Ajándék az iskoláknak

Jazzünnep Szalókyval

Tájékoztató utcatáblák

Őrzi helyezését a BMTE

Az önkormányzat a Futafok összesen 507 ezer
forintos nevezési díjából sporteszközöket vásárolt
a kerületi iskoláknak. (2. oldal) 

A Müpa háromnapos jazzünnepén Szalóky Balázs
trombitás elnyerte a londoni jazzszentély, vagyis a
606 Club meghívását. (5. oldal) 

Az önkormányzat kiegészítő táblákat helyezett ki
a főváros kezelésében lévő útszakaszokra, hogy a
lakosság beazonosíthassa azokat. (2. oldal) 

A Tiszakécske elleni soványka 0-0 után is őrzi második helyét a BMTE, mert a Vasas 3-1-re kikapott
az MTK otthonában. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Csendes
születésnap
Tóth Vera fellépése
elmaradt,
de szívesen visszatér

(5. oldal) 
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Koronavírus Operatív Törzs alakult
Digitális tanrend az iskolákban, ügyeleti rend az óvodákban, bezárt a tanuszoda és a művelődési ház, elmaradnak a rendezvények
se az óvodát, mondja le az étkezést és jelezze, meddig
tervezi otthon tartani gyermekét. A távolmaradást szülői
igazolás mellett elfogadják. Akik nem tudják megoldani az otthoni gyermekfelügyeletet, azokat várják az óvodák, de már a bejárati ajtóban átveszik a dadusok a szülőktől a gyerekeket.
Ahol a gyermekkel egy háztartásban élő családtagok
közül bárki február 29-e után, bármely külföldi országból érkezett haza, a gyereket a hazaérkezéstől számított
14 napig ne vigyék se óvodába, se más közösségbe!
Mivel az általános iskolai oktatást hétfőtől digitális
tanrendre állították át, az iskolai étkezéseket nem kell a
szülőknek egyesével lemondaniuk, azt az önkormányzat központilag lemondja. A már befizetett összegek a
következő befizetésnél jóváírásra kerülnek. Már az elmúlt időszakban is fokozott és rendszeres fertőtlenítés
mellett működtették a kerületi bölcsődéket, amelyek –
csakúgy, mint az óvodák – ügyeleti rendszer mellett tartanak nyitva. Természetesen aki nem kívánja bölcsődébe vinni gyerekét, ott a szülői igazolásokat elfogadják.
A Káldor Adolf Szakrendelőben a dolgozóknak külföldre utazási tilalom van, a szabadságkiadás is korlátozott. A rendelőkben csak sürgősségi ellátás van. Emellett elkülönítőt hoztak létre, vírusgyanús beteg eddig
nem jelentkezett.
A Szomszédok piaca továbbra is üzemel, viszont
kérnek mindenkit, hogy csak annyian legyenek az üzlettérben, ahány kiszolgáló egység van.
A Hajós Alfréd Tanuszoda és a Klauzál Ház
2020. március 16-tól, hétfőtől határozatlan ideig
zárva tart. (Továbbiak a 6–7. oldalon) 

A kerületben március 7-én megalakult az Operatív Törzs,
követve az országos és a fővárosi példát. A fővárosi önkormányzat által a napokban létrehozott Fővárosi Koronavírus Operatív Törzs feladata, hogy lehetőségeihez mérten
minden intézkedést megtegyen a fővárosiak védelmében.
Az önkormányzatok közötti együttműködést segítve Budafok-Tétényben is munkacsoport alakult, amely a koronavírus-járvánnyal összefüggő feladatok helyi koordinálásáért felel.
legfrissebb információk: Budafokteteny.hu

munkacsoportot Gadácsi Miklós társadalompoliti-

Akai koordinátor vezeti, titkára Szántó János jegyző,

tagja Patócs Andrea szakiroda-vezető. Fontos, hogy a
munkacsoport minden intézkedésénél a népegészségés járványügyi, valamint a polgári védelmi szervezetek
szakvezetését veszi alapul, csakis azokkal összhangban
cselekszik.
Ettől kezdve az utóbbi bő egy hétben nap mint nap
követték egymást az egyre szigorúbb intézkedések Budafok-Tétényben.
A veszélyhelyzetre való tekintettel határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban. Ez idő alatt telefonon és interneten intézhetik
ügyeiket a kerületi lakosok.
A XXII. kerületi önkormányzat fenntartásában levő
óvodák március 16-ától ügyeleti rendben működnek.
Azt kérik, hogy aki meg tudja oldani (idős nagyszülők
segítsége nélkül), tartsa otthon gyermekét. Aki az otthontartás mellett dönt, a szokásos csatornákon értesít-

Rendhagyó március tizenötödike

Felhívás az idősekhez és családtagjaikhoz
A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt
A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért arra kérjük
őket, hogy fogadjanak meg néhány fontos
tanácsot, amivel jelentősen csökkenthető
a fertőzés veszélye.
legfrissebb információk: Budafokteteny.hu

kormány döntése alapján arra kérik a

A70. életévüket betöltött személyeket,
A koronavírus-járvány miatt idén kerületünkben is elmaradtak a március tizenötödikei rendezvények. Karsay Ferenc polgármester ezért a Nagytétényi Honvéd emlékműnél mondta el ünnepi beszédét, amelyet videoüzenetben küldött el a lakosságnak és minden érdeklődőnek. A
Hugonnai Vilma Általános Iskola diákjainak és felkészítő tanárának műsorát a Facebookon tekinthetjük meg. (Továbbiak a 3. oldalon) 

hogy lakóhelyüket ne hagyják el. Ahol
a családban, ismeretségi körben nem
tudják megoldani az idősek ellátását, az
önkormányzat gondoskodik gyógyszerkiváltásról, bevásárlásról, csekkfeladásról. A 70. életévüket betöltöttek ellátását
hétköznap 8 és 16 óra között a Szociális Szolgálat (1221 Bp., Anna u. 10.)
+36-1/226-0179-es és a +36-20/2274917-es telefonszámán kérhetik, vagy

a 70ellatas@bp22.hu emailcímen jelezhetik ellátási igényüket.
Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket,
a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést! Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy
olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüs�szög, lázas! Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel! Kerüljék
a puszit, az ölelést és a kézfogást! Szellőztessenek gyakran! Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket! Ha
tüneteik vannak (például láz, száraz köhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek a háziorvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat! Fontos,
hogy a családtagok is jobban figyeljenek
most az idős hozzátartozóikra! Ha például valamely családtag (unoka, gyerek) a

közelmúltban külföldi, fertőzött területen
járt, vagy előfordulhat, hogy valaki olyannal érintkezett, aki fertőzött, most lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb
szüleivel, nagyszüleivel!
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk az
idősekre! n (vh)
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Újabb utak kapnak
aszfaltburkolatot

Több mint hatszázmillió forint önrészt biztosít az önkormányzat
ovábbi földutakat burkolnak le a kerü-

Tletben a Budapesti Útépítési Program

részeként. Az építkezés önkormányzati
önrésszel, kormányzati támogatásnak köszönhetően valósul meg. A 2019-ben indult program során már 43 útszakaszt építettek meg Budafok-Tétényben, összesen
6,5 kilométer hosszban. Ebben az évben
további 4 kilométer, összesen 24 útszakasz leaszfaltozása várható. Az útépítések
idén a Dukát és a Csúcs utca egyes szakaszainak burkolásával kezdődnek. A Dukát
utca (Barackos út–Szélkakas utca közötti
szakasz) leburkolásának várható befejezé-

se 2020. március 31. A Dukát utca építése
több ütemben valósul meg.
A Libertás utca és a Peták utca közötti
szakaszon a Fővárosi Vízművek Zrt. vezetékrekonstrukciót végez. E beruházás
miatt a Szélkakas utca–Peták utca, valamint a Peták utca és Kakukkhegyi utca
közötti szakaszokon csak a vezetékrekonstrukciót követően lehet elkezdeni
az útépítést.) A Csúcs utca (Barackos út–
Dukát utca között) leaszfaltozásának várható befejezése 2020. március 31.
Az Óhegyen a közeljövőben megépülő útszakaszok: a Dukát utca (Szél-

kakas utca–Peták utca közötti szakasz)
várható befejezése 2020. augusztus 20.,
a Dukát utca (Peták utca–Kakukkhegyi utca közötti szakasz) várható befejezése 2020. augusztus 20., a Dénár utca
(Libertás utca–Aranyvessző utca között)
várható befejezése 2020 vége, az Aranyvessző utca (Dukát utca–Dénár utca
között) várható befejezése 2020. május–július (a Dukát utca építésének befejezéséhez igazodva). A projekt megvalósításához szükséges több mint 600
millió forintnyi önrészt az önkormányzat
biztosítja. n (vh)

Ajándék az iskoláknak
A Futafok nevezési díjából sporteszközöket
kaptak az oktatási intézmények
A tavalyi évben megrendezett budafoktétényi futóversenyen, a Futafokon rekordrészvétel volt. Az önkormányzat a
nevezési díj teljes összegét, azaz 507
ezer forintot sportszerek vásárlására
fordította, amiket 13 kerületi iskola között osztott szét.
Futafokon tavaly 4635 nevezéssel új

Arekord született. A nevezési díjakat

a szervezők az intézményi nevezők létszáma és a célba ért résztvevők arányait figyelembe véve osztották szét az intézmények között. A nevezésből befolyt
összeg meghaladta a korábbi évekét, így
nagyobb mennyiségű sportszer vásárlására nyílt lehetőség. Az iskolák előzetesen jelezték, hogy milyen sporteszközökre lenne szükségük, így azokat ennek
megfelelően szerezte be önkormányzatunk. Ezek között normál méretű és mini
futball-labda, kézi- és röplabda, tollasés pingpongfelszerelések, ritmikus gim-

nasztika karika, pilates szőnyeg is szerepelt. Megtörtént az eszközök kiszállítása
az iskolákba, ahol már nagyon várták a
diákok a testnevelésóra és szabadidős
foglalkozások kellékeit. A Hugonnai Vilma Általános Iskola alsósai is örömmel
vették át Karsay Ferenc polgármestertől a kézi-, röp- és focilabdákat, pingpongfelszereléseket. A polgármester
elmondta, hogy bár az iskolák már állami fenntartásában működnek, az önkormányzat erejéhez mérten továbbra
is támogatja a kerületi oktatási intézményekbe járó diákokat. Hozzátette,
reméli, hogy a sporteszközök nemcsak
a sportfoglakozásokat színesítik majd,
hanem kellő motivációt is nyújtanak
ahhoz, hogy a 2020-ban megrendezésre kerülő Futafokra is minél több kerületi intézmény és gyerek nevezzen be. A
sportrendezvény célja ugyanis a közösségépítésen túl az egészségvédelem és a
megelőzés is. n (Viszkocsil Dóra)

Kiegészítő táblák
segítik a lakosságot
Budafok-Tétény önkormányzata kiegészítő táblákat helyezett ki a főváros kezelésében lévő útszakaszok utcatábláinak
közelébe, hogy a lakosság pontosan beazonosíthassa, mely utak nem tartoznak
kerületünk kezelésébe. Ennek szükségességére az úthibákra vonatkozó panaszbejelentések mutattak rá.
napokban kikerültek kerületünk egyes

Aútszakaszaira azok a kiegészítő infor-

mációs táblák, amelyek az utcanévtáblák
közelében arról tájékoztatják a lakosságot,
hogy az adott út vagy útszakasz nem önkormányzatunk, hanem a főváros kezelésében van. A kiegészítő táblák mindemellett egy e-mail címet (budapestkozut@
budapestkozut.hu) is feltüntetnek, annak
érdekében, hogy úthiba vagy egyéb közterületi probléma észlelése esetén az arra
járók közvetlenül és a megfelelő helyre
küldhessék bejelentéseiket. A 2016-ban
kifejlesztett önkormányzati bejelentő applikációnak nagy sikere van a lakosság körében. Ezen keresztül önkormányzatunk
közvetlenül értesülhet a problémákról és
kezdheti meg az intézkedést a hiba elhárítására. A mobilalkalmazáson keresztül
lehetőség van jelezni, ha úthiba, rongált
jelzőtábla, közvilágítás, járdahiba, hulladék, rongált eszköz, megrongálódott csa-

torna, vízelvezető-probléma, elhagyott
autó, parlagfű, egyéb gyomok, balesetveszélyes fa van a közterületen, és okoz
problémát. Az elmúlt évek tapasztalatai,
az applikáció bejelentései kapcsán, rámutattak arra, hogy számos esetben a jelzések olyan útszakaszon vagy közterületen
észlelt problémát érintenek, amely nem a
kerület fenntartásában, kezelésében van.
Ilyenkor az intézkedés joga, kötelessége
a kezelő kezében van, önkormányzatunk
legfeljebb továbbítani tudja a bejelentést a
megfelelő helyre. Ez minden esetben meg
is történik, sőt számos alkalommal a kerület önkormányzata fel is szólította a kezelőt, hogy végezze el az utak javítását, illetve szükség szerint a felújítását. Erről itt
számoltunk be: https://budafokteteny.hu/
hir/koveteltuk-a-katyuk-kijavitasat.
Az esetek jelentős részében a hiba
elhárítása azonban elmaradt, így végül
önkormányzatunk orvosolta saját költségvetése terhére a problémát. Budafok-Tétény önkormányzata kéri a lakosságot, segítse munkáját azzal, hogy
a kiegészítő táblán feltüntetett e-mail
címre küldi bejelentéseit. Továbbá bízik
abban, hogy ezzel is elősegíti a hatékonyabb információáramlást, és nem utolsósorban a hatékonyabb hibaelhárítást a
kezelő részéről. n (vh)

Babafesztivál a Klauzálban

Népszerű volt a Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesületének programja
Babaúszás, babamasszázs, fotózás,
színházi előadás, állatsimogató, különféle versenyek és védőnői tanácsadás is
várta a kisgyermekes családokat március 7-én a negyedik alkalommal rendezett babafesztiválon a Klauzál Házban.
Rengetegen vettek részt a Bébiúszásoktatók Első Országos Egyesületének
szervezésében megrendezett színes
programkavalkádon.
pici babáktól kezdve az óvodásokon

Akeresztül egészen a kisiskolás gye-

rekekig minden korosztály megtalálta
a neki legjobban tetsző programokat a
budatétényi babafesztiválon. A minden
szombaton megtartott babaúszáson most
is nagyon sokan vettek részt. A négy
csoportos foglalkozást a medence partján figyelték az érdeklődő szülők. „1986
óta van babaúszás a kerületben, melyet
Gömöry Géza gyermekorvos barátom-

mal kezdtünk el oktatni a művelődési
központ uszodájában” – mondta Karsay
Ferenc polgármester, testnevelő tanár.
Hozzátette még, hogy a kezdetekben a
saját gyerekein „kísérleteztek”, most már
az unokái is itt vannak a bébiúszáson.
A babaúszás egy igazi családi program,
ami vízbiztonságot ad a gyerekeknek. „A
kerületben élő kisgyermekes családoknak szerveztük ezt a napot, melyre olyan
programokat találtunk ki, ahol nemcsak
a babák, hanem a szülők is nagyon jól
érezhetik magukat” – mondta Karsay
Dóra, a rendezvény szervezője. A gyerekek alig várták, hogy sorra kerüljenek
az arcfestésnél és az állatsimogatónál. A
kicsik közelebbről is megismerkedhettek a kecskékkel, a bárányokkal, a nyuszikkal, a csirkékkel és a kakassal, a legbátrabbak még meg is simogatták őket.
A Klauzál Ház egyik termében háromféle versenyre nevezhették be a szülők

gyerekeiket, volt babamászó, és lábbal
hajtott járművekkel zajló versenyszám,
melyekben nem a győzelem számított,
hanem a részvétel, hiszen mindenki ajándékot kapott. A szülés utáni regenerációs
kangatrainingen sok anyuka tanulta meg
a mozdulatsorokat az oktatótól. A Napsugár Bábszínház előadásában a kicsik
megnézhették a Kockavarázs című mesét, amit nagyon élveztek. Amíg a szülők
védőnői tanácsadáson, babamasszázsoktatáson vettek részt, addig a gyerekek
alkothattak, játszhattak és kacaghattak a
bohóccal. A földszinten berendezett fotósarokban szebbnél szebb képek készültek
a családokról, ez maradandó emlék lesz
mindenkinek. A babafesztivál annyira sikeres és népszerű, hogy évente kétszer
is megrendezik, ezért aki lemaradt volna róla, az már most beírhatja a naptárjába, hogy szeptemberben újra a babáké
a ház. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

Dicső korszakunk
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

A tétényi ütközet és Zámbelly Lajos honvéd ezredes
Országszerte, így kerületünkben is elmaradtak a márciusi 15-i ünnepi megemlékezések, de egy szakember, Hermann Róbert hadtörténész segítségével érdemes
megemlékeznünk az 1848–49-es szabadságharcról. Az ismert történész már
többször tartott élvezetes előadást erről a
témáról Budafok-Tétényben.

Márciusi gondolatok

vekkel ezelőtt a tétényi Honvéd em-

Élékműnél elmondott ünnepi beszédé-

ben említette meg, szinte nincs magyar
település, ahol ne lenne ennek a világraszóló eseménynek valamilyen helyi
vonatkozása, mint például Tétényben,
ahol 1849. január 3-án volt a nevezetes
„tétényi ütközet”, melynek a Vilmos-huszárok kötelékében részese volt a köztiszteletben álló helyi lakos, Zámbelly
Lajos honvéd ezredes.
– De miért tekintjük világraszóló eseménynek a magyar szabadságharcot?
– Mert méreteit tekintve ez volt a legnagyobb Európában. Ekkora haderő, ös�szesen ötszázötvenezer (!) ember sehol
nem mozgott a kontinensen ebben az időszakban. Katonai intenzitás tekintetében
is az egyik legnagyobb volt. Tizenegy csatát vívtunk, ami több ütközetből állt, ebből
öt végződött magyar győzelemmel. Veszteségeink száma több tízezerre tehető. De
lehetett volna több is, ha Görgei parancsára nem tesszük le a fegyvert világosnál…
– Áruló volt? – ez a kérdés évszázadokat átívelő kérdés maradt, talán mind a
mai napig.
– Igazából nem volt más megoldás,
mint a fegyverletétel, ráadásul ez nem
egyszemélyi döntés volt Görgei részéről.
A rásütött bélyeg sem állja meg a helyét,
hiszen nem elárulta seregét, inkább megmentette katonáit a biztos haláltól, mert a

jelentős orosz fölénnyel szemben nem volt
mit tenni. A politikai hatalommal való engedetlenséget vetik a szemére, mert nem
a fegyverletételre, hanem a harcra kapott
felhatalmazást. Görgeit azóta felmentette a
történelem az árulás vádja alól.
– S vajon őt miért nem végezték ki,
mint tábornokait?
– A Habsburgok ki akarták végezni – mondta –, de az orosz cár kikövetelte, hogy ne végezzék ki, és azt mondták, ha nem kap kegyelmet, magukkal
viszik Oroszországba. A nagy katonai siker mégiscsak az övék volt, és úgy látszik,
imponált nekik Görgei személyisége. Ám
pontos adatunk most sincs róla, miért ragaszkodtak a megmentéséhez. Egyébként

a szabadságharc utáni bebörtönzöttek
száma elérte a háromezret – igaz, a pesti hadbíróságon néhány hónap, év alatt tizenötezer eljárás volt a magyar hősök ellen, sokan megúszták pénzbüntetéssel –,
de mintegy másfél száz szabadságharcost
végeztek ki. Ez volt a magyar történelem
addigi legsúlyosabb politikai megtorlása.
Még mindig nem teljes a kép 48–49-ről,
még nagyon sok az ismeretlen, például az
oroszokkal való összecsapások sincsenek
teljesen felderítve. Jelenleg azonban az
1848-as választásokkal foglalkozik. Végezetül még annyit mondott, hogy vissza
kell adni egyik legnagyobb ünnepünk méltóságát, s kár, hogy az idén erre nem volt
lehetőség… n (Temesi László)

„Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság!” – ezzel a mondattal köszöntötte naplójában március 15-ét Petőfi Sándor. A ʹ48-as forradalmárok és
szabadságharcosok által vívott szabadságharc függetlenségi harc is volt. Ezzel
szemben ma hazánknak, Magyarországnak az biztosítja a legnagyobb szabadságot, hogy tagjai vagyunk az Európai Uniónak.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy fel kellene adnunk a nemzeti önrendelkezésünket. 1848 öröksége, hogy Magyarország legyen szabad és független. A történelem során számtalan leckét kaptunk, amely azt tanította nekünk, hogy szükségünk van a világban egy helyre, ami a magyaroké, ahol
boldogan élhetünk, ahol biztonságban lehetünk és biztonságban tudhatjuk
családunkat. Egy országra, ahol őseink nyelvén szólhatunk, ahol megőrizhetjük kultúránkat, ahol hihetünk a szorgalmas munkában és a közös építkezésben.
Követnünk kell a múltat, folytatnunk kell őseink útját, de a jövőt mi magunk teremtjük. Március tizenötödike évről évre arra kell hogy emlékeztessen bennünket, hogy a szabadságot nem örökre vívták ki nekünk elődeink.
Mindig meg kell harcolnunk, mindig meg kell küzdenünk érte, hogy Magyarország békés hely maradjon, ahol magyar nyelven szólhatunk és magyar a kultúránk. Nem elsősorban saját magunkért, hanem gyermekeinkért
és unokáinkért.
Az 1848-49 üzenete ezentúl az is, hogy higgyünk az összefogás erejében!
A forradalom és szabadságharc hőseit 172 évvel ezelőtt utcára vitte a
szívük, a hazaszeretetük. Mi 2020-ban jelenleg azzal tehetünk a legtöbbet magunkért, egymásért és az országunkért, ha otthon maradunk, hiszen
most másfajta veszélyek leselkednek ránk az új koronavírus képében. Így
a kerületiek érdekében idén lemondtuk a közös ünneplést, és rendhagyó
módon, az online térben találkoztunk. Budafok-Tétény Facebook-oldalán
hangzott el Böröcz László országgyűlési képviselő ünnepi beszéde, és itt
nézhettük meg a Hugonnai Vilma Általános Iskola diákjainak színvonalas
műsorát is. Köszönöm nekik, hogy közreműködésükkel a nehéz időkben
sem kellett lemondanunk a közös emlékezésről, és lélekben mégis együtt lehettünk.
Hiszek benne, hogy jövő évben újra lehetőségünk lesz arra, hogy az ébredező természetben, az arcunkat melengető napsugarakkal, közösen, felszabadult
lélekkel ünnepelhessünk Budafok-Tétényben.
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! n

Mi a véleményük?
Kovács István
önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció

Kis lépések a nagyvárosban
Az októberi önkormányzati választások
után megalakult képviselő-testület első
döntéseinek eredményeként Nagytétény
területén is kisebb-nagyobb fejlesztések
indulhatnak el az idei évben. Nagytétény
kapujában (az M0-s híd alatti területen)

Németh Zoltán
önkormányzati képviselő,
alpolgármester, Fidesz–KDNP

Fegyelmezettség és önmérséklet
Azt gondolom, most e kettőre van a legnagyobb szükség, hogy legyőzhessük az
új típusú koronavírus terjedését. Város-

Perlai Zoltán
önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció

Közösen a vírus ellen!
Tisztelt budafok-felsővárosi lakótársaim! Különleges, eddig nem tapasztalt helyzet alakult ki Magyarországon, így Budafok-Tétényben is.
A lakosságot fenyegető veszély csökkentése és a járvány mielőbbi megfékezé-

részben önkormányzati, részben pályázati
forrásból görkorcsolyapálya létesül, fejlesztési és működtetési pályázat kiírásával pedig megkezdődhet a Hárosi Duna-part (volt
Yacht Klub területe) – a lakosság számára is nyitott – megújítása, immár az egyhangúan elfogadott kerületi Klímavédelmi
Cselekvési Terv előírásainak és zöldterületeink, ökológiai értékeink megőrzésének figyelembevétele mellett. A pályázati kiírás
konszenzus alapján történő véglegesítése
érdekében közös bejárást szerveztem az
általam vezetett Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság tagjaival, a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület képviselőivel és

kerületi lakosokkal közösen. Reményeink
szerint a terület fejlesztése az év második
felében kezdődhet meg.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a jó idő beálltával megszaporodnak a lakásokat célzó ún. besurranásos
bűnesetek, a már nem csak külterületi részekre jellemző illegális szemétlerakások.
Tegyünk róla, hogy ne így legyen. Figyeljünk egymásra, figyeljünk környezetünkre, és ha gyanús dolgot tapasztalunk, igenis
tárcsázzuk az illetékeseket, kezeljük partnerként mind a kerületi rendőrkapitányságot, mind a közterület-felügyeletet, hiszen
a bűnmegelőzés közös célunk. n

részünkre mindig is jellemző volt az ös�szetartás, az egymást segítés. Most azzal
tudunk egymásnak leginkább a segítségére lenni, ha betartjuk a szabályokat, óvjuk egymást és magunkat. Mi az önkormányzatnál megteszünk mindent, hogy
az itt élők biztonságban érezhessék magukat. Szigorú intézkedésekkel, folyamatos tájékoztatással, az óvodákban, bölcsődékben ügyeleti rendszer működtetésével,
és – ami talán a legfontosabb – az idősek érdekében megerősített szolgálat-

tal segítjük a kerületi lakótársainkat mindennapjaikban. Megnyugtató látni, hogy a
budafok-tétényiek hamar felismerték: ebben a helyzetben az egyénnek is óriási felelőssége van. Családok egymást segítve,
a higiéniai szabályokat betartva, idegenekkel nem érintkezve szervezik életüket.
Ebben rejlik közösségünk ereje! Arra kérek mindenkit, hogy kövesse honlapunkat
és Facebook-bejegyzéseinket, hogy hiteles forrásból értesüljenek az aktuális intézkedésekről! n

se céljából a képviselő-testület tagjai – így
a Demokratikus Koalíció képviselői is – kinyilvánították konstruktív együttműködési szándékukat annak érdekében, hogy a
sikeres prevenció folyamatában meghozott döntések előkészítésében és végrehajtásában a kerület lakossága egységesen
maga mögött tudhassa választott képviselőit. A különleges helyzet különleges döntéseket és szabályozásokat igényel, amelyek
akármennyire is váratlanul értek minket,
mindannyiunk érdekében születnek. Betartásukkal nemcsak saját, de közvetlen lakókörnyezetünk védelmét is erősítjük a láthatatlan vírus ellen.

A koronavírus okozta nehézségek miatt, ha van a kerületben, de elsősorban
Budafok-Felsővárosban és a Kísérleti lakótelepen olyan idős lakótárs, aki egyedül él és nehezen tud bevásárolni, lehetőségeim szerint szívesen felajánlom a
segítségem. Előre összeállított lista alapján gépkocsival bevásárolok, az érintetteknek a kért árukat, gyógyszereket személyesen házhoz szállítom.
Kérem, hogy keressenek telefonon vagy e-mailben (06-20/225-5018,
perlai.zoltan@gmail.com).
Kérem, hogy figyeljünk a szomszédban
élő idős lakótársainkra! n

Kerületi védőnő részesült
elismerésben
Lenténé Győri Anikó, a budafok-tétényi
Védőnői Szolgálat munkatársa részesült elismerésben
a Polgári védelem világnapja alkalmából
március 2-án rendezett ünnepsé-

Agen a Református Szeretetszolgálat

Mentőcsoport és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet hallgatóiból létrehozott Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálat tagjai
tettek esküt. Emellett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiosztotta a Polgári védelem világnapja alkalmából odaítélt díjakat, elismeréseket.
A Védőnői Szolgálat 22 munkatársa, Lenténé Győri Anikó a katasztró-

favédelem és a védelmi igazgatás feladatainak, céljainak megvalósítása
érdekében hosszú ideje végzett eredményes és támogató tevékenységéért
kapott elismerő oklevelet.
Az okleveleket Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok és Bakai Kristóf
Péter elnök adta át. Az ünnepség zárásaként Sándor Endre, Kovácsvágás
polgármestere adományozott zászlószalagot.
Gratulálunk az elismeréshez! n (vh)
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

Minden fontos információ a második körös szavazásról
Március 16-án elkezdődött a Budafok-tétényi Részvételi Költségvetés szavazási szakaszának záró fordulója. Ezúttal is 30 nap áll rendelkezésre, hogy mindenki a számára legkedvesebb öt javaslatra leadja
voksát. Az április 14-ig tartó szavazási időszakban
több szabály az első fordulóhoz hasonló, de vannak
újdonságok is. Ezeket gyűjtöttük össze segítségként.
Már ismert szabályok
1. A részvételi költségvetés záró szavazási fordulójában
csak regisztrációval rendelkező, 14. életévüket betöltött, állandó vagy ideiglenes XXII. kerületi lakcímmel rendelkező személyek tudnak voksolni.
2. Azok is részt vehetnek ebben a szavazási fordulóban, akik
korábban még nem voltak aktívak. A javaslatbenyújtás és az
első körös szavazás nem előfeltétele a második körös voksolásban való részvételnek. Az újonnan regisztrálók és a már felhasználói fiókkal rendelkezők is szavazhatnak a március 16. és
április 14. közötti időszakban.
3. Szavazni csak online lehet. Ezúttal is mindenki csak a saját kerületrészéhez benyújtott javaslatokat tudja támogatni.
4. Továbbra is minden, szavazásban részt vevő javaslat online megosztható. Így maguk az ötletgazdák is népszerűsíthetik
javaslataikat, illetve mindenki meg tudja osztani a saját közösségi médiafelületén a számára kedves ötleteket.
Utolsó körös szabályok
5. Mindenkinek 5 szavazata van.
6. A záró szavazási fordulóban immáron az is látható, hogy

egy-egy javaslatnak mekkora a szakértők által kalkulált megvalósítási költsége. Ezenfelül a javaslatok melletti kis ikon azt
is megmutatja, hogy az adott ötlet kivitelezési összege a kerületrész 100 millió forintos költségkeretének hány százalékát
használja fel.
7. A második körös szavazás végeredménye dönti el, hogy
mely javaslatokat valósítja majd meg az önkormányzat. Az
egyes kerületrészekben – az elsőtől az utolsó felé haladva –
azok kerülnek kivitelezésre, amelyek teljes költségigénye belefér a 100-100-100 millió forintos keretbe.
8. A szavazatszámok nulláról indultak. Így minden projekt
egyenlő eséllyel indult a második (záró szavazási) körben.
Projektösszevonások, ötletlista bővítése
9. Az első szavazási kör végeredményét követően az Önkormányzat szakemberei egyeztetést kezdtek – kerületrészenként
– azon javaslatok benyújtóival, ahol a beadott ötletek közel azonos tartalommal bírtak. Tették ezt annak érdekében, hogy ne
osztódjanak a szinte azonos tartalommal bíró ötletekre leadott
szavazatok.
10. Az összetett, bonyolult tartalommal bíró javaslatok esetében az önkormányzat szakemberei törekedtek arra, hogy egy
időben hívják be egyeztetésre az ötletgazdákat. Így az érintettek
egymással is megismerkedtek és velük átbeszélve tudtak közös megoldást találni a javaslatok összevonására. A személyes
egyeztetés csak akkor nem sikerült, amikor valamelyik érintett
éppen külföldön volt vagy halaszthatatlan teendője akadályozta
a találkozót. Ezen esetekben e-mailben történt meg az egyeztetés és a véglegesítés.

11. A megbeszélések eredményeként mindhárom kerületrészben lettek összevont javaslatok, természetesen az ötletgazdák hozzájárulásával. Egy esetben visszalépés szüntette
meg a tartalmi átfedést.
12. Az összevonás és a visszalépés nyomán keletkezett javaslatszám-csökkenés megoldására mindhárom kerületrészben – az első körös szavazás eredményét alapul véve – az
önkormányzat szakemberei a soron következő ötletekkel vis�szapótolták – 20 javaslatszámig – a szavazásra bocsátott listát.
Ez egyedül Budatétényben nem tudott megvalósulni, itt ugyanis
már az első körös szavazásban is csak 19 javaslat vett részt.
13. A kezdeményezés honlapján – a szavazásra kattintva –
már a véglegesített javaslatlista látható, a tartalomhoz igazodó
költségbecslésekkel.
14. Az összevont javaslatoknál valamennyi ötletgazda neve
megtalálható.
15. Minden kerületrészben a győztes javaslatok benyújtóival az önkormányzat a javaslatok megvalósításának ideje alatt
is fenntartja a kapcsolatot. Az ötletgazdák együttműködése a
megvalósítás során is fontos.
További információk a kozossegrekapcsolva22.hu oldalon,
valamint a kezdeményezés Facebook-oldalán.

1%

felhívás

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény

Figyelem!

A Budafok-Tétény Közrendvédelmi Alapítvány 2002-ben jött létre azzal a speciális céllal, hogy a
XXII. kerületi rendőrkapitányság és a XXII. kerületi Katasztrófavédelem Őrs végrehajtó állományának nyújtson hathatós segítséget a mindennapokban.

A Baross Gábor-telepi Polgári Kör tájékoztatja tagságát, hogy az április
1-jére meghirdetett

A Közrendvédelmi Alapítvány
az alapító okiratnak megfelelően kiemelt figyelmet fordít a közrend, közbiztonság
megszilárdítására, a közlekedés biztonságának javítására, a tűzvédelem hatékonyságának növelésére, ezáltal a
kerületi lakosok élet- és vagyonvédelmének fokozására.
Ennek érdekében technikai eszközök beszerzése, folyamatos felhasználásának biztosítása, a működési feltételek javítása a feladat eredményes végrehajtásához,
valamint a közrendvédelem és a katasztrófavédelem el-

sősorban a tűzvédelem területén kiemelkedően eredményes munkát végzettek jutalmazása. A meglévő és beszerzett technikai eszközök szükség szerinti pótlása,
folyamatos korszerűsítése. A lakosság körében széles
körű bűnmegelőzési, vagyonvédelmi propagandatevékenység megvalósítása.

KÉREM, SEGÍTSE MUNKÁNKAT
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL.

Adószámunk: 18063899-1-43
Bankszámlaszám: 11722003-20024750-00000000
Köszönjük!
az alapítvány kuratóriuma

Tisztelt Ügyfelünk!

2.) Építményadó adónemben feltétel nélkül minden üzleti célt nem
szolgáló gépjárműtároló mentes az építményadó alól, így valamen�nyi magánszemély tulajdonos/haszonélvező mentesítő határozatot
fog kapni.
A kereskedelmi egységek tulajdonosai az inflációkövető mértékű
adómérték-változásról is határozatban értesülnek.
3.) Gépjárműadó adónemben:
- akinek az adó mértéke változott a tavalyi év óta (általános szabály szerint 4 évente csökken az adó mértéke)
- aki tavaly vásárolt forgalomban lévő (használt) gépjárművet
- aki 2019 decemberében vásárolt új gépjárművet vagy helyezett
forgalomba gépjárművet
- aki első ízben 2020. január 1-jén rendelkezik Budapest XXII. kerületi állandó lakóhellyel.
A 2020. január 15-i változásbejelentési határidőhöz képest az
adóhatóság ügyintézői 45 nap alatt a fentiek alapján közel 30 000
határozatot készítettek el. Tekintettel arra, hogy az adóhatósági megállapítás során a rendelkezésére álló adatok alapján döntött az adóhatóság, így kérjük az ügyfeleket, hogy figyelmesen olvassák át a
kiküldött határozatokat, és amennyiben mentesség/fizetési kötelezettség tekintetében a határozat tartalma nem a 2020. január 1-jei
állapotnak megfelelő, kérem, szíveskedjenek az adóhatóság hivata-

Megértésüket köszönjük!
a polgári kör vezetősége

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete
a Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

A 2020. I. félévi adószámla-kivonatok és a 2020. évi adókötelezettséget tartalmazó határozatok előállítása és a posta részére történő továbbítása 2020. február 24-én elkezdődött, ezzel kapcsolatosan szeretnénk előzetes tájékoztatást nyújtani adózóinknak.

Ki kap határozatot általánosságban
a mostani küldés során?
1.) Magánszemélyek kommunális adója adónemben valamennyi
adóalany az alábbi két ok valamelyike miatt:
- a lakás után adómentességre jogosult, így adófizetési kötelezettsége nincs
- a lakás után a 2020. évi adómérték miatt adófizetési kötelezettsége változik (pl. bérbe adott lakás kapcsán).

Várhatóan május 6-án, szerdán kerül megrendezésre. Arról külön fogjuk tájékoztatni a tagságot. A polgári kör szakkörei április 30-ig szüneteltetik
munkájukat ugyanezen okból.

állás (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)

Felhívás

A képviselő-testület döntése nyomán jelentősen módosultak a helyi
adószabályok, az adózói kör többségének adókötelezettségét a szabályozás érinti. Fontos tudni, hogy a képviselő-testületi döntés az
egyes adózókra vonatkozóan a most küldendő határozatok alapján
hatályosul. A rendeleti szabály alapján a legtöbb esetben a kerületi adóhatóság magára vállalta azt a feladatot, hogy a helyi adókötelezettséget a rendelkezésére álló információk alapján állapítsa meg
(kb. 95%-ban adómentességet), így közel 20 000 adózónak nem kellett adóbevallást/adatbejelentést benyújtania.

tisztújító és beszámoló közgyűlés
a kialakult egészségügyi
vészhelyzet miatt elmarad.

los elérhetőségein ezt jelezni, a kollégák a határozat tartalmát saját
hatáskörben felül fogják vizsgálni (természetesen fellebbezésre és illetékfizetésre ebben az esetben nincs szükség).
Fontos felhívni a figyelmet, hogy az ügyfelek döntő többségének
– aki határozatot kap – nem 2020. március 16-a a 2020. I. félévi fizetési kötelezettségének a határideje, hanem a határozat kézhezvételétől számított 30 nap!
Természetesen az Adóügyi Irodán – amennyiben nem érkezik meg
a küldemény határidőre – ügyfélfogadási időben csekket biztosítunk
minden adózónak. A küldemények postára adása névsorrendben történik, tehát emiatt kaphatja meg akár két szomszéd eltérő időpontban is a küldeményét.
Fontos változás a korábbi évekhez képest adminisztrációs és költségtakarékossági okokból, hogy fizetési kötelezettség esetén a küldemények tartalmazzák a 2020. szeptember 15-i befizetéshez szükséges csekkeket is, ennélfogva 2020 augusztusában nem küld az
adóhatóság általánosan fizetési értesítőt. Természetesen van mód
egyénileg a megrongálódott, elveszett csekkek pótlására.
Valamennyi ügyfelünk, aki ügyfélkapuval rendelkezik, az egyenlegét az e-önkormányzat felületén (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) le tudja
ellenőrizni a küldemény megérkezéséig is. Az adófizetési kötelezettséget a csekkeken kívül átutalással és a https://budafokteteny.eado.
hu/ oldalon – bejelentkezés nélkül az eseti befizetés menüpont alatt
–- bankkártyás befizetéssel is lehet teljesíteni.
A kiküldött csekkek tartalmaznak ún. QR kódot, amivel –
okostelefon használatával is – be lehet fizetni az adókötelezettséget.
Fontos tudni, hogy az iCsekk alkalmazás új verziója 2020. február 20.
óta érhető el, csak ezzel lehet már befizetést elindítani (amennyiben
régi alkalmazás van a telefonon, frissítést kell végrehajtani). Az alkalmazás szoftverfrissítésének letöltését követően az iCsekk alkalmazásban új regisztrációt szükséges kezdeményezni! Minden további információt az applikáció tartalmazza.
A vállalkozások – az előző évhez hasonlóan – cégkapura kapják
meg elektronikusan a határozatokat, az egyenlegüket pedig elektronikusan az e-önkormányzat felületén tudják ellenőrizni (a fizetési kötelezettség 2020. évi határozat hiányában megegyezik a 2019. évi
adókötelezettséggel).
További adóügyi információk az alábbi honlapon elérhetők:
https://budafokteteny.hu/ugyintezes/adougyi-iroda
Budafok-Tétény önkormányzatának adóhatósága

intézményvezető

álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.
(www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Csoportjához „Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:
postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11., e-mail: palyazat@bp22.hu.
A XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

dajka

munkakör betöltésére
Pályázati feltételek, egyéb információk:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/kertész
A pályázatokat 2020. március 20-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka”
jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu,
Pajtás Zoltánné vezetőhelyettes részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógus

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. március 31. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: e-mail: gyjolet@gyermek22.hu, Postai cím: Budafok-Tétényi Családés Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
A Promontor Kertvendéglő

felfőző szakácsot

keres
Munkarend: minden hétköznap 6:00–15:00-ig.
Hétvégék és ünnepnapok szabadok.
Bérezés: 280 000 Ft/hó
Jelentkezés: dano.zoltan@castan.hu vagy 06-30/867-2479
Elsősorban környékbeli lakosok jelentkezését várjuk, azonnali kezdési lehetőséggel.

Állatgondozót

keres a HEROSZ
A XXII. kerületi HEROSZ Állatotthon főállásba, állatgondozói munkakörbe munkatársat keres! Jelentkezéseket e-mailben, önéletrajz csatolásával várjuk:
budapestiallatotthon@gmail.com

Városházi Híradó
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Később térhet vissza a vendég
Tóth Vera: Azokkal szeretek együtt lenni, akik igazán közel állnak hozzám
Kerületünk visszatérő vendége Tóth Vera,
aki március 29-én Pásztor Annával és a
Budapest Jazz Orhestrával lépett volna
színpadra a Klauzál Házban. A koncert a
rendkívüli helyzet miatt ugyan elmarad,
az Artisjus-díjas énekesnő azonban a mielőbbi találkozásban bízva, szívesen mesélt nemrégiben lezajlott születésnapjáról, zenekarairól és újabb teendőiről.
– Remélem, rövidesen énekelhetek a
budafok-tétényi közönségnek, mert eddig
mindig remekül éreztem magam a XXII.
kerületben. Nagyon élveztem, amikor az
egyik borfesztiválon a Random csapatával, Vitaris Ivánnal és az amerikai Big
Johnnal zenéltünk, és öröm volt együtt
lenni a művelődési ház színpadán a ma
is elképesztő energiákat megmozgató
Charlie-val is – válaszolta bevezető kérdésünkre a Megasztár első szériájának
győztese, Tóth Vera, aki március 3-án ünnepelte harmincötödik születésnapját.

– Milyen programot szervezett e jeles
napra?
– Huszonéves koromban úgy éreztem,
mindenképpen hatalmas bulit kell csapni, lehetőleg nagy társaságban, több száz
emberrel, de ahogy telik az idő, egyre kevésbé hiányzik ez a fajta felhajtás. Ma
már inkább azokkal szeretek együtt lenni, akik igazán közel állnak hozzám, a
családommal, a szerelmemmel és a legjobb barátaimmal. Velük igazán jól érzem
magam, minőségi időt tölthetünk együtt.
Párommal idén Palkonyán ünnepeltünk.
Zoli (Pauli Zoltán, a Palkonyha tulajdonosa, borász – a szerk.) gasztroszakember
és istenien főz, de a születésnapomon ő is
vendég volt a vacsorán.
– Magánéletéről szinte naponta olvashatunk a bulvársajtóban, de mi történik
az énekesnő Tóth Verával?
– Büszke vagyok arra, hogy immár tíz éve Magyarország egyik legnépszerűbb big bandjével, a Budapest

Jazz Orchestrával léphetek fel. Boldogság számomra, hogy ilyen nagyszámú
zenekart mozgathatok, és nemcsak egyegy koncerten, de országjáró útjaink során is, ahol Pásztor Anna és Vitaris Iván
is a csapat tagjai. Egyik legnagyobb siker az életemben az a stíluskavalkád,
amellyel turnézunk. Nagyon megtisztelő volt számomra, amikor két éve Farkas Robiék a Budapest Bárba hívtak énekelni. Azóta velük is együtt dolgozom,
és nagyon élvezem, hogy a tizenkét fős
zenekar minden koncerten beleadja szívét-lelkét. A harmadik zenekarommal,
a Tóth Vera Quartettel (Trap Kapitány –
szájdob, Duka László – hegedű és Bérces
Viktor – zongora) a Kis koncertek, nagy
borélmények című gasztroművészeti esteken zenélünk. A párommal együtt szervezett programon ötfogásos vacsora,
borkóstoló, a kvartett és egy vendégművész várja az érdeklődőket az exkluzív
helyszínen. n (Tamás Angéla)

Londonban fújhat
a budafoki trombitás
Szalóky Balázst meghívták a jazzszentélyébe, Londonba
A Müpa háromnapos jazzünnepén
Szalóky Balázs trombitás elnyerte a londoni jazzszentély, vagyis a 606 Club meghívását.
13. alkalommal megrendezett, jazz-

Atehetségeket felvonultató börzén ki-

lenc, fiatal zenészekből álló zenekar kapott bemutatkozási lehetőséget, köztük a
2018-ban alakult Szalóky Group is. A hattagú formáció (Szalóky Balázs – trombita, Raboczki Balázs – szaxofon, Gálffy
Gergely – gitár, Farkas Zsolt – zongora,
Maros Rudolf – bőgő és Müller Tamás –
dob) saját szerzeményekből összeállított,
egyórás műsoráról a hazai és nemzetközi
szaktekintélyekből álló zsűri minden tagja
egybehangzóan kedvezően nyilatkozott.
– Sokat jelent nekünk a Müpa-ban kapott pozitív visszajelzés. Jólesett, hogy a
tapasztalt szakemberek szerint profi produkciót mutattunk be, komplett műsort
adtunk, amelyben jól passzoltak egymáshoz a számok – válaszolt az értékelésre
vonatkozó kérdésünkre a zenekar vezetője, Szalóky Balázs, aki azt is elárulta,
hogy első alkalommal álltak színpad-

Tóth Vera párjával,
Pauli Zoltánnal egyik
közös rendezvényükön
Fotók: Kaiser Ákos

ra olyan zenei összeállítással, amelynek
minden darabja saját szerzemény.
A trombitás elmondta: nem versenyre készültek, inkább remek lehetőségnek
tartották a tehetségkutatót. Örültek, hogy
jó koncertteremben játszhatnak, és bemutathatják Raboczki Balázs, Gálffy Gergely, valamint Farkas Zsolt műveit nemcsak a zsűrinek, de a közönségnek is.
A 2008-ban indított sorozat célja, hogy
továbbtanulási lehetőséghez, lemezfelvételhez és koncertturnéhoz segítse a magyar jazzutánpótlást. A Jazz Showcase
előadói február második hétvégéjén adtak koncerteket a Müpa két hangulatos
helyszínén, a Zászlótérben, illetve az Átriumban, az egyenként egyórás produkciókat pedig a komoly szakmai zsűri értékelte. Steve Ruby zeneművész, a 606
Club vezetője Szalóky Balázs trombitásnak ítélte oda és adta át különdíját.
– Nagyon nagy megtiszteltetés a meghívás. Decemberre szól, ezért még nem
tudom, kikkel fogok együtt zenélni, de
az biztos, hogy egy ottani, angol zenekarral játszom majd a jó hírű londoni
klubban. n (Tamás Angéla)

Csendes „Madárének” a könyvtárban
Kanyó Ferenc képeiből nyílt kiállítás a Budafoki Könyvtárban.
anyó Ferenc madarakról készített képe-

Kiből nyílt kiállítás a Budafoki Könyv-

tárban március 11-én. A kerületben élő fotográfus, aki 2013-ig a Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskolában tanított a fotó tanszakon, nyugdíjba vonulása után ismét
minden idejét a fotózásnak szenteli, ahogyan magyar–angol középiskolai tanári
diplomájával a zsebében 1978-tól szabadúszóként is tette. Kanyó Ferenc a Fiatal
Fotóművészek Stúdiója egyik alapítója,
és negyven éve a Magyar Fotóművészek
Szövetségének tagja. Munkái a Népművelési Intézet fotótanfolyama elvégzése
után különböző újságokban, magazinokban jelentek meg, így a Fotó, a Forrás,
az Új Tükör, a Valóság, valamint a Fotóművészet című kiadványokban is. A több

mint négy évtized alatt számos országos
pályázaton, valamint kiállításon szerepelt,
és fotográfiáival összesen harminc díjat
nyert. Csoportos és egyéni tárlat alkotójaként Budafok-Tétényben is több helyszínen megfordult, képeit két éve a Vén Emil
Galériában és tavaly a Szelmann Házban
is láthattuk.
Mindent lefényképez, amit arra érdemesnek talál: készít táj- és úti képet, víz
alatti felvételeket, megörökíti a természeti
és épített környezet érdekes részleteit, valamint kerületünk fontos eseményeit.
A mostani, könyvtárban bemutatott
alkotások segítségével kiskertjeink lakóinak életébe nyerünk bepillantást, és a
nádasokban élő madárfajok mindennapjainak is részesei lehetünk. A harminc-

hét fotót felvonultató tárlatot, amelyet
Szepesfalvy Anna alpolgármester is megtekintett, Czimbal Gyula fotóművész méltatta, aki nem az önmagukért beszélő fotográfiákat elemezte, inkább a rendkívüli
türelmet, valamint a sok-sok órát igénylő képkészítést emelte ki. Bemutatta és illusztrálta a fotográfus kertjében kialakított
madáritatót, ahol az alkotó a cinegét, fecskét és rigót lencsevégre kapta, és azokat a
madárlelőhelyeket is, ahol a kócsagok és
gémek tanyáznak.
Kónya Ferenc madarak ihlette verseiből unokái, Scholtz Fanni és Scholtz
Lilla mondott el néhányat a megnyitón.
A kiállítást április elsejéig látogathatják
az érdeklődők a könyvtár nyitvatartási
idejében. n (Tamás Angéla)

Pincejárat muzsikával
Ismét a zenéé és s képzőművészeté
volt a terep a budafoki pincékben
Péter-Pál utcában található Sey-

Abold–Garab Pincében március 7-én

Kanyó Ferenc és Czimbal Gyula
a kiállításmegnyitón

négy órától az Artér Képzőművészeti Egyesület három művésze mutatta be munkáit. Bányai Gábor Bertalan,
Filotás Viktória és Nádor Mónika kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium
rajztanára, Bányai Gábor Bertalan keramikus-, szobrász-, grafikusművész
a tanítás mellett alkalmazott, sokszorosított és egyedi kerámiák készítésével foglalkozik. Nádor Mónika keramikus munkái az ősi kerámiaművészetből
merítenek, az ősi erőt képviselik, míg
Filotás Viktória szobrász-, keramikusművész porcelánszobraiban a testlenyomatok szimbolikus jelentést hordoznak.
Filotás Viktória, a 2004-ben alakult,
kerületi kötődésű képző- és iparmű-

vészeket tömörítő egyesület elnöke és
egyben az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium rajztanára elmondta:
többen tanultak együtt az egyetemen,
de sokan közülük már gyermekkorukban ismerték egymást, hiszen a kerületi
Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában
sajátították el a művészet alapjait. A kiállítás darabjait szemlélve különleges
zenei élményben is része lehetett a látogatóknak, a meglehetősen szokatlan felállású Vanmocselló Trió (Vándor Béla
– cselló, Mocsai Tamás – cselló, Orosz
Márton – dob) játszott a Seybold–Garab
Pincében. A Várszegi Pincészetben a finom ételek mellett, borozgatás közben
dél-amerikai zenével szórakoztatták a
közönséget a Con guitarra duó (Luis
Eduardo Castagno – gitár, Horváth Misi
– szájharmonika) és vendégük, Juhász
Anikó (szólógitár, ukulele). n (T. A.)
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 Városházi Híradó

Sürgősségi ellátás
Kizárólag sürgős eseteket fogad a budafoki szakrendelő
legfrissebb információk: Budafokteteny.hu

z Emberi Erőforrások Minisztériu-

Amának rendelete alapján csak a sür-

Intézkedések a kerületben
a koronavírus miatt
Lapzártánkig a következő újabb intézkedéseket vezették be Budafok-Tétényben
A főpolgármester és a kerületi polgármesterek egyeztettek az önkormányzati
fenntartású intézmények kapcsán a koronavírus miatt. A magyar kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki a március 11én 15 órától hatályba lépett 40/2020. (III.
11.) számú rendeletével. Önkormányzatunk saját hatáskörében a koronavírus
terjedését megelőzendő, az eddig elrendelt intézkedéseken túl a következő intézkedéseket vezeti be.
legfrissebb információk: Budafokteteny.hu

Óvodák: A XXII. kerületi önkormányzat fenntartásában levő óvodák március
16-tól ügyeleti rendben működnek. Kérjük, aki meg tudja oldani (idős nagyszülők
segítsége nélkül), tartsa otthon gyermekét.
Aki az otthontartás mellett dönt, kérjük, a
szokásos csatornákon értesítse az óvodát,
mondja le az étkezést, és jelezze, meddig
tervezi otthon tartani gyermekét. A távolmaradást szülői igazolás mellett elfogadják. Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető a Budafokteteny.hu oldalról.
Kérik azon gyermekek szüleit, akik a
gyermekkel egy háztartásban élő családtagok közül bárki február 29-e után, bármely külföldi országból érkezett haza, a
gyermeket a hazaérkezéstől számított 14
napig ne vigye se óvodába, se más közösségbe! Fokozottan felhívják a figyelmet,
hogy az önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények továbbra sem
fogadnak semmilyen bakteriális vagy vírusos megbetegedésben szenvedő gyermeket. Akik nem tudják megoldani az otthoni gyermekfelügyeletet, azokat várják
az óvodák, de már a bejárati ajtóban átveszik a dadusok a szülőktől a gyermekeket.
Iskolák: Az iskolák határozatlan ideig
zárva tartanak. Az iskolai étkezéseket nem
kell a szülőknek egyesével lemondaniuk,
azt az önkormányzat központilag lemondja. A már befizetett összegek a következő befizetésnél jóváírásra kerülnek. A tankerület által megszervezett ügyeleti rendszerben részt vevő gyermekek számára
biztosítjuk az étkezést.
Bölcsődék: Már az elmúlt időszakban is
fokozott és rendszeres fertőtlenítés mellett
működtették a bölcsődéinket, amelyek
úgy, mint az óvodák, ügyeleti rendszer
mellett tartanak nyitva. Természetesen aki
nem kívánja bölcsődébe vinni gyermekét,
ott a szülői igazolásokat elfogadják, de ké-

rik, hogy jelezzék, meddig tervezik otthon
tartani gyermeküket.

Idősek segítése: A kormány döntése
alapján arra kérik a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket ne
hagyják el. Ahol a családban, ismeretségi körben nem tudják megoldani az idősek ellátását, az önkormányzat gondoskodik gyógyszerkiváltásról, bevásárlásról,
csekkfeladásról. A 70. életévüket betöltöttek ellátását hétköznap 8 és 16 óra között a Szociális Szolgálat (1221 Bp., Anna
u. 10.) +36-1/226-0179-es és a 06-20/2274917-es telefonszámán kérhetik, vagy a
70ellatas@bp22.hu e-mail címen jelezhető az ellátási igény.
Mivel a koronavírus szempontjából a
legveszélyeztetettebb az idős korosztály,
ezért fontos különös figyelmet fordítanunk
az ő segítésükre. A megelőzés egyik legfontosabb pillére az otthon maradás. Fokozottan felhívjuk a kerületi idősek figyelmét,
hogy ne menjenek közösségbe, bevásárláshoz, egyéb dolgaik elintézéséhez kérjenek
segítséget. Kérjük azokat, akik családjában
idős rokon van, lehetőség szerint gondoskodjanak az ellátásáról. Természetesen az
önkormányzat minden szépkorú számára,
ahol a családban vagy az ismeretségi körben nem tudják megoldani az ellátást, szociális gondozók segítségével biztosítja a
gyógyszerek kiváltását és a bevásárlást. A
saját egészségük megóvása érdekében javasoljuk a szépkorúaknak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, kérjék az önkormányzat
segítségét a fenti elérhetőségeken.
Az önkormányzat szállítási kapacitásokat csoportosított át, felkészülve a megnövekedett igényre. Kerületi szervezetektől is érkeztek felajánlások (pl. autóbusz
használata), amelyet ezúton is köszön az
önkormányzat.
Üzletek: Március 17-től a vendéglátó
üzletek 15 óráig tarthatnak nyitva.15 óra
után kizárólag a következő üzletek lehetnek nyitva: élelmiszert, illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi
árut, higiéniai papírterméket árusító üzlet,
gyógyszertár, gyógyászati segédeszközt
forgalmazó üzlet, üzemanyag-töltőállomás, dohánybolt. A fentiek betartásának
szigorú ellenőrzését a rendőrség végzi.
Egyéb intézkedések: Az önkormányzat felkészült a hatósági karanténban levő
lakótársaink ellátására. A Klauzál Ház és
telephelyei a programjaikat lemondták, a

rendszeres közösségi eseményeket és tanfolyamokat létszámtól függetlenül szüneteltetik.

Káldor Adolf Szakrendelő: Csak a
sürgős – életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében végzett –
egészségügyi ellátásra kerül sor a szakrendelőben.
Elrendelték, hogy a közvetlen betegellátásban csak a 65 év alatti kollégák vehetnek részt. (Továbbiak Sürgősségi ellátás című cikkünkben.)
Védőnői Szolgálat: Családlátogatást
kizárólag az újszülötteknél végeznek a
védőnők. Az egészséges-tanácsadásokon csak az újonnan jelentkező, vagy halaszthatatlan ellátást igénylők fogadása
történik. Telefonon, e-mailben a védőnők
elérhetők, így azok a kérdések, amik személyes jelenlétet nem igényelnek, megválaszolhatók. A szülői kérdőívek kapcsán
keressék telefonon védőnőjüket.
Az oltások szigorított tanácsadási rend
mellett működnek. Az anyatej-kiszállítás
folyamatos, de a tej átvétele és kiadása az
épület bejáratában történik.
Családok Átmeneti Otthona: A látogatók fogadását szüneteltetik
Hajós Alfréd Tanuszoda: Az intézmény határozatlan időre bezárt.
Szomszédok piaca: A Szomszédok piaca továbbra is üzemel, viszont kérnek
mindenkit, hogy csak annyian legyenek az
üzlettérben, ahány kiszolgáló egység van.
Az önkormányzat kéri, kövessék
Facebook-oldalukat:
https://www.
facebook.com/budafokteteny/
A fenti intézkedések visszavonásig, illetve a jelzett időpontig érvényesek. Jelenleg kerületünkben fertőzött személyről nincs tudomásunk. Az eddig hozott
intézkedéseket a kerület vezetése megelőző jelleggel hozta meg. A XXII. kerületi önkormányzat és intézményei mindent megtesznek a koronavírus elleni
védekezésben az Operatív Törzs iránymutatásainak megfelelően, azonban az
eredményekhez szükség van a lakosság
együttműködésére is. Megkérnek minden Budafok-Tétényben élő polgárt, hogy
kövesse az előírásokat és vigyázzon saját maga, szerettei és különösen az idősek
egészségére. n (budafokteteny.hu)

közlemény

Bezárt a művelődési központ

A koronavírus-fertőzés megelőzésére tett újabb intézkedések a Klauzál Házban
legfrissebb információk: Budafokteteny.hu

A koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11-én kihirdetett rendkívüli jogrenddel, veszélyhelyzettel kapcsolatos kormánydöntés alapján a Klauzál Gábor
Budafok-tétényi Művelődési Központban a
2020. március 9-én és március 11-én kelt, az
Operatív Törzs számára készített beszámolókban részletezetteken túl 2020. március 16-tól
az alábbi új intézkedések lépnek életbe:
1. Az intézményben dolgozók, valamint látogatók egészségének védelme és a munka
zavartalanságának, folyamatosságának biztosítása érdekében otthoni munkavégzést és
ügyeleti rendszer bevezetését rendeltem el.
Az ügyeleti rendszer heti beosztásban készül.

A 2020. március 16-20. közötti ügyeleti beosztást a jelen tájékoztatóhoz mellékeltem.
2. A tömegközlekedéssel közlekedő, illetve általános iskolás korú gyermeket nevelő kollégákat csak az otthoni munkavégzés érinti, őket ügyeletbe nem osztottam be.
3. Külön utasításokban rögzítésre került a feladatok kiadásának, visszaigazolásának, s az elvégzett tevékenység ellenőrzésének eljárásrendje.
4. Azon kollégák számára, akik nem
rendelkeznek saját, az otthoni munkavégzéshez szükséges számítástechnikai eszközökkel, a vonatkozó jogszabályok, saját
szabályzatok előírásai szerint számítástechnikai ezközöket adtunk ki.
5. Az otthoni munkavégzés elrendeléséről készült igazgatói utasításban

gős ellátást igénylő betegeket fogadják
a Káldor Adolf Szakrendelőben március 16-tól. A koronavírus miatt több soron
kívüli intézkedést hozott a Kásler Miklós által vezetett Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ezek alapján március 16-tól
csak a sürgős – életveszély vagy tartós
egészségkárosodás elkerülése érdekében végzett – egészségügyi ellátásra kerül sor a szakrendelőben. Az idős kollégák életének és egészségének védelme
érdekében elrendelték, hogy a közvetlen
betegellátásban csak a 65 év alatti kollégák vehetnek részt. Az intézkedés előírja, hogy a dolgozóknak is kerülniük kell

az idős kollégákkal való személyes találkozást. A járványügyi intézkedések részeként az elmúlt napokban megjelent
jogszabályváltozások több új lehetőséget biztosítanak, így végezhető távkonzultáció, e-recept-írás, valamint a koronavírus-fertőzés gyanújának telefonos
értékelése. Tájékoztatnak továbbá, hogy
megkezdték önkéntesek szervezését is.
Az Emmi várja például a közép- vagy
felsőfokú egészségügyi képzésben részt
vevőket, a rezidenseket és a szakorvosjelölteket, valamint a magán-egészségügyi
szolgáltatónál dolgozó egészségügyi
szakembereket, hogy részt vegyenek a
járvány elleni védekezésben. Jelentkezés és további részletek: https://covidonkentes.aeek.hu/. További információ:
http://egeszseg22.hu/. n (vh)

rögzítésre került, hogy az otthoni munkavégzésben dolgozó munkatársak telefonértesítést követően 2 órán belül kötelesek megjelenni munkahelyükön.
6. Noha a jelen tájékoztató készítésekor hatályos szabályozás nem tiltja a 100 főnél kisebb létszámú beltéri
rendezvények megtartását, 2020. március 17-től a 100 főnél kisebb létszámú rendezvények szüneteltetését is elrendeltem. (Ez a döntés csak néhány,
kislétszámú tanfolyamot érint, ezeknek
a vezetői, az érintett külsős partnerek
szinte kivétel nélkül jelezték, hogy a kialakult helyzet miatt maguk szüneteltetik a tanfolyamok megtartását.)
A fenti döntések visszavonásig maradnak érvényben. n (klauzalhaz.hu)

Védekezés a Polgármesteri
Hivatalban és intézményeiben
A járvány megelőzése érdekében
szabályozzák a hivatali ügyintézést
legfrissebb információk: Budafokteteny.hu

vírus kerületi megjelenésének meg-

Aelőzése érdekében minden budafok-

tétényi intézményben fokozottan figyelnek a tisztasági szabályok, például a
kézmosási, takarítási, fertőtlenítési eljárások betartására. Ezeken felül a napokban újabb intézkedéseket tettek számos
kerületi intézményben. Ennek megfelelően március 17-től határozatlan ideig
kizárólag telefonon vagy e-mailben intézhetjük ügyeinket a Polgármesteri Hivatalnál. Személyes ügyintézésre előzetes bejelentkezés esetén sincs lehetőség.
Az önkormányzat partnereiként működő civil szervezetek a programjaikat lemondták, kis csoportos foglalkozásaik működnek, kivéve az időseknek
tervezetteket. Mint különösen veszélyeztetett korcsoport, a számukra szervezett valamennyi programot törölték
A sportszervezetek a veszélyhelyzeti
kormányzati intézkedésekről tájékoztatást kaptak, ennek megfelelően a mérkőzéseket, versenyeket és az edzéseket

is felfüggesztették. Az önkormányzat
felvette a kapcsolatot a katasztrófavédelem területi szervével. A rendőrkapitányság vezetője részt vett a helyi Operatív Törzs ülésén, emellett folyamatos
és kölcsönös a tájékoztatás. Rendkívüli esemény ez idáig nem merült fel a
kerületben. A fővárosi önkormányzatnál működő Fővárosi Operatív Törz�zsel a kapcsolatfelvétel megtörtént, vezetőjük rendszeres tájékoztatást kap a
kerületi helyzetről. A képviselő-testület
tagjai a megtett intézkedésekről az emlékeztetők, megkeresések, beszámolók
képviselői rendszerre történő feltöltésével folyamatos tájékoztatást kapnak.
A helyzet komolyságára való tekintettel
Karsay Ferenc polgármester összehívta a frakcióvezetőket, akiket személyesen tájékoztatott a jelenlegi helyzetről.
A kerületet érintő koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről, hírekről folyamatosan beszámolnak. Az információk
a Budafokteteny.hu oldalon érhetők el.
Tájékoztató oldal a koronavírusról:
https://koronavirus.gov.hu/. n (vh)

Városházi Híradó
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Megelőzés buszon, villamoson
Felfüggesztették a járművezetői jegyárusítást Budapesten
A BKK és a BKV Zrt. a több ezer fővárosi
közösségi közlekedési járművezető védelme érdekében úgy döntött, átmenetileg, határozatlan időre felfüggesztik a
járatokon a helyszínen váltott vonaljegyértékesítést. Az intézkedés visszavonásáig az automatákból, a pénztárakban,
ügyfélközpontokban továbbra is lehet jegyet, bérletet vásárolni, ajánlják továbbá
a közlekedési mobiljegy használatát is.
legfrissebb információk: Budafokteteny.hu

BKK és a BKV bejelentette: átmene-

Atileg felfüggesztették az első ajtós fel-

szállási rendet a fővárosi közösségi közlekedési járatokon. Elrendelték azt is,
hogy minden megállóban, ahol le- vagy
felszálló utas van, a járművezető a jármű
minden ajtaját nyissa ki, továbbá hogy
biztosítani kell minden ablakfelület nyithatóságát. Ezek az intézkedések a járművek jobb szellőzését biztosítják. Nap mint
nap több ezer járművezető biztosítja Budapesten a közösségi közlekedés működőképességét. Az ő védelmük a közlekedési rendszer fenntartása miatt rendkívül
fontos, ezért március 12-től ideiglenesen
felfüggesztik a buszokon, trolikon, villamosokon történő jegyértékesítést, hogy
a járművezetőknek ne kelljen az utasokkal közvetlenül érintkezniük. A közösségi közlekedési szolgáltatás továbbra is
érvényes jegy és bérlet használatával vehető igénybe, amelynek meglétét jegyellenőr kollégáink folyamatosan ellenőrzik. Az ügyfélközpontok, a pénztárak és
a városszerte működő, 0–24 óráig elér-

hető mintegy 370 automata továbbra is
biztosítja a jegyek és a bérletek megvásárlásának lehetőségét. Okostelefonnal
rendelkező utasoknak érdemes megfontolni a mobiljegy használatát, hiszen ez
a járványidőszak során különösen biztonságos megoldást jelent. A szolgáltatással kapcsolatban minden információ
és az applikáció letöltéséhez szükséges
link is megtalálható a bkk.hu/mobiljegy
oldalon.
Karácsony Gergely főpolgármester március 11-én, szerdán az első ajtós
felszállás felfüggesztése mellett elrendelte azt is, hogy a fővárosi közösségi
közlekedési járművek eddigi fokozott takarításának, fertőtlenítésének gyakoriságát tovább növeljék. A BKV Zrt. korábbi közleménye szerint a társaság
járművekre vonatkozó takarítási rendje eddig is tartalmazta azok rendszeres vegyszeres, fertőtlenítő jellegű takarítását, aminek része a vezetőállások
napi rendszerességű, fertőtlenítő takarítása is. A koronavírus-járványt megelőző intézkedések részeként a társaság elrendelte az utasokkal érintkező felületek
napi fertőtlenítő takarítását is. A korábban a metrókon, valamint a mozgólépcsők korlátjain alkalmazott technikát kiterjesztették a legnagyobb utasforgalmat
lebonyolító, nagykörúti vonalon éjjelnappal közlekedő Combino villamosokra is. Így azok utasokkal érintkező felületein a Resysten Hungary Kft. higiéniai
bevonata képez pluszvédelmet, amely
a kórokozók megjelenésének esélyét is
csökkenti. n (Forrás: bkk.hu.)

Hogyan intézhetjük otthonról hivatali ügyeinket?
Elérhetőségek a hivatali ügyintézéshez Budafok-Tétényben és a fővárosban
A veszélyhelyzetre való tekintettel határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban. Ez idő alatt az alábbi módokon intézhetjük ügyeinket. legfrissebb információk: Budafokteteny.hu

E-mail cím:
onkormanyzat@bp22.hu

Postai cím:
1775 Budapest, Pf. 109.

Ügyintézés a Polgármesteri Hivatal szakirodáinál:
https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/szakirodak

Önkormányzati adóhatóságnál
lévő ügyek intézése:
https://budafokteteny.eado.hu/

A Polgármesteri Hivatal
központi telefonszáma:
06-1-229-2611

e-Papír küldése:
https://epapir.gov.hu/

Közterületi hibák
bejelentése
mobilapplikáción:

Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/xxii-keruleti-hivatal
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Várják a javaslatokat a kerületi díjazottakra

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 13/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján meghirdeti az alábbi kerületi díjakat
DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS
Budapest XXII. kerület - Budafok, Budatétény,
Nagytétény, Baross Gábor-telep - Díszpolgára címben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai
számára különösen jelentős tevékenységet végző
személyek részesülhetnek. A címben évente egy fő
részesülhet.
A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban részesült személyekből álló kuratórium javaslata alapján a képviselő-testület
dönt.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. A díszpolgár személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.
hu) legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS”-re.
SZABÓ GYULA-DÍJ
A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve
ezek munkatársai vagy tagjai, valamint bármely
más kerületi lakos számára adományozható, akik
a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő
eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek.
A díj életműért is adományozható. A díj évente egy személy részére adományozható. Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.)
alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat,
amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal
jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.
hu) legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „SZABÓ
GYULA-díjra”.
ZÁBORSZKY NÁNDOR-DÍJ
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának javítása
érdekében, vészhelyzet elhárítása során kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. A díj évente egy személynek adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.
hu) legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „ZÁBORSZKY
NÁNDOR-díjra”.

Az év budafok-tétényi vállalkozója díj
A díj azon kerületi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább 3 éve sikeresen működik, stabil, eredményes
gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki
tevékenységével hozzájárul a kerület fejlődéséhez,
hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. A díj azon vállalkozó részére ítélhető oda, aki
a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve ellene büntetőeljárás nincsen folyamatban. A díj évente egy vállalkozó részére adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.
hu) legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „AZ ÉV
BUDAFOK-TÉTÉNYI VÁLLALKOZÓJA díjra”.
Tóth József-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a „Tóth József-díj” azon intézményvezető, intézményvezető-helyettes vagy tagintézmény-vezető részére
adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi vagy
tagintézmény-vezetői munkájával méltán nyerte el
környezete elismerését vagy kimagasló eredményt
ért el. A díj különösen a sikeres vezetői életmű elismeréseként adományozható. A „Tóth József-díj”
évente egy személynek adható.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal
jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu)
legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Budafok-Tétény
XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Tóth József-díjra”.
Mihalik Sándor-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a „Mihalik Sándor-díj” azon pedagógusoknak adományozható, akik a kerületben az adományozást megelőző
tanévben kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb kettő,
a kerületben oktató pedagógusnak adományozható,
és az „Év Pedagógusa” címmel jár együtt.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2020. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Mihalik Sándor-díjra”.

Katona Péter-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a
„Katona Péter-díj” évente legfeljebb két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható,
akik a kerületben a szociális munka területén olyan
folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek,
amellyel méltán nyerték el környezetük elismerését vagy kimagasló eredményt értek el.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2020. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Katona Péter-díjra”.
Munkácsy Károly-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a
„Munkácsy Károly-díj” évente legfeljebb kettő diáknak adományozható, akik a
• kerületi oktatási intézmények 7–18 éves tanulói,
• tanulmányi átlaguk az előző tanévben legalább
4,5-es,
• a rendelet szerinti kiemelkedő sporteredményt
értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és
ellenőrizhető budapesti, országos vagy nemzetközi
egyéni, illetve csapatversenyeken.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a formanyomtatványon (letölthető:
www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2020. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják
rá: Javaslat „Munkácsy Károly-díjra”.
Zakariás József-díj
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a „Zakariás
József-díj” azon személyek, közösségek, csapatok
részére adományozható, akik a kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményt értek el. A díjat évente
egy személy vagy közösség kaphatja.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
Az adományozásra írásban bárki tehet indoklással
ellátott javaslatot, a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2020. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Zakariás József-díjra”.
Dr. Bálint Béla-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a
„Dr. Bálint Béla-díj” díj azon természetes vagy
jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezetnek adományozható, akik a
kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű
vagy kimagasló eredményt értek el. A díj évente
legfeljebb két személynek adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet javaslatot a formanyomtatványon (letölthető: www.
budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell
benyújtani 2020. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Dr. Bálint Béla-díjra”.
GRÁF ANTAL-DÍJ
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható, akik a kerület környezeti-természeti állapotának megőrzése, védelme,
javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amel�lyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.
A díj egy személy részére adományozható.
A díj odaítéléséről a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat. A díjazott személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.
hu) legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra írják rá: Javaslat „Gráf Antal-díjra”.
Tiszta, virágos kerületért díj
A cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának
megőrzése, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.
A díj az alábbi kategóriákban nyerhető el:
a) családi ház és környezete
b) utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebbnagyobb egysége
c) balkonok, erkélyek
d) intézmények, vállalatok, egyházak
e) önkormányzati fenntartású intézmények
Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett,
az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja
át a díjat.
Az írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2020.
május 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a
következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „TISZTA, VIRÁGOS KERÜLETÉRT DÍJRA”.

2019 díjazottjai a Klauzál Házban a Kerület napján

Városházi Híradó



HIRDETMÉNY



9

budafokteteny.hu/hirlevel

Pincejárat

Hírek, programok házhoz:
hírlevél Budafok-Tétényről
Március 2-án indult Budafok-Tétény önkormányzatának hivatalos elektronikus hírlevele. A hét legfontosabb
kerületi és önkormányzati hírei, válogatás a városrész
rendezvényeiről, eseményeiről. Iratkozzon fel Ön is!
Hírlevelünk, a Budafokteteny.hu hírszolgáltatása tartalmazza
az adott hét legfontosabb híreit, továbbá közelgő rendezvényeit,
eseményeit is az érdeklődő figyelmébe ajánlja. A feliratkozók
minden héten első kézből értesülhetnek a kerületünket érintő érdekes témákról, aktualitásokról.
Elindul emellett a Bornegyed hírlevele is! A havonta érkező e-mailben a
Pincejárat programjairól, kulturális,
turisztikai és gasztronómiai újdonságokról értesülhetnek az olvasók.
Amennyiben ön is szeretne
mindezekről közvetlenül
tudomást szerezni, iratkozzon
fel hírleveleinkre
a www.budafokteteny.hu/
hirlevel oldalon!
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Borkóstolók • Kiállítások • Könnyűzenei programok
MINDEN HÓNAP ELSŐ SZOMBATJÁN

a Budafoki Pincejárat a borkultúrát bemutató egyedülálló
utazásra visz a borospincék és a kultúra világába.

PINCEJÁRAT NAPOK 2020-BAN:
március 7. | április 4. | május 2. | június 6. | július 4.
augusztus 1. | október 3. | november 7. | december 5.
Részletes információk:

www.bornegyed.hu/pincejarat
www.pincejarat.hu

Tájékoztatás

Tájékoztatás a szakrendelő
működési rendjéről
Tisztelt Betegek!
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr a koronavírus pandémia miatt soron kívül az alábbi intézkedéseket rendelte el:
2020.03.16-tól minden egészségügyi ellátásra csak sürgős életveszély vagy tartós egészségkárosodás elhárítása érdekében kerülhet sor.
Minden előjegyzéses betegellátást miniszteri utasításra törölnünk kell, munkatársaink az ismert
elérhetőségeiken keresni fogják betegeinket.
Nyitvatartási működési rendünk az alábbiakban változik:
Hétfőtől péntekig 8-16 óráig.
Sürgős betegellátás az alábbi szakrendeléseinken lesz:
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Szemészet
Fül, orr, gégészet
Nőgyógyászat
Belgyógyászati típusú ellátások (Kardiológia , Belgyógyászat,
Diabetológia )
Radiológia (csak sürgős betegellátás részeként)
Urológia
Sebészet
Sürgős kontroll visszarendelés esetén kérjük hozza magával a szakorvos által kiállított ambuláns lapját,
mert csak ez alapján tudjuk ellátni.
Sürgősségi betegellátáson kívül orvosainkat az ismert telefonszámokon ( 06 1 229 1777) tudják keresni,
ahol távkonzultáció és e-recept írás
történik.
Láz, köhögés, nehézlégzés esetén
kérjük telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, vagy hívják a 06 80
277 455, 06 80 277 456 zöldszámot,
vagy a mentőket.
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OKTATÁS, RIPORT

 Városházi Híradó

Írott nyelvi zavarok

Hetedik alkalommal tartották meg a Nyitott kapuk a logopédián nevű rendezvényt
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII.
kerületi tagintézménye március 4-én kilencedik alkalommal rendezte meg a Nyitott kapuk a logopédián elnevezésű rendezvényét a Klauzál Házban. Az idei évben
az írott nyelvi zavarok volt a téma, ezért a
konferencia résztvevői ezzel kapcsolatos
előadásokat hallgathattak meg. A találkozóra az ország több pontjáról is érkeztek
szakemberek, pedagógusok és szülők.
z ünnepélyes megnyitón Bátho-

Ary Boglárka, a Fővárosi Pedagógiai

Szakszolgálat kerületi vezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd Mosányi Emőke, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetője mondott beszédet.
„Az idei év témája nagyon fontos, mert
sajnos egyre több gyermek egymással
nem szóban, hanem írásban kommunikál, ezért az írott szónak nagy lett a jelentősége.” A beszédet követően átadták
a 2014-ben alapított Ajtony Péter-ván-

dordíjat, melyet idén Markó-Pirity Boglárka logopédus vehetett át. A megnyitón
Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester
rövid személyes gondolattal köszöntötte
a vendégeket.
A szakmai napon öt rendkívül színvonalas előadást hallgathattak meg a pedagógusok, majd ezt követően vehettek
részt két műhelymunkán. A rendezvény
fő előadója Mészáros Andrea gyógypedagógus, pszichológus, általános
neuropszichológus az írás és helyesírás zavaráról tartott prezentációt. „Mivel az írás a legkomplexebb iskolai teljesítmény, a legnagyobb agyintegrációt és a
leginkább összecsiszolt képességek használatát igényli, ezért a legnagyobb elvárás
elé az állítja az iskolába lépő gyerekeket,
hogy az írást mint készséget elsajátítsák.
Nem meglepő, hogy elég magas az aránya azoknak, akik vagy átmenetileg, vagy
tartósan problémákat mutatnak ennek a
készségnek a használatában.” A nap má-

sodik előadója Kas Bence egyetemi docens volt, aki a multimédia mint környezeti kockázat a korai nyelvi fejlődésben
címmel tartott prezentációt. Böde Péter
vándor meseíró előadása a meseolvasás
fontosságára hívta fel a figyelmet. Mátyás
Anna gyermekpszichiáter a nyelv- és beszédfejlődés zavarairól „autizmus spektrum zavarban” címmel tartott előadást,
majd Malaczkovné Orbán Judit óvodapedagógus, a XXII. kerületi Egyesített
Óvoda intézményvezetője az óvodai integráció múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélt. Ebéd után műhelymunkákon vehettek részt a megjelentek. Az
egyik teremben Magyarné Várbíró Zita
és Vékony Andrea okleveles gyógypedagógus-logopédusok beszéltek a hangtani tudatosság fejlesztéséről az 5–7 éves
gyerekeknél, a másik helyiségben Sipos
Zsóka okleveles gyógypedagógus mutatott rá a leggyakoribb olvasástechnikai
hibákra. n (Viszkocsil Dóra)

Romhányi, a „rímhányó”
Versmondó verseny a nagytétényi Szelmann Házban

utolsósorban a zsűri tagjait a Nagytétényi Polgári Kör nevében Lászlóné Varga Éva köszöntötte, külön kiemelve a
körükben megjelent Nádasdy Kálmándíjas Romhányi Ágnest, a zseniális költő lányát, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa, a Magyar
Állami Operaház dramaturgja.
A civil szervezet elnöke büszkén beszélt „falujuk” szülöttjéről, valamint arról, hogy az író, költő és műfordító nemcsak játékos, humoros állatverseivel és a
ma is népszerű animációs filmekkel – a
Mézga család, a Dr. Bubó vagy a Frédi
és Béni – vívott ki országos hírnevet, hanem kabaréműsorok, reklámszlogenek,
sőt operák, operettek szövegeivel is.
A remek hangulatú versenyt a Baross Gábor Általános Iskola igazgatóhelyettese, Kisbenedek Katalin segítségével a magyar–történelem szakos
pedagógus, Monostoriné Szeleczky
Gabriella vezette le. Az iskolások nagy

élvezettel mondták el a számukra kedves, szellemes szövegeket, elsősorban
a rímfaragó Romhányi József állatverseit. Idén is nagy népszerűségnek örvendett a Marhalevél, A bölcs bagoly,
a Nyúliskola és a Teve fohásza, valamint, ahogy eddig minden évben, az
Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát című írás. A huszonkét produkciót a zsűri – Romhányi Ágnes,
Dankóné Hegedűs Jolán és Németh
Zoltán alpolgármesterek, valamint a
civil egyesület részéről Kludák Erzsébet – értékelte, majd eredményt hirdetett mindhárom korcsoportban.
A 3–4. korosztály versmondói közül
Székely Aisa Emese I. (Kolonics), Mészáros Anna II. (Herman) és Pusztai Mihály III. (Kossuth) lett. Az 5–6. osztályosok mezőnyében Harrer Dániel Zoltán I.
(Rózsakert), Bátori Gergő II. (Kempelen) és Kató Anna III. (Kolonics) helyezést ért el, míg a 7–8. évfolyam legjobbjainak Vizeli Petrát I. (Bartók), Ladányi
Bálintot II. (Herman) és Vereb Éduát III.
(Nádasdy) tartotta a zsűri.
A vidám, sok nevetéssel kísért
délután zárásaként az 1921. március 8-án született Romhányi József tisztelői a róla elnevezett utcában koszorút helyeztek el egykori
szülőházán. n (Tamás Angéla)

az evésről szól, el is kell készíteni a finom falatokat. Akik napközben segítenek a töltésben, aprításban és darálásban,
azok sült vért kapnak reggelire. Minden
évben részt vettem eddig a munkában is
és az esti vacsorán is, ahol jó társaságban, kellemesen el tudunk beszélgetni a
barátainkkal” – mondta Szabolcs Attila.
Az időjárás melegedése miatt a hagyományos áprilisi disznóvágás időpontját áttették a szervezők februárra,
hogy a hús nehogy megromoljon feldolgozás közben. Huber György halála után
a Nagytétényi Polgári Kör úgy gondolta, hogy ezt a közösséget összetartó hagyományt tovább szeretné ápolni. Ezen a
napon nemcsak az alapítóra emlékeznek
meg a tétényiek, hanem azokra is, akik
azóta már nem lehetnek jelen egy-egy
disznóvágáson. 2002-től 2006-ig Bollók
Istvánné volt a polgármester, aki egy
disznóvágást sem hagyott még ki. „Ez
egy kimondottan civil rendezvény, ahol
a barátok összejönnek és őrzik a szüleink által ránk hagyott hagyományokat.

Nagyon örülök, hogy évről évre átérezhetem annak az örömét, hogy együtt elkészíthetjük a finom falatokat” – mondta Bollók Istvánné. A szakavatott böllér a
nap elején kiosztja a feladatokat és megmondja mindenkinek, hogy mit kell csinálni. „Én a fűszerezésben, a gyúrásban
és a töltésben szoktam segíteni” – mondta az egykori polgármester asszony.
Karsay Ferenc polgármester idén is
jelen volt a disznóvágáson, így a négy
polgármester együtt segített a tétényi
hölgyeknek, uraknak a rengeteg munkában. „Több mint százéves hagyománya
van a Nagytétényi Polgári Körnek, dédszüleink, ükszüleink alapították, melynek lényege, hogy egymásra figyelve
tudjanak az emberek együtt élni. Mindig nagy örömmel fogadom el László Éva meghívását és veszek részt
ezen a hagyományőrző, jó hangulatú programon” – mondta Karsay Ferenc polgármester. Az esti vacsorán közel 150-en vettek részt a Szelmann Ház
nagytermében. n (Viszkocsil Dóra)

A Nagytétényben született Romhányi
József születésnapja alkalmából rendezett szavalóversenyt a Nagytétényi
Polgári Kör és a Baross Gábor Általános Iskola március 3-án a Szelmann
Házban.
kerület iskoláiból érkezett gyereke-

Aket, szülőket, pedagógusokat és nem

Hagyományőrzés
és közösségépítés is
a disznótor
A kerület vezetői is mindig nagy örömmel
tettek eleget a civilek meghívásának
a hagyományőrző programra
disznóvágás

hagyománya

egyes

Atörténészek szerint már a honfog-

lalás korára visszavezethető. Ez nem
véletlen, hiszen a nehezebb időszakokra, a vándorlásokra biztosítani kellett a megfelelő mennyiségű élelmiszert. Őseink bizonyára vándorlásuk
során is bőven éltek sertéshússal, szalonnával. I. István 1036-ban intézkedett a Bakonyban makkoló sertésekről. I. Endre kiéheztetett ellenségének,
III. Henriknek 1051-ben például 2000
oldalszalonnát küldött ajándékba. Persze ez csak sózott, esetleg borsozott
szalonna volt. A paprikát nem ismerték. Ez a fűszerünk csak a XVIII. században kezdett szélesebb körben elterjedni. Az 1950-es években tiltott dolog
volt engedély nélkül a disznóvágás (ez
a feketevágás, ugyanis engedély kellett
hozzá, de az éhség miatt kénytelenek
voltak a nehezen megszerezhető engedély nélkül a pincében, titokban levágni a disznót). A hagyományok szerint
meghatározott időpontban, Egyed napján, azaz szeptember 1-jén fogták régen a disznót hízóba. Hagyományosan
november 30. volt a disznótorok kezdőpontja, így nem a véletlen műve a
„disznóölő Szent András” népi elnevezés András-napon. A farsangi időszak
a lakomák, esküvők ideje, s a disznótoroké is. A téli esküvőknek számos oka
van, de az egyik az, hogy kellett a hús
a lakodalomba, kellett a hízott disznó,
s ennek nem a nyár az ideje.

A nagycsalád úgy ölt disznót, hogy
hol itt, hol ott kerüljön sor erre a tevékenységre. Egyrészt így segíteni tudtak
egymásnak a munkában, másrészt meg
így mindig volt kóstoló a háznál.
A disznóölés, s az utána következő
disznótor a téli hónapok jelentős és várt
eseménye. Régen még a gyermekek sem
mentek aznap iskolába. Ilyenkor korán
kezdődött a nap az egész család számára: még alig pitymallott, s már zörgetett
a kapun a disznóölő koma vagy sógor,
mert a saját disznóját senki sem vágta le
szívesen.
A disznóölés előkészítésében, majd
az egész napi munkában a háziasszonynak segítettek a szomszédasszonyok, s a
közeli rokonok. Ez a segítség kölcsönös
volt: a háziasszony később visszasegített,
ha a szomszédoknál volt disznóölés. A
disznótorok tehát nemcsak az evés-ivásról szóltak, hanem komoly közösségépítő szerepük is volt, és van a mai napig.
Nincs ez másképp Budafok-Tétényben sem, ahol szintén régi hagyomány a
disznóvágások megtartása. Ezeken rendszerint részt vesznek a kerületi elöljárók
is, ezzel is megtisztelve az őket vendégül
látó civileket. Nem véletlen, hogy a kerület egykori polgármesterei és jelenlegi
vezetői is jó szívvel nyilatkoztak ezekről
az eseményekről.
„Több mint húsz évvel ezelőtt Huber
György hentes, mészáros hívta életre és
rendezte meg először Nagytétényben a
névnapján, április 26-án azt a disznóvá-

gást, ami ma már szerves része a tétényi
emberek életének” – emlékezett vissza a
kezdetekre Hajas Ervin, kerületünk egykori polgármestere. Hozzátette még, hogy
az akkoriban újjáalakult Nagytétényi Polgári Kör lelkes tagjai saját erejükből, társadalmi munkával építették, újították fel
a Szelmann Házat, némi önkormányzati segítséggel. Hajas Ervin 1990–1998ig két cikluson át volt Budafok-Tétény
polgármestere, és mindig aktívan részt
vett a disznóvágásokon. „Az első időben a szűk tagság vett részt a rendezvényen, itt az udvarban vágtuk le a disznót
és dolgoztuk fel, kivéve a kolbász füstölését. Nagyon szerettem a jó hangulatú társaságban dagasztani és szeletelni a
húsokat” – mondta Hajas Ervin. Az évek
múlásával Nagytétény után más kerületi
civil szervezeteknél is megrendezték és
hagyománnyá vált a disznóvágás.
Szabolcs Attila három cikluson át volt
polgármester, és ő is rendszeres vendége,
sőt aktív segítője volt a közösséget építő programnak. „A disznóvágás nemcsak

Városházi Híradó

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

Akácméz 2400 Ft/kg
Hárs méz 2200 Ft/kg
Levendula méz 2200 Ft/kg
Erdei méz 2200 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Aranyvessző méz 2200 Ft/kg
Repce méz 2000 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461, 30/9192-409
1224 Budapest, XIV. utca 59.

Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

Apróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Ingyenes kiszállás.
Kerületi Gyorsszolgálat 227-7210,
0630/9400-748
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821390, www.a111auto.hu
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233
Ács – kőműves vállal minden fajta külsőbelső építési munkákat, lapostető szigetelést,
ereszcsatornázást stb. Tel: 06-70/908-9578
Tepertőnek való bőrös kacsa és liba testháj házhoz szállítással rendelhető. Tel.: 0620/546-1049

Konyhabútor és szobabútor készítését vállalom. Érdeklődni este a 06-70/604-0366-os
telefonszámon
Fuvarozást, költöztetést vállalok a hét minden napján. Tel: 06-30/7473-655
Nyílászáró felmérése, beépítése, redőnyök, szúnyoghálók felszerelése. Tel: 06-30/7473-655

kert 
Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, betonozással, bontássaljavítással kapcsolatos munkák elvégzése.
Tel.: 06-70/617-79-40

 3\T`\_\X UVQNX X\_\[sX Xz`g~az`R
WNc~as`N RYz_URaá s_\[
 .Y` SRY`á XVcRURaá S\T`\_ Zs_
!"3aaY
 6Tz[f R`Raz[ aRYWR` S\T\_c\`V RYYsas`
 :\gTs`X\_Ysa\g\aaNXU\g UsgU\g
ZRTf[X
0~Z' EE66 /] :Rgá b   ARY' # $

ingatlan 
ELADÓ 22. kerületben beköltözhető 70 m2
háromszobás öröklakás, irányár: 30 millió Ft.
Tel: +36-30/9340-189

keres 
Lakóautó részére parkolót keresek hossz
távra. Tel: 06-20/9437-126

régiség 

Kertépítést, elvadult kertek tisztázását, cserjeirtást, kerti tó, kerti faépítmények építését
vállalom, favágást is. Monostori Attila 06-20918-0945
Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés,
favágás, bozótírtás, térkövezés, kerítés építés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.:
06-20-259-6319

Könyveket, könyvtárakat, képeslapot, fotót,
műtárgyakat Vértesi Antikvárium vásárol. Díjtalan kiszállítás. Tel: 06-20/4256-437

Hozzávalók:
A tésztához: 200 g friss lasagne tészta
A raguhoz: 4 evőkanál olaj, 1 közepes fej vöröshagyma, 6 gerezd fokhagyma, 4 evőkanál víz, 3 db sárgarépa, 1 teáskanál só, feketebors, 500 g marhahús (darált),
1 púpozott teáskanál kakukkfű, 1 púpozott teáskanál
oregánó, 150 g gomba, 2 db paradicsom, 140 g sűrített paradicsom
A besamelhez: 100 g vaj, 1 L 2,8%-os tej, 60 g finomliszt, só, szerecsendió (őrölt), fehérbors (őrölt)
A szóráshoz: 500 g trappista sajt
elkészítés: Pirítsuk meg olajon a hagymát, majd a fokhagymát. Kevés vizet öntünk rá és 10
perc alatt megpároljuk a répát, majd hozzáadjuk a darált húst és 10 perc alatt ezt is lepirítjuk.
Közben sózzuk, borsozzuk. Ezután hozzáadjuk a felaprított gombát és paradicsomot, majd addig pároljuk, míg teljesen meg nem puhul. Végül beletesszük a paradicsompürét, fűszerezzük
ízlés szerint, majd levesszük a tűzről és félretesszük. A besamelhez először olvasszuk fel a vajat, majd adjuk hozzá a lisztet és gyors kevergetés mellett pirítsuk világosra. Szép lassan öntsük hozzá a tejet és keverjük simára. Végül sózzuk, fűszerezzük.
Az összeállításhoz először vajazzuk ki a tepsit, majd tegyünk rá egy réteg tésztát. Ere a besamel negyedét, és a hús harmadát, végül egy réteg reszelt sajtot, Ezt a lépést ismételjük meg
összesen háromszor, a negyedik tésztarétegre pedig ráöntjük a besamel maradék negyedét, illetve jó alaposan megszórjuk reszelt sajttal. Légkeverés nélkül 180 fokon 40-60 perc alatt sütjük készre és kb 2 óra hűlés után tálaljuk.

Megjelenik: minden második héten
(január 1., január 30., fabruár 13., fabruár 27.,
március 13., március 27., április 10., április 24.,
május 8., május 22., június 5., június 19.,
július 10., július 31., augusztus 7., augusztus 21.,
augusztus 28., szeptember 11., szeptember 25.,
október 9., október 30., november 13.,
november 27., december 18.)
Hírdetésfelvétel:
Sales Bt.
Telefon: 06-20/9589-700
E-mail: office@kerületilapok.hu

FOGTECHNIKA

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

Marhás lasagne

Példányszám: 22 700
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Jelentkezés a
06/20/330- 3346
telefonszámon.

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs 06-20-264-7752

HIRDETÉS, HIRDETMÉNY

A Baross Gábor
Horgászegyesület
munkatársat keres
halőr-gondnoki
munkakörre.

Apróhirdetés

szolgáltatás 



Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.
Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!
Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

Árverési dokumentáció megvásárolható 10 000 Ft + 27% áfa = 12
700 Ft 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.: 229-2611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezetőhelyettestől, vagy a földszint 5. szobában (tel.: 229-2611/140), Párkányi Ferenc ügyintézőtől.
Az árverésen az személy vehet részt, aki az ajánlati biztosítékot az
árverést megelőző nap 16.00 óráig az önkormányzat számlájára befizette, ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta
és az árverési dokumentációt megvásárolta.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.
1225 Bp., Érdi utca 14/A kivett beépítetlen terület

A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

Helyrajzi szám: 232827/1. Telekterület: 1256 m2. Övezet Lke-1/NT/1.
Az ingatlan kikiáltási ára: 38 700 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Vigyázz, kész, tűz!
Lövészet a Budafok-Tétény Baráti
Körök Egyesülete kupasorozatán
Harmadik állomásához érkezett a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének
kupasorozata február 29-én, melyre idén
már tíz csapat nevezett be. A versenyzők
fegyverekkel a kezükben álltak egymás
mellett a lőtéren, a 20 méternyi távolságra kiküldött lőlap előtt, majd célzás után
tüzeltek.
négy állomásból álló kupasoro-

Azat egyik legizgalmasabb sportága

Döntetlennel is nőtt az előny
Megerősítette második helyét a tabellán a BMTE labdarúgócsapata
Mindennek a jó oldalát kell nézni, ahogy
Csizmadia Csaba, a BMTE edzője is tette a Tiszakécske elleni soványka 0-0 után.
Mivel ugyanis a harmadik helyen nyomuló
Vasas 3-1-re kikapott az MTK otthonában,
az eddigi hatról hétpontosra nőtt a Budafok
előnye a második helyen a feljutásért folyó
öldöklő küzdelemben. Könnyen lehet, egy
darabig ez volt az utolsó mérkőzésünk...
iába volt a 70:30 százalékos labdabir-

Htoklási fölény a koronavírus-járvány

miatt zárt kapus meccsen, hiába borult
fel a pálya, nem sikerült gólt rúgnunk az
NB II 28. fordulójában a Duna Aszfalt
csapatának. A 0-0-s eredmény nem valami fényes, és amikor szombat délután
befejeződött a mérkőzés a Promontor utcában, még benne volt a pakliban, hogy
a bennünket hatpontnyi távolságból üldöző, és az utóbbi fordulókban megtáltosodó Vasas legyőzi az MTK-t az Új
Hidegkuti Nándor Stadionban. Szerencsére nem így történt, 3-1-re győzött az

éllovas, és így hétpontosra nőtt az előnyünk a második helyen.
– Hogy mi van a csapattal? – kérdezett
vissza Csizmadia Csaba vezetőedző, amikor szombat este felhívtam, egy kicsit még
az előző fordulóbeli ajkai 2-0-s vereségre
is célozva. – Mi lenne? Minden a legnagyobb rendben! Növeltük az előnyünket,
a többi meg nem érdekes. De a viccet félretéve, végig a Tiszakécske térfelén folyt
a játék, harminc méteren belül tíz emberrel védekeztek, és így nagyon nehéz gólt
rúgni. De hát ők a kiesés ellen küzdenek,
minden pontra égető szükségük van, igaz,
nekünk is a feljutáshoz. Az első félidőben
volt két nagyon nagy helyzetünk, azokat
kihagytuk, a második játékrészben is folyamatosan nyomtuk őket, de nem ment
be a labda a kapujukba. Az a bizonyos picike első gól nem ment be, és ha nincs első
gól, akkor nincs második sem. Az eddigi jó játékunkkal és azzal, hogy feljutásra állunk, elértük azt, hogy az ellenfeleink rendre beállnak védekezni, betolják a

csapatbuszt a tizenhatosukra, és ezzel nem
boldogulunk. Ez valamilyen szinten pszichológia, de tanuljuk ezt a részét is a dolognak, és közben, hála istennek, azzal az
egy ponttal, amit szereztünk, egy pontot
rátettünk a Vasasra, és ez a legfontosabb.
Csakhogy a folytatás bizonytalan, sőt,
meglehet, mire ezek a sorok nyomdába
kerülnek, minden megváltozik.
– Könnyen lehet, egy darabig ez volt
az utolsó meccsünk – folytatta Csizmadia.
– Úgy tudom, Európában már csak öt országban folyik a bajnokság, és ahogy az
iskolákat bezárták, úgy az NB I és az NB
II pontvadászatát is berekeszthetik. Mert
bár játszani így is lehet, zárt kapuk mögött, de az emberek egészsége, biztonsága mindennél fontosabb. Amúgy szerdán
Kazincbarcikán játszanánk a remek formába lendült ellenféllel, vasárnap meg
jönne a harmadik helyen álló Vasas.
Ha jönne. Ha valamikor indokolt volt a feltételes mód, akkor most
igazán az. n (Ch. Gáll András)

Riválisok a pályán, barátok a hétköznapokon
Képes lengyel–magyar sporttörténelem a Vén Emil Galériában
Az Országgyűlés tizenhárom éve nyilvánította március 23-át a magyar–lengyel barátság napjává. Ebből az alkalomból – néhány nappal megelőzve a
jeles dátumot – március 12-én reprezentatív fotókiállítás nyílt a Klauzál Gábor Művelődési Házban „Riválisok a
pályán, barátok a hétköznapokon” címmel. A megnyitót két legendás sportember, Novotny Zoltán, a sportriporterek doyenje és Kamuti Jenő kétszeres
olimpiai ezüstérmes tőrvívó, a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke tette emlékezetessé hangulatos múltidézésével.
„Isten éltesse a lengyel–magyar barátságot!” – ezekkel a szavakkal nyitotta
meg a kiállítást Karsay Ferenc polgármester, aki – eredeti „foglalkozásához”
híven – a lengyel–magyar hokimeccsek
élményanyagából is merített beszédéhez, majd Joanna Urbanska, a Lengyel
Intézet igazgatója büszkén hangsúlyozta. „Még a koronavírus sem tudja
legyőzni a két nemzet barátságát!”
Kamuti Jenő, az öt olimpián részt
vett, kétszeres ezüstérmes tőrvívó szívet melengető történetet elevenített fel
lapunknak Kevey János vívómesterről, aki 1938-ban érkezett varsóba, és
azonnal átvette a lengyel kardválogatott irányítását. Kevey a második világháború kitörésekor néhány lengyel

vívóval visszakerült Magyarországra, de innen már adjuk át a szót Kamuti Jenőnek. „Kisgyermekként Bem apó
volt a hősöm, onnan datálódik a lengyel nemzet iránti rajongásom. No de
ne Bemről beszéljünk, hanem Kevey
Jánosról! Kevey ulánus kapitány volt a
Horthy-hadseregben, sőt, a kormányzó
testőrségében szolgált. Csakhogy elvesztettük a háborút, és Keveynek menekülnie kellett. És hová menekült?
Egy másik kommunista országba, Lengyelországba! És varsóban befogadták,
sőt, bújtatták, majd aztán engedték,
hogy előjöjjön az illegalitásból, mert
tudták, milyen nagyszerű vívómester.
És Kevey beindította a modern lengyel kardvívást, ő lett a legendás Jerzy
Pawlowski és a csaknem olyan legendás Wojciech Zablocki felfedezője. A
lengyelek Kevey irányításával annyira
felfejlődtek, hogy az 1959-es budapesti
világbajnokságon legyőzték a magyar
válogatottat a kardcsapat döntőjében!”
Novotny Zoltán, a Magyar Sportújságíró Szövetség tiszteletbeli elnöke elsősorban futballélményeiből
merített. „Nem túl kellemes élmény
nekünk, magyaroknak az 1972-es
müncheni olimpia döntője, amelyet
2-1-re megnyertek a lengyelek ellenünk a fantasztikus Kazimierz Deyna
két góljának köszönhetően. Az akkor
meglepetésnek számított, de két évvel

Városházi Híradó
budafok-tétény

a lövészet. Az indulók nagy várakozással érkeztek a verseny előtti napokban meghirdetett gyakorlásokra, hiszen
enélkül senki nem vehetett részt a versenyen. A Tétény Promontor Polgári
Lövész Egylet már húsz éve vállalja az
MCM sportpisztoly-lövészverseny lebonyolítását a Kossuth Lajos utca 60.
szám alatti lőtéren. A versenyző csapatok külön-külön négyes bontásban léptek a lőtér területére, ahol rövid eligazítást tartottak az egylet munkatársai,
ezután következhetett az öt bemelegítő
lövés. A versenyen a 20 méter távolságra kiküldött lőlapot kellett minél pontosabban eltalálni. A lőállásba elhelyezett

távcső segítségével bármikor ellenőrizhették a versenyzők a lövések pontosságát, így menet közben tudtak korrigálni.
A cél az volt, hogy húsz értékelt lövésből minél több köregység gyűljön össze.
Nemcsak a csapatok, hanem a versenyzők is külön-külön küzdöttek a legjobb
eredményért.
A kupasorozat lövészversenyét a RiCar II-es csapata nyerte meg. Második
lett a Ri-Car I-es csapata, a bronzérmet a
Volvo Ivanics csapata vihette haza. Egyéni versenyben a hölgyek közül Babrányi
Lilla, a férfiak közül pedig Pahocsa
László bizonyult a legjobb lövőnek és
vehette át az aranyérmet. A nyerteseknek
a kupákat és az érmeket Szabó Imre, a
Tétény Promontor Polgári Lövész Egylet elnöke, valamint Vizi Sándor, a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének
elnöke adta át. A Budafok-Tétény Baráti
Körök Egyesületének kupasorozata március 28-án, szombaton a BMTE-pályán
ér véget, amikor a csapatok labdarúgásban mérik össze tudásukat. Ekkor
dől el, hogy 2020-ban ki viheti haza
a vándorkupát. n (Viszkocsil Dóra)

Küzdelmes meccsek
a Zakariás kupán
Ismét megrendezték a Zakariás József Utánpótlás Tornát
„Mindent tud, amit egy futballistának
tudnia kell, és amit tud, azt minden
poszton érvényesíteni tudja. Jobb láb,
bal láb, neki mindegy, szélső, belső
csatár, fedezet, ahogy tetszik! De nemcsak a pályán, a privát életben is igazi mindenes, aki az égvilágon mindenre használható. Nagyszerű gyerek az,
kérem, nem hiába irigykednek rám miatta!” Nem másról mondta ezt egykori
klubvezetője, mint Zakariás Józsefről,
az Aranycsapat legendás játékosáról.
És, hogy miért különösen fontos ez a
kiváló egykori labdarúgó nekünk, budafokiaknak?
Azért, mert Zakariás valamikor régen, még ifjú sportolóként itt rúgta a
labdát, Budafokon. Őrá is emlékeztek
a BMTE Sportcsarnokában, ahol a ve-

zetőségnek és Luhály József edzőnek
köszönhetően több mint 15 éve rendezik meg a Zakariás József Utánpótlás Tornát. Az U10-es tornán ezúttal
is megjelentek Zakariás József gyermekei, Zakariás Ágnes és Zakariás
Tamás is. A versenyen négy egyesület vett részt: a Budafoki LC (két csapattal), a Budakeszi LA, a Kőbányáért SE és az ESMTK gárdája. A végső
győzelmet végül egy mindent eldöntő
mérkőzéssel a Budakeszi LA szerezte
meg a Budafoki LC előtt. A torna gólkirálya Márton Félix lett a Kőbányáért
SE-ből, a legjobb kapusnak Schramek
Mártont választották a Budafoki LCből, a legjobb játékosnak Lóránt Kelen Gergely, a Budakeszi LA játékosa
bizonyult. n (vh)

később, az NSZK-beli világbajnokságon szerzett bronzéremmel Deynáék
bebizonyították, hogy nagyszerű csapatuk van.”
Novotny kolléga még beszélt a feledhetetlen
Papp
Laci–Zbigniew
Pietrzykowski párharcokról a szorítóban. A lengyel bokszoló volt azon kevesek egyike, akinek sikerült legyőzni
a háromszoros olimpiai bajnokot, aki
azonban a melbourne-i játékokon vis�szavágott legyőzőjének.
Kettejük barátsága azonban a szorítóbeli küzdelmek ellenére megmaradt,
és visszavonulásuk után is mintegy jelképei voltak a két nemzet példásan jó
viszonyának. n (Ch. Gáll András)
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