusok is kellenek. Hogyan akadályozzák meg az elvándorlást ezekből az
intézményekből, ami sajnos általános
az országban?
– Valóban munkaerőhiány alakult
ki az ilyen intézményekben, ezért egy
jelentős verseny indult meg a szakem-
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Fotó: Kocsis Zoltán

berek megtartása érdekében. Ezért mi
a körülmények javítása mellett bérkiegészítést is adunk a bölcsődei, óvodai
dolgozóknak.
– Sokszor hosszasan állnak az autósok a kerület főútjain a dugóban.
Hogyan lehet megszüntetni ezt az állapotot, és megoldani a közlekedési
problémákat?
– Megérett a helyzet arra, hogy a főváros közlekedését újratervezzék egy
átfogó rendszerben. Mi sok esetben a
budapesti közlekedési problémák egyértelmű kárvallottjai vagyunk. Ennek
az az oka, hogy az M0-ás körgyűrű felújítása, illetve a vasútvonal korszerűsítése miatt beszorultunk a kerületbe,
vagyis nehéz reggel elhagyni ezt a városrészt és munka után nehéz ide vis�szatérni. Egy éven belül mindkét fejlesztést a tervek szerint befejezik,
akkor túl leszünk ezen a problémán.
Gondok azonban később is lehetnek,
hiszen Lágymányoson új városközpont
épül, torony irodaházakkal és lakóépületekkel, és az oda költöző emberek
ugyanezt az útvonalat fogják terhelni. Erre a fővárosnak kell valahogyan
megoldást találni, szerintem a közösségi közlekedés fejlesztése a jó út. El szeretnénk érni például, hogy a felújított
vonalakon jól működjön az elővárosi
vasút, épüljenek hozzá megfelelő P+R
parkolók. A 47-es villamost ugyanakkor be kell kapcsolni fonódóvillamosrendszerbe, korszerű, felújított pályán
és új kocsikkal.
– Mi lesz azokkal, akik továbbra is
autóval szeretnének közlekedni?
– A fővárosi szabályozási tervekben
szerepel megoldás erre is. Megvan az
elképzelés arról, hogy a budai rakpartot meghosszabbítják déli irányban és
összekötik a hatos út bekötő szakaszával. Addig persze még sok víznek kell
lefolynia a Dunán, de ez lesz a végső
megoldás az autós közlekedésre.
– Budafok-Tétény az első öt olyan
városrész között van, ahol a legtöbb
földút van a belterületeken. Ezen hogyan tudnak változtatni?
– Egymilliárd forint jut idén a belterületi utak leaszfaltozására, úgyhogy
jelentősen változni fog a helyzet. Sokat segít ebben, hogy teljes körűen kiépült a szennyvízhálózat a kerületben.
A Horgásztelepen még vannak csatornázatlan utcák, de itt is folyamatban van a hálózatépítés. Ez azért fontos, mert ahol nem volt csatorna, nem
építettünk szilárd burkolatú utat, hogy
ne kelljen később felbontani. A belterületi utakból nálunk 25 még nincs leaszfaltozva, a most pályázaton elnyert

kormánytámogatásból 14-et kívánunk
ezek közül felújítani. A kerület is hozzájárul ehhez a fejlesztéshez több mint
300 millió forinttal.
– Ha a szennyvizet sikerül elvezetni a kerület összes utcájából, a csapadékvizet miért nem sikerül? A hegyoldalak meredek utcái patakmedrekké
alakulnak nagyobb esőzés vagy hóolvadás idején.
– Mivel egyre több a szilárd burkolatú út, egyre nagyobb gond a csapadékvíz elvezetése is. Nem az a probléma, hogy az utcákból nem tudjuk
elvezetni az esővizet, hanem az, hogy
ennek befogadására nincs olyan nagy
kapacitás, amilyen a szennyvízhez
megépült, a kerületnek pedig jelenleg
nincs lehetősége ilyet létesíteni.
– Harmincadik borfesztiváljára készül a kerület. Hogyan áll a projekt,
amely azt célozza, hogy Budafok-Tétény legyen Budapest Bornegyede?
– Nagyon büszke vagyok arra,
hogy a kerületi boros cégek és éttermek csatlakoztak ehhez a projekthez.
Szépen alakulnak az együttműködések a fővárossal is. Igyekszünk előrelépni ezen a területen is, egyre inkább
realitását látom annak, hogy legyen
például ehhez kapcsolódva nálunk
nosztalgiavillamos. A nagy kérdés az,
hogy ha valaki felül egy ilyen járműre
és eljön hozzánk, akkor be tud-e menni
egy pincébe, vagy egy étterembe, hogy
jókat egyen és igyon, miközben esetleg kulturális programmal is szolgálnak neki. Arra próbáljuk ösztönözzük
az itteni vendégváróinkat, hogy próbáljuk meg visszahozni a Krúdy korára jellemző hangulatot, ami az itt élő
emberek vendégszeretetéből, a bor és
a pezsgő ismeretéből, a gasztronómiai
tudásból adódott.
– Elindult az online fogadóórája,
tehát a kerületi polgárok is feltehetnek
önnek kérdéséket. Hogyan működik?
– Az első online fogadóórámat sikeresnek ítélem. Érdekes kérdéseket kaptam. Nagyon fontos, hogy az emberek
megkapják a válaszokat a kérdéseikre,
de nekem is nagyon fontos, hogy mi érdekli az embereket. Mindenkit arra ösztönzök, hogy kérdezzen tőlem bátran.
Havi rendszerességgel szeretnénk megtartani ezeket a fogadóórákat, a kérdéseket előre be lehet küldeni hozzám, hogy
mindenben szakszerű válaszokat tudjak
adni, de menet közben és utólag is lehet
hozzáfűzni megjegyzéseket, véleményeket a beszélgetéshez. Ez nagy segítség nekünk is ahhoz, hogy a munkánkat
minél magasabb szinten tudjuk végezni.
n (Haraszti Gyula)
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HIRDETés

 Városházi Híradó
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzatának tájékoztatója
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának
összesített adatairól
Az ösztöndíjpályázatra azok a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat; vagy a 2017/2018. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, továbbá családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, önfenntartó
pályázó esetében a 120 032 Ft-ot.
A beérkezett pályázatok száma összesen: 54 db. Ösztöndíjban részesített pályázók száma összesen: 47 fő. „A” típusú pályázat – felsőoktatási hallgatók: 43 fő. „B”
típusú pályázat – felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatal: 4 fő. A bírálatból kizárt, formailag nem megfelelő, illetve nem támogatott pályázatok száma: 7 db
Önkormányzatunk a 2019. évi fordulóban ismét valamennyi, a kiírásban szereplő feltételnek megfelelt, azaz formailag megfelelő pályázatot benyújtó pályázót ösztöndíjban részesít.
A pályázatból történő kizárás, illetve a támogatás elutasításának okai: A pályázat papíralapú benyújtásának hiánya: 2 fő, a pályázati kiírásban meghatározott, egy
főre jutó jövedelemhatár túllépése: 5 fő.
A képviselő-testület által elfogadott pályázati költségvetési keretösszeg 2019-re:
11 300 000 Ft, melyből a korábbi évek nyertes B-típusú ösztöndíjasait is támogatja önkormányzatunk.
Az ösztöndíj havi összege minden pályázó esetében 7000 Ft.
Budapest, 2018. december 
Karsay Ferenc polgármester
Felhívás
Felhívás a kerületi pedagógusokhoz

DÍSZOKLEVÉL KÉRÉSE
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája ezúton kíván segítséget nyújtani a XXII. kerületben élő, valamint
egykoron a kerületben dolgozó pedagógusoknak díszoklevélhez jutásában.
A díszoklevél igénylésének feltétele: legalább 30 év pedagógusi pályán töltött
szolgálati idő, valamint az alapdiploma megszerzésének ideje óta eltelt 50, 60,
65, illetve 70 év.
A díszoklevél igénylésének kérelméhez, kérjük, szíveskedjenek az alábbiakat
csatolni:
– az előírt szolgálati időre kiterjedő szakmai pályájának leírását is magában foglaló önéletrajzot (elérhetőséggel: lakcím, telefonszám, e-mail cím),
– munkakönyv hiteles másolatát,
– utolsó munkahely javaslatát,
– a felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet kiállító főiskola/egyetem jogutód intézményének honlapjáról letöltött díszoklevél-igénylőlap aláírt példányát,
– szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát.

Megjelent
a Bornegyed
magazin
téli száma
Az első hópelyhekkel együtt Budafok-Tétény
kulturális és gasztronómiai kiadványának legújabb
száma is megérkezett. A negyedévente megjelenő
kiadvány friss számának címlapján Szörényi Levente
szerepel, akinek a neve már nem csak a zenei
világban ismert, egyre többet hallunk ugyanis
a Szörényi-borokról is. Az Erkel Ferenc-díjas művész
mindkettőről mesél a magazinban. Három zongoraművész, Hegedüs Katalin, Hegedüs Endre és Balázs János
is mesélt zenéről, ünnepről és tervekről, a budafoki borokkal pedig a Katona Borház családi pincészete segít
megismerkedni. Megszólalnak a YouInHerit városmarketing ötletpályázat nyertesei, valamint Kiss Gergely
háromszoros olimpiai bajnok pólós is. A Bornegyed
Magazinhoz a budafok-tétényi intézményekben, könyvtárakban és a Budafoki Pincejárat helyszínein juthatnak
hozzá ingyenesen az olvasók.

falinaptár

2019-es kerületi falinaptár kapható a Városházán
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér
11.) pénztárában a készlet erejéig megvásárolható az önkormányzat által készíttetett 2019-es falinaptár.
A falinaptár önköltségi ára: 580,-Ft
Hétfőn: 13.30-18.00 óra és Szerdán: 8.00-12.00 és 14.00-16.00 óra

Aki már rendelkezik díszoklevéllel, annak elegendő az újabb évfordulóhoz kötött
díszoklevél adományozása iránti, az adott főiskola/egyetem honlapjáról letöltött
kérelméhez az előző díszoklevél másolatát mellékelnie. A beküldés határideje:
2019. február 8. Helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra kérjük ráírni: DÍSZOKLEVÉL. Felvilágosítás a Humánszolgáltatási Irodán Malaczkovné
Orbán Judittól kérhető, tel.: 229-2611/179. mellék.

program
A Nagytétényi Polgári Kör és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. január 19-én, szombaton
15 órakor

a magyarországi németek kitelepítésének
72. évfordulója alkalmából megemlékezést
és koszorúzást tart
a Nagytétényi Sváb Emlékhelynél.
Sok szeretettel várjuk a megemlékezésre kerületünk lakóit!
László Istvánné
elnök, Nagytétényi Polgári Kör

Szirtes Edit
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Városházi Híradó
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Nem akart tovább
„a kispadon ülni”
Hosszú szünet után ismét láthattuk
kerületi színpadon Fodor Annamáriát
Fodor Annamária pozitívan gondolkodó, de szellemileg és fizikailag leépült
lányt játszott az Őszi szonáta című darabban, amely az óév utolsó színházi előadása volt a Klauzál Házban. A színpadi
alakításai mellett az Üvegtigris 2, a Valami Amerika 2, a Kossuthkifli és a Testről
és lélekről mozikból, valamint az Átok és
a Munkaügyek című tévésorozatokból is
ismert, budafoki születésű művésznővel
az utóbbi év történéseiről beszélgettünk.

A koncert előtt Karsay Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédet 

Muzsika és pezsgő

Fotó: Kocsis Zoltán

Újévi koncert Arany és ezüst keringővel és budafoki pezsgővel
Immár hagyományosan, az év kezdéseként telt házas koncertet adott a Budafoki Dohnányi Zenekar, hogy fergeteges műsorával ismét elkápráztassa
közönségét. Karsay Ferenc polgármester és Hollerung Gábor Liszt Ferencdíjas karmester az újévi koncert előtti
percekben pezsgővel koccintott és boldog új esztendőt kívánt a közönségnek.
színes program egy hosszú ideig el-

Afeledett Kabalevszkij-művel, a Co-

las Breugnon nyitánnyal kezdődött,
amelyet azután a legváltozatosabb zenei műfajok követtek. A koncert első
részében az együttes az új koncertmester, Gazda Bence szólójával gazdagítva eljátszotta Anderson Ír szvitjének öt
tételét és Hegedűs Endre Kossuth-díjas zongoraművész közreműködésével
Addinsell Varsói koncert című művét,
a Veszélyes holdvilág című film kísérőzenéjét.
A hangverseny második részében két
kiváló operaénekes, Rácz Rita és Boncsér Gergely is színpadra lépett azon túl,
hogy ízelítőt kaptunk az Idegen a cow-

boyok között című film zenéjéből, valamint a vérpezsdítő spanyol „operettből”. A szoprán és a tenor Lehár Ferenc,
valamint Kálmán Imre operettjeiből
énekelt, majd az est fénypontjaként felcsendült előadásukban egy részlet Verdi
Traviata című operájából.
A műsorból azonban nem hiányozhattak a keringők sem, így elhangzott
Hacsaturján Álarcosbál című balettjének egyik tétele és Hollerung Gábor
kedvence, Lehár Ferenc Arany és ezüst
című műve is, amelyre a karmester a
közeledő Aranybál (február 2.) kapcsán külön is felhívta a közönség figyelmét.
Az ünnepi műsor előtt az egybegyűlteket, köztük Németh Zsolt országgyűlési képviselőt Karsay Ferenc
köszöntötte, aki röviden összegezte az elmúlt év történéseit, aláhúzva a
színpadon lévő együttes fennállásának
25. évfordulóját és a Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskola Magyar Örökség-díját. Beszédében említést tett a megújult
Káldor Adolf szakrendelőről, a Szent
István mesekertről és a nemzetközi vi-

szonylatban is jelentős Szmolenszkemlékmű felavatásáról, valamint kiemelte a jövő év két nagy eseményét,
a szeptemberben 30. születésnapját ünneplő Budafoki Pezsgő- és Borfesztivált és a Duna-part közeljövőben történő megújulását.
– Tudom, hogy „kisvárosunk” azoknak a közössége, akik a virágokban, a
közös építkezésben, egymás támogatásában és a szoros emberi kapcsolatokban hisznek. Tőlük, önöktől lesz Budafok-Tétény az a hely, ahol jó élni,
ahol bátran merünk új dolgokba fogni,
ahol biztonságban és itthon vagyunk –
hangsúlyozta a kerület polgármestere, majd boldog új évet és jó szórakozást kívánt a megjelenteknek csakúgy,
mint Hollerung Gábor, aki jókívánságai előtt megköszönte az itt lakóktól és
az önkormányzattól kapott szeretetet,
támogatást és törődést.
A Radetzky-indulóval záródó, óriási sikert arató hangverseny szünetében
a Törley Pezsgőpincészet jóvoltából a
meghívottak budafoki pezsgővel koccintottak az új évre. n (Tamás Angéla)

– Az Új Színházban hét évet töltött,
majd a Thália Színházhoz szerződött,
ahonnan hat év után eljött. Miért vett
búcsút a teátrumtól?
– Életem egyik legjobb lépésének
tartom, hogy tavaly márciusban felmondtam a Tháliában. Nehéz volt eljönni, mert szeretem a társulatot, de nem
akartam tovább a kispadon ülni és várni. Azt éreztem, hogy ennél kreatívabb
ember vagyok, rengeteg lendülettel.
– A színészi játék mellett más területen is használta és használja fantáziáját, megvalósítja ötleteit: rendez,
díszletet tervez, és férjével együtt létrehozták az Ülj mellém programot, a
Sport&Arts-ot.
– Valóban mindig megtaláltam azokat az utakat, amelyeken haladva kifejezhettem magam. 2012-ben a Budapest Bábszínházban felnőtt-bábelőadást
rendeztem Babák címmel, és a napokban mutatták be a Mozsár Műhelyben a
legújabb rendezésemet, az Ég és nő között című darabot. Élvezem, hogy én, aki
a Tháliában a Világszép Nádszál kisas�szonyban Világszépét alakítottam, a Szegedi Nemzeti Színházban ehhez a mesejátékhoz tervezhetem a jelmezeket.
Ezek mellett férjemmel (Németh Szabolcs, U23 világbajnok kenus – a szerk.)
az Ülj mellém program keretében a spor-

tolókat és művészeket szeretnénk összehozni egy laza, beszélgetős műsor segítségével, amely a YouTube csatornán lesz
majd látható. Budafokon nőttem fel, a
Kolonics iskolába jártam, ahol szertornáztam és olimpikonnak készültem, de
csak egy aranyéremig jutottam el, mert a
„Nádasdyban” magával ragadott a színjátszás. A házasságom révén azonban
életemben ismét fontossá vált a sport.
– Szabadúszóként rögtön kapott szerep ajánlatokat?
– Szinte másnaptól jöttek a lehetőségek: az Átrium Színház Chicago
című előadásába hívtak, és a Katona
József Színház is felkért két beugrásra. Bár a Tháliából úgy jöttem el, hogy
mindent visszaadtam, a nyáron kinevezett művészeti vezető, Schell Judit kérésére két darabban mégis maradtam.
Ajándék, ami jólesik. Mindig azt hittem, hogy az a munka, ha egész nap és
este is dolgozom, de tavasztól számtalan ajtó megnyílt előttem. Szeretem,
hogy napközben lehet edzésre járni,
magammal foglalkozni, egészségesen
élni, este pedig játszani – és ez így is
kerek. n (Tamás Angéla)

Helen könyvtára Budatétényben
Közösségteremtés olvasással és zenével a Camponában
gyre szorosabbá válik a kapcso-

Elat a Campona és Budafok-Tétény

szervezetei között. Decemberben több
olyan rendezvényt is tartott az idén
huszadik születésnapját ünneplő bevásárlóközpont, amelyre eddig nemcsak Budatétényben, de máshol sem
igen volt példa. Mikulás előestéjén
megnyitotta kapuit a bizalomra épült
Helen Könyvtára, és két nappal később már kézműves-foglalkozást tartott benne a gyerekeknek a kerületi
Szociális Szolgálathoz tartozó Nagytétényi Idősek Klubja. Egy hétre rá
ugyanitt a Szivárvány Idősek Klubja
várta a gyerekeket, hogy Kavicsmese

címmel bemutathassa a tagok által írt
mesét, a karácsonyt megelőző hétvégén pedig a Budafoki Dohnányi Zenekar adott egyórás koncertet a Camponában Haydn, Vivaldi, Bartók és
Grieg szerzeményeiből.
A bevásárlóközpont első emeletén található, több mint száz négyzetméter alapterületű Helen Könyvtárát a
népszerű író, Nyáry Krisztián nyitotta meg, aki örömmel üdvözölte, hogy
a bizalom könyvtárába bárki leülhet
olvasgatni a polcokon kirakott könyvek közé, de akár válogatni is betérhet
ide, hiszen az áruház épületének négy
pontján elhelyezett kosarakba leadhat-

ja megunt könyveit, amelyekért cserébe másikakat vihet haza.
A szervezőktől megtudtuk, hogy az
sem baj, ha valakinek megtetszik egy
könyv, de nem hozott helyette másikat,
mert egy szerény összeggel megválthatja a számára kedves kötetet, adományával ugyanis a Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központot vagy
az UNICEF Magyarországot támogatja.
A bizalomkönyvtár Nyugat-Európában nem ismeretlen, sőt nálunk is több
helyen működik már, de Magyarországon ez az első, amelyik bevásárlóközpontban kapott helyet. Az is újdonság,
hogy a könyvtárral szemben lévő átjáróba egy gyönyörű fekete zongorát helyeztek el, amelyen bárki kedve szerint
megcsillogtathatja zenei képességeit,
vagy akár csak élvezettel hallgathatja
mások muzsikálását.
A könyvtár a szervezők reményei
szerint egy újfajta közösségi térként
funkcionál majd, a látogatók számára
ingyenes programok pedig lehetőséget
nyújtanak a közösségépítésre és a generációk közötti párbeszédre.
A Campona tulajdonosa, a CPI
Property Group jelentős változásokat
tervez, a következő négy évben Magyarország legnagyobb élményközpontjává kívánja fejleszteni a bevásárlóközpontot. Még több minőségi
programot és élményt szeretne kínálni
látogatóinak, amihez már megtette az
első lépéseket. n (Tamás Angéla)

Németh Zoltán és Fodor Péter az aláíráson

Fotó: Kocsis Zoltán

Ablak a külvilágra
Tizenöt éves a Könyvet Házhoz ingyenes szolgáltatás
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és
Budafok-Tétény önkormányzata a helyi Szociális Szolgálatot bevonva már
15 éve nyújt együtt segítséget azon
idős, beteg vagy pillanatnyi élethelyzetéből adódó olvasók számára, akik
nem tudnak az otthonukból kimozdulni. A Könyvet Házhoz ingyenes szolgáltatásnak köszönhetően kinyílik a világ
a lakásukban rekedt emberek előtt –
mondta dr. Fodor Péter főigazgató a január 14-i szerződés-meghosszabbítás
aláírási ünnepségén a budafoki könyvtárban.
tavalyi évben összesen 1100 köny-

Avet kölcsönöztek ki az olvasók a

Könyvet Házhoz szolgáltatással. A
mostani szerződés aláírásnak köszönhetően újabb két évre meghosszabbította a két fél ezt a rendkívül közkedvelt segítő programot. Németh Zoltán
alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat mindig is nagy figyelmet
fordított a rászorulok megsegítésére és
a könyvtárak folyamatos fejlesztésére, építésére. A szolgáltatást nemcsak
kerületi beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött rászorulók vehe-

tik igénybe, hanem például kismamák
is, akik egészségügyi okok miatt nem
tudnak otthonról eljönni. A könyvtár dolgozóinak az olvasók jelzik,
hogy milyen könyvre, újságra, hangos könyvre, DVD-re vagy CD-re van
szükségük. Ezeket az igényeket ös�szegyűjtve a Szociális Szolgálat autójával havonta kétszer ezek eljutnak az
igénylőkhöz. Az internet világa egyre
több idős számára elérhető és ismert.
Így vannak olyanok, aki az internetes
katalógusból válogatnak, a többiekkel telefonon egyeztetjük, mit olvasnának szívesen – mondta Varga Mónika
könyvtárvezető, a szolgáltatás koordinátora. – Sokakat jól ismerünk már,
tudjuk, miket olvasnak szívesen, így
mi magunk is tudunk nekik ajánlani
könyveket – fűzte hozzá.
Az igényeket a jogosultak a közreműködő könyvtárakban
Budafoki Könyvtár (XXII. Kossuth Lajos utca 30., +36 1 424 5989,
fszek2203@fszek.hu), valamint
Nagytétényi Könyvtár (XXII. Nagytétényi út 283., +36 1 207 5257, fszek2201@
fszek.hu) telefonon vagy e-mailben is jelezhetik. n (Viszkocsil Dóra)
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Civilekkel a környezetért
Végvári Ágnes sokat tett egy zöldebb világért
Civilként, majd a civilekkel összefogva
dolgozott a kerületért több mint harminc
éven át az önkormányzat környezetvédelmi referense, Végvári Ágnes. Neve hallatán sokaknak a Metallochemia bezárása vagy a zajvédő falakért folytatott harc
jut az eszébe, mások a Háros-sziget, valamint a Tétényi-fennsík védetté nyilvánítására gondolnak, és van, aki személyét
a háromnegyed évvel ezelőtt elkezdődött szociális-környezetvédelmi projekttel vagy Budafok-Tétény 4. Környezetvédelmi Programjával kapcsolja össze.
égvári Ágnessel, aki az eltelt évek

Valatt az ELTE-n humánökológiát ta-

xxxx

Házias termékek boltja

Fotó: Kocsis Zoltán

Az Év vállalkozója lett az Ibolya ABC vezetője
A XX. Vállalkozók napján vehette át
Géró Istvánné, az Ibolya ABC tulajdonosa a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által odaítélt Év vállalkozója díjat. Az ünnepélyes díjátadás a
Művészetek Palotájában volt. Az óhegyi
közösség egyik kulcsszereplőjét, Géró
Istvánnét, vagy ahogyan mindenki ismeri, Ibolya nénit kérdeztük a díj átvétele után.
– A Barackos és a Bartók Béla út kereszteződésében található a kétszáz
négyzetméteres Ibolya ABC, amely
rendkívül közkedvelt a vevők körében.
Mi a siker és az életben maradás titka
a multik folyamatos nyomása mellett?
– Mi a vevőkért dolgozunk, lessük
minden kívánságukat, és meghallgatjuk a hozzánk betérő vásárlókat. Nálunk nemcsak árukat, hanem odafigyelést is kapnak az emberek. Ez a
hely nemcsak ABC, hanem találkozási pont is.

– Több mint fél évszázada van a kereskedelemben. Hogyan és hol kezdődött ez a pályafutás?
– Tizenhat évesen kezdetem tanulóként Nagytétényben dolgozni, majd
tizenhárom évig a Dél-budai ÁFÉSZnál voltam. 1985-ben a Barackos utcai
boltba kerültem, amit öt évvel később
meg tudtam vásárolni, és ott is telepedtem le a családommal. Az Ibolya ABC
volt akkor a környék egyetlen nagy közértje és egyben a városrész központja, mindenki idejött és mondta, hogy az
„Ibolyában vagyok”! A családias jellege a mai napig megmaradt. Két fiam
közül az egyik, Zoltán a boltban nőtt
fel, és ma ő viszi a munka nagyobb részét. Az életem a közért, így még nyugdíjasként is minden nap a kasszában
ülök, hogy együtt lehessek a bolt „lüktetésével”.
– A mindennapi munka mellett milyen formában jelenik meg az ABC a
kerület életében?

– Mindig arra törekedtem, hogy a közösségi életben fontos szerepet játsszon a
bolt. A kezdet kezdetén a hegyről az emberek ide jöttek és itt vásároltak, találkoztak. Voltak olyan évek, amikor utcabált is
szerveztem a helyieknek. A Futafok sportrendezvénynek évek óta támogatója az
ABC, emellett a Nagytétényi Szüreti Mulatságon is rendszeresen ott vagyunk és
segítünk. Úgy gondolom, hogy mi ugyan
kicsik vagyunk a multikhoz képest, de segítünk, ahol és amiben csak tudunk.
– Milyen tervekkel vágtak neki a
2019-es évnek?
– Szeretnénk pályázati lehetőségeket
keresni, hogy a boltot felújíthassuk, hiszen
haladni kell a korral. A klasszikus élelmiszerbolt mellett lehet nálunk újságot,
könyvet, lottót, szemüveget is venni. De
nagyon büszke vagyok arra, hogy sokan
az olyan különleges termékekért jönnek,
amelyeket a multiknál nem lehet megvenni, mint például házias felvágottakért és
kézműves sajtokért. n (Viszkocsil Dóra)

Rossini szoborba öntve

nult, majd környezetvédelmi jogi ismeretekre tett szert, nyugdíjba vonulása
kapcsán beszélgettünk.
– Kezében kertészmérnöki diplomával, 1985-ben jött a kerületbe, hogy természettudományos ismeretterjesztőként
elfoglalja a Művelődési Központ által
meghirdetett állást. Mikor kezdett érdeklődni a környezetvédelem iránt?
– Gyalog jártam dolgozni, és – új kerületi lakosként – a Gyufagyár kéményéből felszálló sűrű, sötét füst láttán
határoztam el, hogy ezzel a területtel fogok foglalkozni. Megalapítottam a Zöld
Jövő Környezetvédelmi Oktatási és Információs Központot, melynek keretében a kerületről környezet-egészségügyi
és környezeti információkat gyűjtöttem, fórumokat szerveztem és intenzív kapcsolatot ápoltam a sajtóval. Információgyűjtés közben bukkantam rá a
Metallochemia „ügyére”.
– Úgy tudom, a Természettudományi
Múzeumban is dolgozott.
– Igen, 1991-től, de a kerületben
elkezdett munkát sem hagytam abba.

Részt vettem a Háros-sziget és a Tétényi-fennsík kutatása szervezésében.
A kutatási eredmények hatására 1993ban a Háros-szigetet országosan védett területté nyilvánították. 1999ben, amikor a Metallochemia okozta
károk felszámolása ismét napirendre került, visszajöttem Budafokra, és
mint az önkormányzat környezetvédelmi referense, együtt dolgoztam a civil szervezetekkel a rehabilitáció megvalósulásáért. A Budatétényi Polgári
Körrel összefogva, a szakma kiválóságaitól aláírásokat gyűjtve elértük, hogy
a Tétényi-fennsík 111,3 hektárnyi területe helyi védelmet kapjon. A mi korosztályunk azért munkálkodott, hogy
ez a két terület védetté váljon; a következő generáció feladata, hogy ezt a védettséget fenntartsa.
– Mindent sikerült befejeznie, amit eltervezett?
– Inkább azt mondanám, hogy előkészítettem a terepet a folytatáshoz. Múlt
évben elfogadta a képviselő-testület a
2023-ig szóló kerületi környezetvédelmi programot. A Tétényi-fennsíkot érintő komplex környezeti nevelési projekt
tart még, a napokban jelenik meg a Tétényi-fennsíkról 1998-ban közreadott
munkafüzet és módszertani segédlet korszerűsített változata Természetfürkészet
a Tétényi-fennsíkon címmel, kiegészítve egy szakmai (botanikai, zoológiai és
geológiai) útmutatással, januárban pedig
ismét elindítottuk a fennsík jövőbeli védettségét szolgáló képzést a pedagógusok és a cserkészvezetők részvételével.
Csak azt sajnálom, hogy nem találtam rá már korábban a környezetvédelem és a szociális terület közös
céljaira. n (Tamás Angéla)

xxxx
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Egyformán különbözünk

Mostantól kortárs budafoki művész szobra is díszíti az Operaházat

Egyedülálló kiállítás a Vén Emil Galériában

A felújítás alatt álló Operaházban rendhagyó módon avatták fel a kiváló olasz
zeneszerző, Gioachino Rossini mellszobrát halálának 150. évfordulója alkalmából. A napra pontosan megtartott
leleplezésen a Magyar Állami Operaház művészei az operaszerző áriáival
köszöntötték Huber József alkotását,
amely az épület felújítása után kerül
majd végleges helyére.

A Down Alapítvány fotó- és művészetterápiás tagjainak és a Budafoki Fotóklub fotósainak képeit láthattuk egymás mellett decemberben a Klauzál
Ház Vén Emil Galériájának falain.

budafoki szobrászművész bronz-

Aportréja a zene szentélyében olyan

rangos és elismert művészek szobrai
között kapott helyet, mint Pátzay Pál,
Marton László vagy Mikus Sándor.
– Wagner, Puccini és most Rossini.
Kizárólag operaszerzők portréit mintázza meg?
Huber József: – Ifjúkorom óta nagy
operarajongó vagyok, évek óta bérletünk van, ezért sokszor választom témának a zene nagymestereit. Wagner mellszobra már néhány éve a Záborszky
pincében látható, tavaly pedig a Vállalkozók Bálján avatták fel a Békési Imre
megrendelésére készült Puccini-portrémat. Ott volt az Operaház főigazgatója,
Ókovács Szilveszter is, akinek nagyon
tetszettek a munkáim, ezért a Rossiniévfordulóra megvásárolta az Operaház
számára az itáliai mesterről korábban
készült portrémat. De hogy a kérdésére
is válaszoljak, nem csak zeneszerzők a

xxxx

modellek. A Nemzet Színészéről, Szabó
Gyuláról (2014-ben elhunyt Kossuthés kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes
és kiváló művész – a szerk.) is készítettem szobrot, amelyet az ő részvételével
be is mutattam egy nyitott műtermi kiállításon.
– Hol láthatjuk a kerületünk neves
színművészéről készült portrét?
– Jelenleg még a műtermemben „pihen”, de remélem, nemsokára a Klauzál Házban kap helyet. Három éven át
tartó egyezkedés után végre úgy néz
ki, hogy az önkormányzat szeretné, ha

Fotó: Kocsis Zoltán

a Szabó Gyuláról készült bronzszobor
az őt megillető helyre kerülne.
– Mivel foglalkozik mostanában?
– Pihenésképpen festek. Egy négyöt képből álló sorozaton dolgozom,
amely az Amazonas esőerdőinek pusztulását mutatja be. Ugyanezt a témát
másképpen is feldolgozom, egyes részeit már fából is megfaragtam.
A rekonstrukció alatt álló, beállványozott épület belső terében lezajlott
különleges szoboravatásról készült filmet a YouTube csatornán tekinthetik
meg az érdeklődők. n (Tamás Angéla)

– Számtalan kiállításunk közül ez a
leglenyűgözőbb, ez a tárlat minden elképzelhetőt felülmúlt! Hihetetlen nagy
élmény látni a fotóink mellett azokat
a munkákat, amelyek képeink hatására készültek – mondta lelkesen a kiállított anyagról a fotóklub elnöke, Vankó
András, akitől megtudtuk, hogy a fotográfusok különböző témájú képeket
küldtek az alapítványhoz, hogy azok
közül a Down-szindrómások kiválaszthassák a nekik tetsző fotót, amelyről
festményt, zsírkréta-, illetve filctollrajzot, valamint más technikával készült
képzőművészeti alkotást készíthetnek.
A művészetterápiára járó, középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan
sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek
munkáiról a fotóterápiás foglalkozás
vezetője, Bege Nóra beszélt.
– A művészetterápia lényege a minősítés-nélküliség. Olyan terápiás eszköz, amely keretében a művészetek
adta lehetőségeket, az alkotás folyamatát használjuk fel a fejlesztésre. A fényképek nézegetése, értelmezése, a képek
mondandójának felismerése, tartalmuk
elemzése, majd egy magasabb szinten

már az aktív képkészítés a személyiség
kifejezésének új lehetősége. Többletet
és könnyebbséget jelent a nehezen beszélő, magukat nehezen kifejező, korlátozott, sérült emberek eszköztárában.
A program konkrét célkitűzése, hogy
az élményszerzés által megerősítse a
Down-szindrómások önállósodási igényét, és ezáltal előkészítse számukra a
felnőtté válást – emelte ki a kiállításon
látható képek jelentőségét Bege Nóra.
A jelenlévőket Gruiz Katalin, a
Down Alapítvány alapító elnöke köszöntötte, a fotózás és a lovas terápia
kapcsolatáról pedig a fotóklubbal való
közös munka ötletgazdája, Zsidákovits
Melinda mondott néhány szót.
Az eseményen a Down-szindrómás
mozgásművész, a versenyeket sorra megnyerő húszéves Bőczy Tímea
(mestere: Kovács Beatrix) tartott táncbemutatót. n (Tamás Angéla)
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 Városházi Híradó

Óvodások a Parlamentben
A Leányka Tagóvoda is támogatta a sérült gyermekeket
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány siket és nagyothalló gyermekek javára
gyűjtő felhívásához csatlakozott a tavalyi évben a Leányka Tagóvoda. A gyűjtést segítő jótékonysági vásárra olyan
kézzel készített dísztárgyakat vártak az
óvodáktól, amelyek értékesítésével segítséget tudnak nyújtani a fogyatékkal
élő gyerekeknek. A díjátadással egybekötött karácsonyi ünnepségre a Parlamentben került sor.
ézzel varrott, kandallóra akasztha-

Któ kis csizmákat és faalapra ragasz-

xxxx
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Bérkiegészítés
a humánellátásban

Óvodapedagógusokat és szociális szakdolgozókat érintő
előterjesztésekről döntött tavaly a képviselő-testület
Az elmúlt években folyamatosan nőtt
a versenyszféra munkaerő-szükséglete, melynek hatása megmutatkozott a
közszféra bizonyos területein is. Az önkormányzat több éve bevezetett önkormányzati bérkiegészítéssel támogatta
az érintetteket, melynek megtartásáról
és kiegészítéséről döntött tavaly a képviselő-testület.
z önkormányzat továbbra is havi

Abruttó 30 000 forint/fő illetményki-

egészítést biztosít a Szociális Szolgálat
és a Család- és Gyermekjóléti Központ
szakmai álláshelyén dolgozó közalkalmazottaknak. Az Egyesített Óvodában
és az Egyesített Bölcsődében a gyakornok besorolású pályakezdők első minő-

sítésükig továbbra is havi bruttó 30 000
forintos bérkiegészítést kapnak. A gondozást segítők illetménye már több éve
a minőségi munkájuktól függően a garantált bérminimum 110 százalékáig
kiegészíthető.
A Szociális Szolgálatnál, a Családés Gyermekjóléti Központban és az
Egyesített Bölcsődében a vezetői pótlékot egységesen bruttó 30 000 forintra
egészíti ki az önkormányzat.
Mindemellett honorálni kívánják az egyidejűleg csoportban is dolgozó tagóvoda-vezetők színvonalas
munkáját, ezért részükre – minősítésüktől, a vezetőként eltöltött időtől
és a tagóvoda nagyságától függően –
bruttó 20 000, illetve 30 000 forintos

vezetőipótlék-emelést szavaztak meg.
A kafetériajuttatást, illetve teljesítmény értékeléséhez kötött jutalmazási rendszert fenntartják és folyamatosan bővítik.
A szociális ágazat megváltozott jogi
környezete miatt jelenleg nem megfelelő végzettségű, ám elhivatott munkatársait hozzá kívánják segíteni a szakképzettségük megszerzéséhez. Ezért
forrást különít el az önkormányzat,
melyből támogatást kapnak a szükséges szakképesítés megszerzéséhez.
Az óvónők munkáját segítve a pedagógiai asszisztensek számát 7-ről
21-re növelik. Az óvónők támogatására további pszichológusok kerülnek
alkalmazásba, valamint továbbképzéseiket és a szakmai napokat is az önkormányzat finanszírozza. A fejlesztő munkát pedig különböző terápiás
módokkal támogatják (kutyaterápia,
BOSU labdás oktatást kap minden
óvónő).
Biztosítják valamennyi ágazatnak a rekreációs keretösszeget, a szupervíziót, és végeznek informatikai,
kommunikációs fejlesztéseket a munkatársak
adminisztratív terheinek
csökkentésére. n (VH)

tott, papírból kivágott fenyőfát, valamint szarvast ábrázoló asztali díszeket
készítettek a Leányka Tagóvoda dolgozói arra a jótékonysági vásárra, amelyen a siket és nagyothalló gyermekeknek gyűjtöttek adományokat.
A gyűjtést kezdeményező OviSport Közhasznú Alapítvány munkatársai annyira szépnek ítélték az elkészült munkákat, hogy meghívták a
Leányka Tagóvoda Süni és Napocska
csoportját a Parlamentbe. Meghívást
kapott még a rendezvényre egy dunaújvárosi és kazincbarcikai óvoda is.
A gyerekek izgatottan várták a napot,
amikor bemehettek a hatalmas épületbe és megnézhették a díszes termeket. Összesen három óvodának adott

át díjat Molnár Andrea, az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány elnöke. A „Jótékony Óvoda Nívódíjat” a kerületi Leányka Tagóvoda vehette át. A gyerekek
kis színes műsorral köszönték meg az
elismerő kupát és érmeket. Az ünnepségen ott volt többek között Sárfalvi
Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, aki hangsúlyozta: a sportot nem
lehet elég korán elkezdeni, a cél, hogy
a gyerekek egészséges, boldog felnőttek legyenek. Az óvodások az ebéd
előtt még az Országgyűlési Őrség bemutatóját is megnézhették. A Leányka Tagóvoda régi jó kapcsolatot ápol
az Ovi-Sport Közhasznú Alapítván�nyal, hiszen ők voltak az elsők a kerületünkben, akik sportpályára pályáztak
az alapítványnál, amit meg is építettek
az intézmény udvarán. A gyerekek azóta is minden nap nagy örömmel használják a sportpályát. Az alapítvány hét
év alatt 342 óvodába jutott el, és több
mint 50 ezer gyerek sportolását segítette elő ezekkel a multifunkcionális pályákkal – mondta az ünnepélyes átadón
Molnár Andrea. A 2017–2018-as TAOévben összesen 58 pályát építettek az
óvodáskorú gyerekek számára, és ez a
program a tervek szerint idén tovább
folytatódik. n (Viszkocsil Dóra)

Gyertyagyújtás a hősökért
A Don-kanyarban elesett katonákra emlékeztünk Barosson és Budatétényben
A 76 évvel ezelőtti, 1943. január 12én indult doni áttörésre, az elesett magyar katonákra, a hősi halottakra emlékeztek a Donát-hegyi emlékhelyen
és a Szent István király plébániatemplomban. Mindkét helyszínt hó fedte és
erős, hideg szél fújt, így megemlékeztek arról is, milyen lehetett a mínusz
30–40 fokban, vékony ruházatban kilométereket menni a 70-80 centiméteres hóban.
Baross Gábor-telepi Polgári Kör
Sztavropulosz
Szotiriszné elnök köszöntötte a megemlékezőket és idézte fel Pelikán Imre
bácsi Don-kanyarban átélt és hazatérése után elmesélt történeteit. Neki köszönhető, hogy ez az emlékhely itt van
a Donát-hegyen, ahol 2015 januárjában még ő is emlékezett. Érte, és a harcokban elesettekért gyújtottak gyertyát
és helyeztek el koszorúkat a hatalmas
vaskereszt lábánál. Budafok-Tétény
önkormányzatát Szepesfalvy Anna alpolgármester képviselte. A megemlékezésen vitéz lovag Horváth Miklós
szolgálaton kívüli honvéd mérnök őrnagy mondott beszédet. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg ellen a Don
folyó menti Uriv városkánál lévő hídfőtől indult a szemben álló szovjet 40.
hadsereg offenzívája, melynek végkimenetele a magyar erők szinte teljes
megsemmisüléséhez vezetett – tudhattuk meg az őrnagytól. A 207 ezer főből
álló hadsereg véres vesztesége, azaz a

Amegemlékezésén

hősi halált halt, fogságba esett, megsebesült vagy eltűnt honvédek száma ma
sem tudjuk pontosan, mennyi, de mintegy 125 ezer főre tehető – hangzott el
a beszédben.
Az esti órákban a Szent István király
plébániatemplomban a Budatétényi
Polgári Kör is megemlékezést tartott
a Don-kanyarban elesett hős katonák
tiszteletére. Udvarnoky László plébános szentmiséjét követően Tallér Gábor a harcokban elesett nagyapjáról
emlékezett meg és olvasott fel két történetet, amelyeket a borzalmakat átélt
katonák vetettek papírra. Ezekből ki-

derült, hogy a katonáknak 25–60 kilométert kellett naponta gyalogolniuk,
olykor élelem nélkül, miközben a társaikat a szemük láttára lőtték agyon.
Az ütközetek után reggel 9 és 10 óra
között fegyverszünet volt, ilyenkor
szedték össze a sebesülteket és az elesetteket, de egy idő után már annyian voltak, hogy nem győzték az ellátásukat.
A megemlékezés a húsvéti gyertya
meggyújtásával folytatódott, majd a
templom kertjében mécseseket helyeztek el a résztvevők, köztük Karsay Ferenc polgármester. n (Viszkocsil Dóra)

Köszönet az időseknek
Ismét idős embereket köszöntöttek a kerület elöljárói a születésnapjukon
Kéry Zoltán okleveles építészmérnök,
munkásságát több kitüntetéssel ismerték
el. Évekig önkormányzati képviselő is volt
a kerületben. Feleségével él, két fiuk van,
egyikük épületgépész mérnök, testvére belsőépítész. Négy unokája van, a nagyobbak
már szintén érdeklődnek az építészet iránt.
90. születésnapja alkalmából Szántó János
jegyző és Zugmann Péter alpolgármester
köszöntötte.
Lászay Edéné Magdi néni iparművész,
25 évig volt gyerekruha-tervező. Két gyermeke van, Tamás és Magdi. Fia kazánfűtőként, lánya pedig papírüzemben dolgozik. Két unokája és egy dédunokája van.
A mai napig sokat főz, mindig maga készíti el ebédjét. 90. születésnapja alkalmából Répás Judit aljegyző és Zugmann Péter köszöntötte.
Havasi Mártonné Margit nénit 100. születésnapján köszöntötték. Margit néninek három
gyermeke van, Emőke, valamint ikerlányai,
Hajnalka és Piroska. Margit néni fiatalabb
korában nagyon szeretett kertészkedni, kézimunkázni és tyúkokat nevelni. Születésnapja
alkalmából Zugmann Péter alpolgármester,
dr. Szántó János jegyző és Csiszár Zsuzsanna önkormányzati képviselő köszöntötte őt.

xxxx
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Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu

1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Akácméz 2200 Ft/kg
Hárs méz 2000 Ft/kg
Levendula méz 2200 Ft/kg
Erdei méz 2000 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461
1224 Budapest, XIV. utca 59.

Válságban van a házassága, a
kapcsolata?
Szeretné megmenteni?
Egyéni vagy párkapcsolati kolnzultáció
a Klauzál Házban!
Segítek, mindig van megoldás!

HORVÁTH ZSUZSI
párkapcsolati coach, házassági
konfliktus kezelési tanácsadó
Tel.: 06-30-900-6034
E-mail.: napocska75@hotmail.com

REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ
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NYÍLÁSZÁRÓ

ELÉRHETŐSÉGEK
1221 Budapest,
Tóth József utca 21.
06 -1-229-38-86
06-30-944-7084
06-30-627-8778
info@kovacsxxii.hu
www.kovacsxxii.hu

ZUMBA

EGY KICSIT MÁSKÉPP
Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Az izületkímélés mellett egy kellemes
táncos óra az idősebb korosztálynak és
mindazoknak, akik finomabb ritmusban
is élvezik a mozgást.
06-30/632-0917
Testkultúra Egészségház
Budapest, Nagytétényi út 66
Minden Szerdán és Pénteken 13:00-14:00

Appróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA, PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.
Budafoki Tangazdaság

HIRDETÉS

ÜVEGEZÉS

Apróhirdetés

PÁRKAPCSOLATI KONZULTÁCIÓ



szolgáltatás 
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Szobafestést, csempézést, kőműves munkát
kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/9750053, 06-1-226-2527

Ács - tetőfedő - kőműves! Vállal a legkisebb
munkától tetőfedést, lapostetősszigetelést, építést,
javítást, beázást. Non-stop: Tel: 06-30/797-1037
Rendszergazda szolgáltatás, informatikai hálózat
üzemeltetése kedvező áron. Érd.: 06305754831,
E-mail: admin@szamitogephiba.com
Kalodás tüzifa, szén, brikett, hőszigetlő anyagok
és gipszkarton rendszerek árusítása kiszállítással
is. Fehérvári út 202., Tel: 06-30/9516-583, 0630/650-3512

régiség 
Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüst 6-12 személyes étkészleteket
(hiányosakat is) gyertyatartót, cukordobozt, régi álló

fali, asztali, karórákat, Herendi, Zsolnay porcelánokat, antik bútorokat, teljes hagyatékot. Üzlet:
06-20/280-0151, herendi77@gmail.com

Állás 
Borkatakomba étterem állandó délutános műszakra konyhai kisegítőt és mosogatót keres. 1222
Bp., Nagytétényi út 64. Tel: 06-1-227-0070

KERT 
Metszést, elvadult kertek rendezését, fakivágást,
füvesítést, sziklakert,- kerti tó építését és öntözőrendszer kialakítását vállalalom. Egyben famunkákat is: fa
pihenő, teraszok, féltető, kocsibeálló, kerítés. Kerületi
referenciákkal. Tel: 06-20/918-0945, Monostori Attila

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

Árverési dokumentáció átvehető vagy megvásárolható 8000
Ft + 27% áfa = 10 160 Ft-, vagy 10 000 Ft + 27% áfa = 12
700 Ft (ingatlantól függően) készpénzért a pénztárban hétfőn
13.30 –17.30 óra, szerdán 8.00–12.00 óra és 14.00–16.00 óra
között a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri
Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), átvehető az Építéshatósági és Műszaki Irodában, földszint 6. szobában (tel.: 2292611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettestől,
vagy a földszint 5. szobában (tel.: 229-2611/140) Párkányi
Ferenc ügyintézőtől.
Az árverésen az személy vehet részt, akinek a kikiáltási ár
10%-ának megfelelő ajánlati biztosítéka az árverést megelőző
nap 16.00 óráig az önkormányzat számlájára beérkezett, ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta, és az
árverési dokumentációt megvásárolta.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28.
Kozma Ügyvédi Iroda.
1221 Bp., Kossuth Lajos u. 70.,

1223 Bp., Klauzál Gábor u. 6/A

357 m2-es pincehelyiség

415 m2-es pincehelyiség

Helyrajzi szám: 223826/0/A/6.
Kikiáltási ára: 4 600 000 Ft.
Árverési időpont: 2019. január 17., 9.30 óra.

Helyrajzi szám: 229176/5/A/2. Kikiáltási
ára: 5 900 000 Ft. Árverési időpont:
vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén
kerül kitűzésre.

1224 Bp. XXII., Fennsík u. 1475 m2
területű „zártkerti művelés alól

1224 Bp. XXII., Kunyhó u. 34. 236637 hrsz.

kiv. terület és gazd. ép.”

826 m2 területű „gyümölcsös”

Hrsz.: 236490. 1/1 tulajdoni hányad.
Övezet: Mk/3. Kikiáltási ára: 9 293 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése
esetén kerül kitűzésre.

3/9 tulajdoni hányada

1222 Bp., Nagytétényi út 1–5.

Hrsz.: 236637, 3/9 tulajdoni hányad.
Övezet: Mk/3. Kikiáltási ára: 1 980 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft +
27% áfa = 12 700 Ft. Megtekintés: előzetesen
egyeztetett időpontban. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül
kitűzésre.

kivett lakóház, udvar, gazd. épület, üzem

Helyrajzi szám: 224929/7. Telekterület: 6190 m2.
Övezet: Gksz-2/BF/4. Az ingatlan kikiáltási ára:
81 000 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. január 17., 9.00 óra.

1221 Bp., Temesvári u. 9/B
kivett lakóház, udvar, gazd. épület

Helyrajzi szám: 220962/5. Telekterület: 1151 m2.
Övezet: Lke-2/BF/7. Az ingatlan kikiáltási ára:
39 825 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.
1224 Bp. XXII., Termő u. 81.
236766/1 hrsz. 588 m2 területű „kert
és gazdasági épület”
8/16 tulajdoni hányada

Hrsz.: 236766/1., 8/16 tulajdoni hányad
Övezet: Mk/3. Kikiáltási ára: 2 205 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft +
27% áfa = 12 700 Ft. Megtekintés: előzetesen
egyeztetett időpontban. Árverési időpont: vételi
szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Legendás helyszínen készül a BMTE

Felturbózott játékoskerettel, gyógyuló sérültekkel, nagyra törő tervekkel készül csapatunk a tavaszi bajnoki szezonra
Bizonyára sokan emlékeznek az Oscardíjra esélyes magyar animációs krimi,
a Ruben Brandt, a gyűjtő egyik meseszép szlovéniai helyszínére, ahol a főszereplő pszichiáter szanatóriumában
tervelik ki a merész műkincsrablásokat. Nos, itt, Čatežben, Európa egyik
legszebb
gyógyfürdő-paradicsomában készül hétfő óta a BMTE NB II-es
labdarúgócsapata a február 3-i bajnoki rajtra, Csizmadia Csaba vezetőedző
irányításával.
téli szünetet a másodosztályú baj-

Anokság 16. helyén, egy pontra a ki-

esőzónától töltő csapat – úgy tűnik
– jelentősen megerősödött a holtszezonban.
„Új játékos Kovács Zoltán kapus
a Vasasból, Kulcsár Kornél Zalaegerszegről, Csiszer Balázs Kaposvárról –
ő szegről-végről a földim, hiszen 19
éves csíkszeredai fiú. Posztokra igazoltunk, hiszen szükségünk volt egy rutinos kapusra, ő Kovács, nagyon kellett
egy irányító középpályás, aki kiszolgálja a szélsőinket – ő Kulcsár –, és
Csiszer az a fiatal játékos, aki szintén
hiányzott a csapatunkból. Reményeink szerint még nem fejeztük be a csapaterősítést, terveink között szerepel
egy szélső, egy csatár és még egy fi-

atal szerződtetése. Ha ezek az elképzeléseink megvalósulnak február 15ig, az átigazolási időszak befejezéséig,
akkor bizakodva nézünk a tavasz elé,
a középmezőnybe történő felzárkózás
reményével” – mondta Csizmadia, aki
a minap a Digi Sport reggeli adásában
megerősítette, hogy semmiképpen nem
akar játékosedző lenni, s már csak egy
fellépést tervez, a bajnokság utolsó hazai meccsén, amikor a hajrában becserélné magát.
„Hétfőn elutaztunk a szlovéniai
Čatežbe, tíznapos edzőtáborozásra, egy
gyönyörű Száva-parti fürdőhelyre –
folytatta a szakvezető. – Sportigazgatónk, Oláh Lóránd már megszemlélte a
helyszínt, ahol garantált a színvonalas
edzésmunka. Mint ahogy az eddig eltelt egy hétben, a Promontor utcai otthonunkban is zökkenőmentes volt a felkészülés. Filkor Attila szerencsére már
egészséges, Vass Máténak van még egy
tavalyról visszamaradt sérülése, de már
gyógyul, és őt is el tudtuk vinni Szlovéniába. Már csak a súlyos sérültjeink,
Ihrig-Farkas Sebestyén és Gubacsi Zoltán nincsenek hadra fogható állapotban”
– újságolta „Csizi”, aki azért még hozzátette, hogy ha szükség lesz rá a székely válogatottban, ott még vállal fellépéseket. n (Ch. Gáll András)

xxxx

Fotó: Budafokimte.hu

Őszi éremeső karatéban

Megtanulható a babaúszás oktatása

Ebben az évben a cél az, hogy jól szerepeljünk a világbajnokságon

Karsay Ferenc polgármester és csapata több mint 30 éve foglalkozik babúszással.
Idén ötödik alkalommal kaptak felkérést, hogy a Testnevelési Egyetem keretén belül vegyenek részt a babúszás-oktatók képzésében. Az elméleti és gyakorlati órák is
a Budafok-tétényi Hajós Alfréd Tanuszodában lesznek, februártól májusig, szombatonként. A hallgatók valódi babaúszásórákon, valódi csecsemők között ismerkedhetnek meg ezzel a nagyon izgalmas tevékenységgel! Akit érdekel és megvan a szükséges előképzettsége, január 26-ig jelentkezhet a képzésre az egyetem honlapján, a
tf.hu oldalon.. n (VH)

Ingyenes korcsolyázási lehetőség
xxxx

Sikeres évet zártak a kerületi KTSE
versenyzői, akik az őszi szezonban is
eredményesek voltak. Idén is nagy feladatok várnak rájuk.
– Az egyesület az őszt már évek óta
a zalaegerszegi meghívásos Norio
Kawasoe Ippon Shobu emlékversenyen
indítja – meséli a kétdanos Tranger
Szilvia, a KTSE edzője és versenyzője, akinek munkáját a válogatott edzők
mellett Varga József 6 danos mester is
segíti. – Ezt követően az egyesület, az
SKI Magyarországi Szövetségének válogatott kerettagjaira két nemzetközi
megmérettetés várt. Október első hétvégéjét Belgiumban töltöttük, ahol közös edzéseken vettünk részt az SKIF
Belgium válogatott tagjaival, majd a
Hammeban megrendezett Nemzetközi
Chikara Kupán léptünk tatamira, amelyen négy versenyzőnkből kettőnek sikerült érmet szereznie kata (formagyakorlat) versenyszámban. Palócz-Medla
András aranyérmet nyert, én pedig
bronzérmet.

Fotó: Kocsis Zoltán

– Gratulálunk. Az ősz éremesőt hozott?
– Igen, október közepén a válogatott a szlovéniai Domzaléban is sikeresen szerepelt, itt a KTSE-t mind az
öt válogatott kerettag képviselte kata
versenyszámban, hozzájárulva a magyar csapat sikeréhez. Riese Barnabás és Palócz-Medla András arany-,
Rácz Petra, Palócz-Medla Balázs
ezüstérmet szerzett, én bronzzal gazdagodtam. A legkisebbek is tatamira léphettek a 25. Kodomo Kupán. A
WKF-szabályrendszerű versenyen harminc egyesület 650 versenyzője mérte össze tudását kata és kumite (küzdelem) versenyszámban. Katában
Tamási Ádám, Szíj-Pethes Bence, Fekete Zsombor, Rácz Petra arany-, Hegedűs Balázs, Riese Barnabás ezüst-,
Bánfalvi-Kovács Sára, Süveges Gábor
bronzérmet szerzett. Kumiteben Hegedűs Balázs, Fekete Zsombor, Riese
Barnabás ezüst-, Tamási Ádám, Szíj-Pethes Bence, Bánfalvi-Kovács Sára bronzérmet nyert. Október végére is jutott siker,

Városházi Híradó
budafok-tétény

Egerben az Ippon Shobu Magyar Bajnokságon az egyesületünket képviselő négy
gyermek közül a legeredményesebb versenyző Riese Barnabás lett, aki katában a
negyedik helyet szerezte meg.
– Novemberben is „esett”?
– Mindjárt az elején. Szigetszentmiklóson a XXIII. WKF Karate Diákolimpián, ahol hatvanhárom klub csaknem hétszáz versenyzője mérte össze
tudását. Itt katában Riese Barnabás, a
Baross Gábor Általános Iskola tanulója aranyérmet, míg Rácz Petra, a Kossuth Lajos Magyar–Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulója
bronzérmet szerzett.
– Mi várható az idén?
– A decemberi pihenő után, januárban újraindultak az edzések, és megkezdődött a felkészülés az idei versenyekre, melyek közül a legnagyobb a
júliusi csehországi SKIF világbajnokság lesz. A válogatott kerettagok már e
hónap végén az olaszországi Mantovában lépnek tatamira. Reméljük, ez az
évünk is sikeres lesz. n (temesi)

Január 24-én lesz a következő önkormányzati nap, melyen a kerületben élők ingyenesen használhatják a budafoki jégkorcsolyapályát. December 1-jén nyílt meg a kerületi jégpálya a Szieszta ponton, mely várhatóan február végéig várja a téli sportot
kedvelőket. Budafok-Tétény önkormányzata az idei évben is havi egy ,,önkormányzati napot” biztosít, melyeken a kerületben élők ingyen léphetnek jégre. A következő
ingyenes nap január 24-én, csütörtökön lesz a piac melletti korcsolyapályán, hamarosan pedig kiderül a februári alkalom időpontja is.
Mit kell tudni a pályáról? A korcsolyapálya nyitva tartása: A hét minden napján
8:00–14:00 óráig, valamint 15:00–20:00 óráig. Árak: Belépőjegy/alkalom: 600 forint (január 24-én nincs belépőjegy). Kölcsönzés/alkalom: 1000 forint. Élezés/pár: 1500 forint.
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