Nyertes kutyamentők

Felszólítás helyreállításra

Szörényi hetvenöt

Indul a bajnokság

A Közösségre Kapcsolva pályázat egyik nyertese, a Kutyamentő CHIP-et csapat több problémát igyekszik orvosolni. (9. oldal) 

Az önkormányzat felszólította a szolgáltatókat a Leányka utcában a minőségi
helyreállításra. (2. oldal) 

Bort készít, de szereti a budafoki nedűket is
Szörényi Levente, aki idén ünnepli
75. születésnapját. (5. oldal) 

A Kisvárdával kezdi az első osztályú szezont
a BMTE. Összeállításunk és program a vörös-feketébe öltözött Sport oldalon. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Klubkoncertek
Myrtillel
A Törley
Pezsgőmanufaktúra
vendége volt
az énekesnő

(7. oldal) 
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Megújulhat a Batthyány utcai rendelő
Az önkormányzat a kepviselő-testület döntése értelmében pályázott többek között az épületek korszerűsítésére, akadálymentesítésére is
Nyertes pályázat esetén a részleges
felújítások során elmaradt, de szükséges feladatokat tervezik elvégezni.
Energetikai korszerűsítéseket valósítanak meg, ennek során napelemes rendszert telepítenek, így csökkentve az
áramfelhasználást és a környezetszen�nyezést. A korszerűsítés része a régi
lámpák cseréje is, amelyek helyére
energiatakarékos LED lámpatestek kerülnek. A meglévő elektromos vezetékek megfelelnek a szabványoknak, így
csak a mennyezet javítását és a helyiségek tisztasági festését kell ezután elvégezni.
Építészeti és kommunikációs akadálymentesítés részeként a látó, a csökkentlátó és a vak emberek számára vezetősávokat telepítenek, színkontrasztos
környezetet alakítanak ki, valamint tapintható felirattal látják el a belső helyiségeket. A belső ajtók cseréje is szükséges
az akadálymentes használat, valamint
a betegjogok tiszteletben tartása érdekében, így ugyanis nem fog kiszűrődni a rendelőben tartózkodók beszélgetése. A meglévő mozgássérültmosdóba
megfelelő
szanitereket
helyeznek el, és elvégzik az akadálymentesítés
korszerűsítését.
(Folytatás

A Batthyány utcában egy épületegyüttesben működik a háziorvosi rendelő, a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat. Az önkormányzat a
képviselő-testület döntése értelmében
pályázott többek között az épületek
energetikai korszerűsítésére, akadálymentesítésére és a vizesblokkok felújítására. A pályázaton maximálisan igényelhető összeg 30 millió forint, ehhez
bruttó 30 millió forint önrészt biztosíthat az önkormányzat.
z önkormányzat képviselő-testü-

Alete július 9-én döntött arról, hogy

pályázatot nyújtanak be a háziorvosi rendelő, a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat épületegyüttesének felújítására. Sikeres pályázat
esetén sor kerülhet többek között az
épületek energetikai korszerűsítésére,
akadálymentesítésére, valamint a vizesblokkok felújítására. A nagytétényi
ingatlan az 1990-es évek elején épült,
az akkori műszaki követelményeknek
megfelelően. A közel 30 éves épületet
több alkalommal felújították, 2007-ben
részben akadálymentesítették az akkori tudás szerint, korszerűsítették, a fűtést és a burkolatok egy részét is lecserélték.

Petíció a zajcsökkentés érdekében

a 10. oldalon) 

Budafoki Pincejárat a swing jegyében
Ingyenes buszjáratokkal szállították a vendégeket a pincékhez
Herman Ottó Intézet jóvoltából in-

A gyenes helyi kisbuszkörjárattal szál-

Több mint 2500 kerületi lakost érint közvetlenül a Budaörsi Repülőtérről felszálló repülőgépek
zajszennyezése, ezért Budafok-Tétény önkormányzatához fordultak segítségért. A februári testületi ülés napirendre tűzte a petíciót, a képviselők pedig egyhangúlag befogadták azt. Felhatalmazták Karsay Ferenc polgármestert, hogy a lakók által jelzett problémát tárja az illetékes
hatóságok elé. Kezdeményezze az ügy kivizsgálását és a szükséges hatósági intézkedések
megtételét a Budaörsi Repülőtérről felszálló motoros kisrepülők által keltett rendkívül zavaró zaj
csökkentése érdekében. (Továbbiak a 9. oldalon) 

lították a vendégeket a budafoki pincékbe augusztus 1-jén. Óránként indultak
a buszok a XXII. kerületi városházától. A Záborszky Pincében borkóstolóval egybekötött pincesétákat szerveztek.
A Várszegi Pincészetben borkóstoló és
látványkonyha várta a vendégeket. A Törley Pezsgőmanufaktúrában este koncertek szórakoztatták a látogatókat.. A Vasmacska terasz étteremben gasztroest volt.
A Sauska Pincészetnél pincetúrát szerveztek pezsgőkóstolóval. A DP BBQ büfében
a Budafoki Borlap válogatását ízlelgethették a vendégek. A Barlanglakás Emlékmúzeumban tárlatvezetés mellett Berendi
Nándor harmonikajátéka szórakoztatta az
érdeklődőket. (Továbbiak a 7. és a 9. oldalon, illetve a Bornegyed.hu oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Folytatódik a zebraprogram
Újabb gyalogátkelőhelyek létesülnek
a kerületiek biztonsága érdekében
Kerületünk barátságos, biztonságos, kisvárosias jellege miatt kedvelt a kisgyermekes családok és az idősebbek körében is. Budafok-Tétény önkormányzata
ezért korábban úgy döntött, e két korosztály fokozott védelme érdekében elindítja
közlekedésbiztonsági programját. Ennek
részeként több zebra is megépülhetett
kerületünkben.
z elmúlt években a kerület több pont-

Aján létesített az önkormányzat gya-

Elhúzódó „üzemzavar”
Hónapok óta tart a Leányka utcai „üzemzavar-elhárítás”
Szinte járhatatlan, gyalogosok elől elzárt
járdaszakaszok, sittkupacok, akadályok
fogadják a Leányka utca lakóit, és okoznak bosszúságot az arra közlekedőknek.
A közműszolgáltatók tájékoztatása szerint üzemzavar-elhárítást végeznek. Budafok-Tétény önkormányzata felszólította
a szolgáltatókat az elmaradt engedélyeztetés miatt, továbbá minőségi helyreállítást vár el.
Leányka utca lakói értetlenül állnak

A az előtt, hogy a felbontások folyama-

tosak a lakókörnyezetükben. Bosszantó,
hogy a karbantartási munkák különböző
közműszolgáltatók megbízásából összehangolás nélkül történnek. Ennek következménye, hogy a már befejezettnek vélt
munkák után újra felbontják a járdaszakaszt. Az önkormányzat többször kérte a
szolgáltatókat, hogy egymás között hangolják össze a közműmunkálataikat, és
egyeztessenek a kerületi önkormányzattal
is. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a

Leányka utca páratlan oldalán a közművek összehangolatlan munkája miatt alakult ki az áldatlan állapot. Tavaly is több
felbontás volt az utcában, például a Fővárosi Gázművek végzett felújítást. Amikor
az befejeződött, részben azonos helyszínen jött a Fővárosi Távfűtő Művek, hogy
a közért és a 11-es szám közötti területen helyreállított területet újra felbontsa karbantartás miatt. Ezt akkor azonban
az önkormányzat megakadályozta, tekintettel arra, hogy megkezdődött az iskolaidőszak. A Leányka utca páros oldalán az
Elmű tájékoztatása szerint a mostani felbontás üzemzavar-elhárítás miatt történt.
Az ilyen vis maior helyzetekben a javítás
halaszthatatlansága és sürgőssége miatt
a kivitelező mentesül az engedélykérelem procedúrája alól. Ez a munka azonban nagyon elhúzódott, és az üzemzavaron egyértelműen túlmutatott. Így az
önkormányzat felszólította a szolgáltatót, hogy kérjék meg a szükséges hozzájárulásokat, engedélyeket. Ilyen esetben

az adott út vagy járda kezelőinek hozzá
kell járulniuk, hogy a felbontás megtörténhessen. Fontos tudni, hogy a Leányka
utcában a járda kezelői jogait is a kerületi önkormányzat gyakorolja, az út esetében viszont a kezelő a Budapest Közút. A
felbontásokat megrendelő szolgáltatóknak a hozzájárulások megszerzése mellett a munkálatok után helyreállítási kötelezettségük is van. Ez azonban általában
az eredeti állapot visszaállítását jelenti,
ami jelen esetben nem elfogadható. A cél
ugyanis, hogy az utca járdája biztonságos
és esztétikus legyen. Erre a helyi adottságokat, a sok közművezetéket figyelembe
véve a szakemberek szerint a térkő lenne
a legalkalmasabb. Az önkormányzat kezdeményezte a szolgáltatónál a magasabb
műszaki tartalmú helyreállítást, BudafokTétény pedig vállalja a költségkülönbözet megfizetését, valamint a közműjavítással nem érintett helyi járdaszakaszok
felújítását. A munka befejezési határideje
augusztus 31. n (VH/budafokteteny.hu)

logátkelőhelyet. A Dózsa György út–
III. utca, Háros utca–Liszt Ferenc utca,
Háros utca–Hűség utca zebráin már biztonságosan térhetnek át a gyalogosok az
út egyik oldaláról a másikra.
Bár a zebraépítés nem a kerületi önkormányzatok feladatkörébe tartozik,
Budafok-Tétény önkormányzata ezúttal is vállalta, hogy elkészítteti a szükséges terveket, és gondoskodik a kivitelezésről, biztosítva a szükséges pénzt. A
biztonságos gyalogos közlekedés érdekében idén is folytatják a sikeres programot, ezúttal a kerület öt további helyszínén épülhet gyalogátkelőhely: a Tegzes

Koncepció készül a parkolásról

Az önkormányzat megbízást adott a budafoki belvárost érintő parkolási koncepció kidolgozására
Budafok-Tétény egyik legnagyobb problémája a közlekedés. Budafok belvárosából egyre több lakossági panasz érkezik a parkolási nehézségek miatt.
Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a budafoki belváros parkolási
gondjainak mielőbbi megoldását, ezért
megbízást adott egy, a belvárost érintő
parkolási koncepció kidolgozására.
érdésünkre Karsay Ferenc polgármester elmondta, fizető parkolást
csak az érintett lakosság kezdeményezése és támogatása alapján lehet bevezetni, a parkolási díj pedig nem sújthatja a belvárosban állandó lakcímmel
rendelkezőket.
A korábbi konzultációból már kiderült, hogy az itt élők egyre nehezebben
találnak lakhelyük közelében szabad
parkolóhelyet, amikor délután vagy
este hazaérkeznek a munkából.
Jelentős probléma az is, hogy aki
napközben Budafok belvárosába vásárolni, vagy ügyet intézni érkezik, szintén nehézségekbe ütközik. A kereskedők gazdasági érdekei, valamint a
kormányhivatal, a posta, a polgármesteri hivatal, a rendőrség vagy a bankok
ügyfeleinek gyors ügyintézése miatt
is észszerű lenne korlátozni a budafoki belvárosban a parkolási idő hos�szát. A zsúfoltság egyik legfontosabb
oka ugyanis az, hogy a belvárost sokan
használják P+R parkolóként, azaz idáig gépkocsival jönnek, majd átszállva
a közösségi közlekedés járműveire, továbbutaznak belvárosi munkahelyükre, ahol nem tudnának parkolni, vagy
jelentős anyagi ráfordítással járna, ha
egész nap ott állna a járművük. A korábbi felmérés rávilágított, hogy ezt a
megoldást előszeretettel választják az
agglomerációból érkező, nem a XXII.
kerületben lakó autósok.
A koncepcióterv elkészítésével megbízott tervező feladata, hogy az alapos,

utcán a Szabina út közelében, a Háros utcán a Jégmadár utca közelében, az Ady
Endre úton a Tordai út kereszteződésénél, az Ady Endre úton, a Pék utca közelében és a Bajcsy-Zsilinszky út–Kápolna
utca által határolt csomópontnál. Az új
gyalogátkelőhelyek létesítése során a jelzőtáblák kihelyezése és a burkolati jelek
felfestése mellett szükséges az akadálymentesített járdacsatlakozások kiépítése is. A kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás folyamatban van.
Ezen kívül szükséges a Budapesti Díszés Közvilágítási Kft. (a továbbiakban:
BDK) közreműködése is, amely vállalta,
hogy jelen esetben elvégezteti a közvilágítási munkálatokat. Erre a munkára is
elindul a közbeszerzési eljárás. Amen�nyiben a BDK közbeszerzési eljárása sikeresen lezárul, minden akadály elhárul a zebrák kiépítése elől, elindulhat a
kivitelezés. Az önkormányzat a kerület
több pontján táblát is kihelyeztetett, jellemzően gyalogátkelőhelyek és játszóterek közelében, amelyek figyelmeztetik
az autósokat a megfontoltabb, óvatosabb
közlekedésre. n (budafokteteny.hu)

Elindult a légi
szúnyogirtás
A földi gyérítés nem volt
elég hatékony az elmúlt
időszakban
A szokásosnál durvább szúnyoginvázió
miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ 180 napra engedélyezte a légi kémiai szúnyogirtást.
z intézkedésre azután került sor, hogy

Aaz Országos Katasztrófavédelmi Fő-

K

minden területre kiterjedő vizsgálatokat követően átfogó, a fent említett lakossági problémára megoldást jelentő
javaslatot tegyen. A tervezés során feltétlenül meg kell vizsgálni Budafokbelváros különböző területein a nagyarányú P+R jellegű parkolóhasználatot,
amely kiszorítja a célforgalmi igényeket. A tanulmány keretében mindenképpen meg kell tenni azt a koncepcionális
javaslatot, amely hozzájárul az említett
konfliktus enyhítéséhez. Az általános
forgalomtechnikai elvek, intézkedések
egységes szakmai anyaggá formálásán túl a tervnek javaslatot kell adnia a
közlekedés szabályozási eszközeinek
módjaira, fajtáira, illetve a belváros területére vonatkozóan konkrét parkolási

fókuszpontokra, és azok további fejlesztési szükségleteire. A készülő szakmai
anyagnak a forgalomtechnikai elvek,
javaslatok mellett az alábbi irányelveket is tartalmaznia kell: a gyalogosfelületek növelése mellett a zöldfelületek
kialakítását a fasorok telepítési lehetőségeinek figyelembevételével, a hagyományos városszerkezet, a kisvárosias
karakter megőrzését, a helyi elérhetőség biztosítása mellett a közúti átmenő
forgalom csökkentését, a közúti parkolás differenciálását a P+R parkolás csökkentésével, a helyi intézmények parkolási igényeinek elősegítésével, közcélú
parkolás szinten tartásával, valamint a
közintézmények és lakossági célpontok
(Kossuth Lajos utca, Duna-part, orvosi

rendelő, piac, kereskedelmi és szolgáltató egységek) működőképességének,
megközelítésének elősegítését.
Koncepció készül a kerületi parkolási gondok megoldására. Fontos
azonban hangsúlyozni, hogy az önkormányzat nem kívánja bevezetni
a fizető parkolást a kerületben mindaddig, míg az itt élők ezt nem kezdeményezik és támogatják. A parkolással kapcsolatos korábbi konzultáció is
ezt támasztotta alá. A koncepcióterv
elkészítésével megbízott tervező feladata, hogy az alapos, minden területre kiterjedő vizsgálatokat követően
átfogó, a fent említett lakossági problémára megoldást jelentő javaslatot
tegyen. n (budafokteteny.hu)

igazgatóság (OKF) arról tájékoztatta az
országos tiszti főorvost, hogy az elmúlt
hetek esőzései miatt elszaporodtak a szúnyogok, és a megfelelő mértékű gyérítés
a meglévő biológiai, illetve földi, kémiai módszerekkel már nem biztosítható.
Ezért az NNK deltametrin és természetes
piretrin hatóanyagot tartalmazó biocid
termékekkel engedélyezte a szúnyogok
légi úton történő gyérítését.
A rovarok a csípés kellemetlen érzésén túl több fertőző betegség terjesztői lehetnek, ráadásul az utóbbi években
több olyan trópusi szúnyogfaj is megjelent, amely forró égövi betegségeket terjeszt – olvasható a közleményben.
Arra figyelmeztetnek, hogy a szúnyoggyérítés idején a szabadban tárolt
tárgyakat, ruhákat le kell takarni vagy
zárt térbe kell vinni. A kezelés alatt és
után egy órán át az ablakokat, ajtókat
zárva kell tartani, a szellőztető berendezéseket pedig ki kell kapcsolni.
A népegészségügyi központ arra is
kitért, hogy a szúnyogok ellen egyénileg is védekezhetünk az épületek körüli,
a szúnyoglárváknak otthont adó, kisebb
pangó tócsák, például vízzel teli kaspók
megszüntetésével, kiürítésével.
Szepesfalvy Anna alpolgármester
ezzel kapcsolatosan közölte, reményeik szerint az új szúnyoggyérítés sikeres
lesz a kerületben is, de ha panaszokat tapasztalnak, az önkormányzat megrendelhet külön irtási szolgáltatást is a lakossági igényeknek megfelelően. n (vh)

Városházi Híradó
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Fejlesztés a családokért,
beruházás a jövőért!
agy öröm, hogy egyre több család költözik kerületünkbe! Célunk, hogy

NBudafok-Tétény még vonzóbbá váljon a fiatalok, az élhető, nyugodt kör-

Az önkormányzatok is
támogatják a székelyek ügyét
A testvérvárosi kapcsolatainkon keresztül is segíthetjük az Írdalá.hu kampányt
öbb ezer testvértelepülési kapcso-

Tlat állhat a székely petíciós kam-

pány szolgálatába, és ez sokat segíthet
abban, hogy további négy országban
elérjék a törvényben meghatározott
aláíráslimitet. Az önkormányzatok
is mozgósítanak a székelyek petíciós
kampánya mellett. Karsay Ferenc polgármester lapunknak elmondta, a kerület is minden erővel azon lesz, hogy a
testvérvárosi kapcsolatok révén is segítse ezt a kampányt. Erdélyben Baróton, Németországban Bonnban van
testvérvárosi kapcsolata Budafok-Téténynek, de élő a testvérvárosi kapcsolat lengyel és bolgár barátainkkal is.
Az önkormányzatok bekapcsolódása a kampányba bővíti a kapcsolatrendszert és sokat segíthet – nyilatkozta a Városházi Híradónak Németh
Zsolt kerületi fideszes parlamenti képviselő, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Ahol reális cél az
aláírási limit elérése, azokban az orszá-

gokban ezzel a támogatással is új lendületet kaphat a kampány – véli a politikus, aki arra buzdít mindenkit, hogy
csatlakozzon az Írdalá.hu kezdeményezéshez.
A napokban Szili Katalin határon túli autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott és a Baranya megyei önkormányzat elnöke,
mint ötletgazda, sajtótájékoztatót tartott a kezdeményezésről, ahol utóbbi
kijelentette: hatalmas erő rejlik az önkormányzatok testvérvárosi és -megyei kapcsolataiban, és ha sikerülne
kihasználni a hálózat szerteágazó kapcsolatrendszerét, akkor az sokat lendíthetne a székely petíció nemzetközi
kampányán, és további, legalább négy
országban is összegyűlhetne a jogszabályban meghatározott aláírásszám.
Ez eddig Magyarország mellett Romániában és Szlovákiában sikerült, de a
gyűjtés november 7-ig tart. A kezdeményezés tétje, hogy ha a petíció sike-

res lesz, akkor lehetőség nyílhat arra,
hogy a tagállamok őshonos nemzeti kisebbségei által lakott régiók alanyi jogon pályázhassanak európai uniós támogatásokra.
Az Európai Parlament július 9-én
jóváhagyta az európai polgári kezdeményezésekhez szükséges aláírások
összegyűjtésére és ellenőrzésére vonatkozó határidők visszamenőleges meghosszabbítását célzó európai bizottsági javaslatot. Az új szabályok szerint
a koronavírus-járványra tekintettel hat
hónappal hosszabbítják meg az aláírások eredeti gyűjtési időszakát azon kezdeményezéseknél, amelyek 2020. március 11-én már folyamatban voltak. A
székely petícióhoz július 18-a óta gyűlnek újra az aláírások. A petíció kampánycsapata, az Írdalá.hu új vállalást
tett. Egymillió helyett kétmillió aláírást
szeretnének Brüsszel asztalára tenni, és
hét helyett tíz országban teljesítenék a
szükséges aláírási limitet. n (vh)

Mi a véleményük?
Németh Zoltán
önkormányzati képviselő,
alpolgármester, Fidesz–KDNP

Fellépünk a fairtás ellen
Május 1-jén lépett hatályba a fák védelméről szóló helyi rendelet. Ennek célja a
zöldfelületek védelme, a lehető legtöbb fa
megőrzése, magánterületeken is. Szeretnénk gátat szabni a meggondolás nélküli fakivágásoknak, így az építkezésekhez

Perlai Zoltán
önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció

Sor, rend?
Képviselőként, négy hónap után, ismét
kaptam pár sor közlési lehetőséget az évi
tízmilliókból működő jelen „közszolgálati”
lapban. Az elmúlt hónapokban történtek rövid vázolására talán az érthetetlen jelző a
legtalálóbb. Sikerek és érthetetlen döntések
jellemezték közéletünket. Sikerként köny-

kapcsolódó szükségtelen irtásnak, tarvágásoknak. Azt reméljük, hogy a rendelet
segít „lebeszélni” erről a tulajdonosokat.
Az első időszakban több esetben csíptek fülön engedély nélkül láncfűrészelőket, lakossági bejelentések alapján. Általában új építkezések esetén fordultak
a környék lakói a kerületi polgármesteri hivatalhoz, illegálisnak vélt fakivágásokat jelezve. A hivatal minden bejelentést kivizsgál, helyszíni szemlén egyeztet
az építtetővel, és jóhiszeműen eljárva intézkedik, határoz szankciókról. Lehet ez
fapótlásra kötelezés, felszólítás, valamint
pénzbírság. Csak Budafok városrészben

velhetjük el, hogy kezdeményezésemre a
képviselő-testület júliustól 10 millió forinttal
támogatja a 2 év alatti kerületi gyermekek
agyhártyagyulladás elleni védőoltását, és
a DK-frakció támogatását is élvezve megindulhat a Terv utcában egy 72 férőhelyes
bölcsőde megépítése. Érthetetlen, hogy
mindezek után mi értelme volt, hogy a helyi Fidesz – a közleményében – ennek épp
az ellenkezőjét hazudta? Oktatási tanácsnokként hónapokon át hiába kértem, hogy
a nyári időszakban kerüljön sor a tervezett
intézményi felújításokra, a járványhelyzetre
hivatkozva mindezekre – az általam javasolt, apróbb munkáktól eltekintve – legkorábban csak jövőre kerülhet sor. Érthetet-

az első két hónapban mintegy 2400 cm
törzskörméretnyi, azaz körülbelül 130 fa
pótlására kötelezte a hivatal a tulajdonosokat építkezéseik okán. Emellett több
százezer forint bírságot is kiszabtak.
Pozitív tapasztalat is van. Számos
szabálytisztelő tulajdonos engedélyt kért.
Ők hosszabb ideje gondozzák kertjeiket,
így volt olyan eset, amikor lehetőség nyílt
a rendelet szerint beszámítani az 5 éven
belül elültetett fákat, és ezáltal csökkent
az előírandó pótlási kötelezettség. Köszönjük mindenkinek, aki segít megőrizni
kerületünk zöld jellegét! Ez ugyanis közös
kincsünk. n

len, hogy a polgármester a felújítási keretet
többszörösen meghaladó „baráti” útépítésekre, a gombamód szaporodó, százmilliós kerületi sportberuházásokra már nem
kívánt halasztást érvényesíteni. Lám, még
a vírusjárvány sem akadály! Így idén nyáron egyszerre épül közpénzből jégsátor és
szépül szülői segítséggel kifestett termekkel kerületünk. A bölcsi-, az ovi-, a járda- és
a lépcsőfelújítások várhatnak még. A „többségi” felfogás szerint ez a jó sorrend.
A kerületi és körzeti (Budafok-Felsőváros)
munkámról bővebb tájékoztatást – a „VH”
korlátozások miatt – a Foki Hírek szeptember elején megjelenő számában olvashatnak. (https://tetenypromontor.blog.hu/) n

nyezetet kereső kisgyermekes családok számára. Ez azonban folyamatos feladatot jelent nekünk. Nem kell messzire mennünk, ha olyan kerületet szeretnénk látni, ahol gombamód nőnek ki a társasházak, az önkormányzat
ellátórendszere azonban nem tudja tartani ezzel a lépést. Ennek eredménye
lehet a bölcsődei férőhelyek nem megfelelő száma is.
Önkormányzatunk Helyi Esélyegyenlőségi Programjának kiemelt célcsoportjait képezik a nők és a gyermekek. A nők esélyegyenlőségéhez nagyban
hozzájárulhatunk azzal, ha megteremtjük a lehetőségét, hogy a gyermekvállalást követően újra elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. Önkormányzatunk az édesanyák, a családok tehermentesítéséhez főleg a szükséges bölcsődei férőhelyek létesítésével tud hozzájárulni. Ennek szellemében tavaly
ősszel a Leányka Tagbölcsődében adtunk át új csoportszobát, amely lehetővé tette, hogy még több gyermeket fogadhassunk.
Ez alkalommal pedig egy teljesen új, 72 gyermek befogadását lehetővé
tevő bölcsőde megépítéséről számolhatok be Önöknek! Ahogy az előző lapszámban is megírtuk, 300 millió forintos kormányzati támogatást nyertünk
el a Pénzügyminisztérium Bölcsődei fejlesztési programjához csatlakozva,
így új intézményt építhetünk Budatétényben. A hasonló intézmények építése során hosszú távra tervezünk, így a Terv utcában létrejövő épület a kisgyermekes családok támogatása mellett a környezetvédelmi szempontokat
is szem előtt tartja majd. Az épületre tervezett zöldtető növeli a zöldfelületet, egészségesebbé téve a környezetet. Emellett passzív szellőzőrendszerrel
és hőszivattyús felületfűtéssel tervezik, ez utóbbi károsanyag-kibocsátás nélkül, nagy hatékonysággal működik, így csökkentve a környezetkárosító hatásokat.
A csoportszobákat a kiszolgáló- és a nevelői helyiségek kapcsolják ös�sze, valamint itt kap helyet egy századagos főzőkonyha is, amely az Egyesített Bölcsőde többi tagintézményének étkeztetését is segíteni tudja. Az
intézményt földszintes kialakításúra tervezték, amely mind a költségek tekintetében, mind az üzemeltetés szempontjából kedvezőbb, mint többszintes
elhelyezés esetén lenne, valamint városképi szempontoknak is ez felel meg a
leginkább. Azt is kértük továbbá a tervezőtől, hogy olyan épület tervével álljon elő, amely szükség esetén könnyen óvodává alakítható, így alkalmazkodva az esetleges változásokhoz.
Az épület jogerős és végleges építési engedéllyel rendelkezik, jelenleg a
nyílt közbeszerzési eljárás folyik. A megépítéshez szükséges 765 millió forintnyi önrészt az önkormányzatunk biztosítja.
Építsünk a jövőnek, építsünk a családoknak, dolgozzunk az élhető Budafok-Tétényért! n

Kovács István
önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció

Igen nehéz hónapokon, illetve heteken
vagyunk túl. A koronavírus igen felborította mindennapjainkat. De ez már a múlt.
Szép lassan visszatért az életünk a régi
kerékvágásba. Nagytétény 9 egyéni választókerületében tovább folytatódott a
kisebb utcák aszfaltozása. Elkezdődött az
általam jelzett járdák javítása, vagy burkolatának cseréje. Itt szeretném kérni
önöket, hogy ha környezetükben van javítása váró járda, kérem, jelezzék nekem,

köszönöm. Heti szinten egyeztetek az illetékesekkel a megnövekedett forgalom
miatt az Angeli és a Diótörő utca vonzáskörzetében, ami nemigen egyszerű, míg
az M0-s építése be nem fejeződik. Aggodalommal tölt el, hogy a kerületünkben
elmarad a lomtalanítás. Várható, hogy
még több lesz az illegális szemétlerakás,
ha ennek csak gyanúja felmerült környezetükben, akár egy rendszám vagy egy
fénykép is segítség lehet a hatóságoknak.
A Nagytétényi úton található hulladékudvarban a felhalmozódott hulladékot le lehet adni személyenként 400 kg-ig.
Várom ötleteiket, véleményüket
a körzettel kapcsolatban.
Figyeljünk egymásra és környezetünkre. n

meghívó

2020. augusztus 25-én , kedden 20:00

V. NAGYTÉTÉNYI
SVÁB PIKNIK
A Nagytétényi Polgári Kör
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
ezúton meghív minden kedves érdeklődőt a

NAGYTÉTÉNYI SVÁBOK
kitelepítésének 73. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő

SVÁB TALÁLKOZÓRA

Program: 20.00 hagyományos megemlékezés
és koszorúzás a Sváb Emlékhelynél
a Südoffen Blaskapelle Zenekar közreműködésével.
A megemlékezés után a Nagytétényi Sport Vendéglő udvarán
kötetlen beszélgetés, ismerkedés, tapasztalatcsere
(Nagytétény, Angeli u 66.)
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

Pályázati Felhívás

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

A Budapest XXII kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot hirdet

a Budafok-Tétény német nemzetiségi tanösvény és/vagy
a tanösvény egyes állomásainak megtervezésére.
A pályázat célja a budafoki és nagytétényi németség identitásának erősítése, emlékhelyek
(kulturális, gazdasági, stb.) felkutatása, helyi értékek bemutatása, tanösvény kialakításának céljából.
A tanösvény célja Budafok-Tétényben fellelhető német nemzetiségi emlékek népszerűsítése, mind a
felnőtt mind ifjúsági korosztály számára.
Pályázni lehet a tanösvény, ill. a tanösvény egy-egy állomásának megtervezésére, egyedi tartalmak
megjelenítésére.
Pályázhatnak: mindazok a magyarországi jogi és magánszemélyek,
akik eddigi és jövőbeni tevékenységükkel támogatják a német nemzetiségi önkormányzat céljait
Pályázat beérkezési határideje: 2020. november 30.
Pályázat elbírálási határideje: a beérkezéstől számított 30 napon belül
Leadás helye: 1221 Budapest, Városház tér 11. portája,
Pályázati anyagot zárt borítékban kérjük megadni, jelszó megjelölésével.
A borítékra kérjük írják rá, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Tanösvény
Részletes pályázati feltételek: a terület helytörténetének, kulturális értékének bemutatása, a pályázat céljának megvalósítására való
potenciális alkalmasság
Állomáshely esetén:
• a tábla helye,
• címe,
• témája,
• tartalma ,magyar és német nyelven, a német nem kötelező, de
előnyt élvez, aki így adja le, mindenképp kétnyelvű táblákat szeretnénk, így a magyar nyelvűt is lefordíttatjuk.
Tanösvény esetén a fentieken kívül:
• az útvonal megtervezése,
• a tanösvény hossza
• az állomáshelyek száma, megközelíthetőségük.

A pályázat elbírálás szempontjai:
• A feltételeknek való megfelelés
• megvalósításra való alkalmasság
előnyt élvez:
• a széleskörű felhasználhatóságra való törekvés
• a különböző korcsoportok érdeklődésének, kompetenciájának figyelembe vétele
• digitális lehetőségek alkalmazása
A beérkezett pályázatokat a Német Nemzetiségi Önkormányzat bírálja el. Hiányos pályázati anyagú, valamint határidőn túl beérkezett
pályázatokat nem kerülnek elbírálásra. A pályázat nyertesei pénzjutalomban részesülnek. A rendelkezésre álló forrás 100.000 Ft. Pályázati anyagot zárt borítékban kérjük megadni, jelszó megjelölésével.
Pl. Az erdeinkben találkozhatunk tanösvényekkel, melyek az adott erdőben őshonos, ott élő növényekre, állatokra hívják fel a figyelmet
egy –egy állomás kihelyezett színes, képekkel ellátott tábláján…stb.
A mi tanösvényünk a kisvárosunkban lenne, elképzelhető több tanösvény, de akár egybefűzve is, akár településenként, pl. budatétényi
tanösvény, nagytétényi tanösvény, budafoki tanösvény…stb. lehet
egy nevezetes fa, nevezetes épület egy-egy állomáshely, illetőleg legendás múltbeli létesítmény is kaphat egy táblát (pl.Macska Csárda).
A legjobb ötleteket igyekszünk megvalósítani, amelyhez már most
gyűjtjük a támogatókat!
Budapest, 2020. 05. 26.
Dr. Szirtes Edit
Budapest, XXII. ker. Német Nemzetiségi Önkormányzat

XXII. kerületi Program

Ars
Sacra Fesztivál
– 2020. SZEPTEMBER 12-20 KÖZÖTT
Zene Nyitott Templomok Bárdos Lajos Vegyeskar hangversenye az Ars Sacra Fesztiválon. Helyszín: Baross Gábor-telepi Jézus
Szíve templom (1224 Budapest, Dózsa György út 96.)
Az Ars Sacra Fesztivál Baross Gábor-telepi Jézus Szíve templomban felcsendülő hangversenye a Bárdos Lajos Vegyeskar előadásában. Karnagy: Somorai Eleonóra A hangversenyen elhangzanak
Bach, Charpentier, Franck, Klemetti, Mozart,Purcell és Saint-Saens
művei.
szeptember 19. 17:45 óra
www.ars-sacra.hu

Az árverési dokumentáció ára 10 000 Ft + áfa, azaz 12 700 Ft, melyet
átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája
javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az ajánlati biztosíték szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének
banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak a parkanyif@bp22.
hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az
e-mail címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28., Kozma Ügyvédi Iroda.
1224 Bp., Sík utca 16/A., „kivett beépítetlen terület”
Helyrajzi szám: 231258/4. Telekterület: 1000 m2.
Övezet: Lke-2/NT/1. Az ingatlan kikiáltási ára: 26 500 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2020. augusztus 18., 9.00 óra.
1224 Bp., Sík utca 16/B., „kivett beépítetlen terület”
Helyrajzi szám: 231258/5. Telekterület: 1001 m2+a 231258/3 hrsz-ú „magánút”
3/8 tul. hányada
Övezet: Lke-2/NT/1. Az ingatlan kikiáltási ára: 30 000 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2020. augusztus 18., 9.30 óra.
1224 Bp., Sík utca 16/C., „kivett beépítetlen terület”
Helyrajzi szám: 231258/6. Telekterület: 1000 m2+ a 231258/3 hrsz-ú „magánút”
3/8 tul. hányada
Övezet: Lke-2/NT/1. Az ingatlan kikiáltási ára: 30 000 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2020. augusztus 18., 10.00 óra.
1223 Bp., Gyula vezér út, „kivett beépítetlen terület”
Helyrajzi szám: 229204/17. Telekterület: 1520 m2.
Övezet: Lke-2/BT/10. Az ingatlan kikiáltási ára: 38 760 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.
1225 Bp., Érdi utca 14/A kivett beépítetlen terület
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.
1222 Bp., Tóth József utca 28., fszt. 2. „lakás”

Helyrajzi szám: 223934/0/A/2. Alapterület: 51 m2.
Övezet Lk-1/Gksz-2/BF/1. Az ingatlan kikiáltási ára: 15 500 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.
1224 Bp. XXII. Rózsabarack u. 7., „kivett beépítetlen terület”

Helyrajzi szám: 231181/10. Telekterület: 1160 m2.
Övezet: Lke-2/NT/1. Az ingatlan kikiáltási ára: 28 072 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2020. augusztus 25., 9.00 óra.
1224 Bp. XXII. Rózsabarack u. 9., „kivett beépítetlen terület”

Helyrajzi szám: 231181/11. Telekterület: 1000 m2.
Övezet: Lke-2/NT/1. Az ingatlan kikiáltási ára: 24 200 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2020. augusztus 25., 9.30 óra.
1224 Bp. XXII. Rózsabarack u. 11., „kivett beépítetlen terület”

Helyrajzi szám: 231181/12. Telekterület: 1000 m2.
Övezet: Lke-2/NT/1. Az ingatlan kikiáltási ára: 24 200 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2020. augusztus 25., 10.00 óra.

állás (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki

titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: titkársági ügyintéző (Főépítészi és Műszaki Iroda).
A pályázatokat 2020. augusztus 5-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „titkársági ügyintéző” jeligével lehet
benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu.
Részletes információk: www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete
a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

intézményvezető álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.
Az intézmény tevékenységi köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. törvény
szerinti gyermekjóléti szolgáltatás: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, családok átmeneti
otthona.
Az intézményvezető feladatai: Az intézmény államháztartási és szakági jogszabályok szerinti irányítása, vezetése.
A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala 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 pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Patócs Andrea humánszolgáltatási
irodavezetőtől a 06-1-229-2611/115-ös telefonszámon.
Részletes információk: www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A Pillangó Óvoda fenntartója, a Rózsakert Baptista Közösség PÁLYÁZATOT HIRDET

óvodavezető pozícióra.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvoda szakmai, gazdasági
és személyi tevékenységének vezetése. Az intézmény zavartalan működtetése, pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok
készítése (fenntartói segítséggel). Kapcsolattartás a fenntartóval és a nevelési oktatási, közművelődési intézményekkel, a
nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott intézményvezetői feladatok végrehajtása..
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: 1223 Budapest Dézsmaház u. 33. E-mailben: iroda@rbk.hu
Jelentkezési határidő: az állás betöltéséig, folyamatosan várjuk a jelentkezéseket..
Részletes információk: www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok

1224 Bp. XXII. Rózsabarack u. 13., „kivett beépítetlen terület”

Helyrajzi szám: 231181/13. Telekterület: 1000 m2.
Övezet: Lke-2/NT/1. Az ingatlan kikiáltási ára: 24 200 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2020. augusztus 25., 10.30 óra.

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!

Városházi Híradó
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Szörényi Levente
75 évesen is
fiatalos maradt
A zenész bort készít, de szereti a budafoki nedűket is
A legendás Illés és Fonográf együttessel teremtette meg hírnevét, majd
az István, a királlyal koronázta meg
életművét. Szörényi Levente ma már
– Bródy János szavaival, dalával – a
„nyuggerek” boldog életét éli. Itt, a
szomszédban, a Tétényi úton töltötte fiatalsága egy részét, gyakran megfordult Budafokon, nemrég is a Borkatakombában szülinapozott. Tavasszal
töltötte be 75. évét. A még most is fiatalos énekes-zeneszerző fő művét, az
István, a királyt pontosan 37 évvel ezelőtt mutatták be.
– Borászkodik, szívesen kortyolgatja a
budafoki „kollégák” borait?
– Természetesen, hiszen szeretem a
jó borokat, márpedig Budafokon szép
borok készülnek – mondta a Kossuthés Erkel-díjas zenész. – Ez a környék
mindig is tetszett, legutóbb a Borkatakombában is nagyon jól éreztem magam egy kisebb társasággal. Varázslatos hely.
– Közös önben és a budafoki borászok nagy részében, hogy a Balaton
környékén gazdálkodnak. Zenészként
netán metszeni is tud?

– A szőlőt, amelyet én telepítettem
a Balaton-felvidéken, magam metszem
meg. A nehéz fizikai munkát másra bízom, de az első években én is a traktoron ültem és műveltem a földemet, sőt
a szőlőmetszés tudományát is elsajátítottam, amit az eddigi jó terméseim is
bizonyítanak.
– Mi a Szörényi-bor sorsa?
– Mindet nem tudja a családom meginni, ezért a barátaimnak, ismerőseimnek és kollégáimnak is jut belőle bőven.
Biztosan idén is elvisznek majd vagy
száz litert, jónak ígérkezik a termés.
– Sehol egy kégli, énekelte évtizedekkel ezelőtt…
– Volt idő, amikor nekem sem volt,
ezért előfordult, hogy a szüleim Tétényi úti lakótelepi kis lakásában húztam
meg magam. Innen szívesen „átugrottam” néha Budafokra, Nagytéténybe,
aztán a sors később más vidékekre terelt, de azért vissza-visszajárok, mint
legutóbb is a Borkatakombába.
– Elég messziről került a környékre, csecsemőkorát például külföldön
töltötte.
– Éppen a háború végén születtem
Ausztriában, 1944-ben odamenekült a

családunk. Sok mindent átéltem azóta,
de ez a világméretű járvány, amelynek,
úgy érzem, még koránt sincs vége, engem egy fegyverek nélküli háborúra
emlékeztet. A fiam és családja gyakran meglátogatott, de csak a kertemben találkoztunk óvatosan, maszkban, mint ahogy a születésnapomon
is. Örsnek nem volt könnyű ilyen lelkiállapotban engem ünnepelni, hiszen
nem sokkal előtte halt meg az édesanyja. Zsuzsával (Kovács Zsuzsa neves
operettszubrett – a szerk.) másfél évti-

zedig éltünk együtt, a temetése, éppen
a vírus miatt, négy hónappal később,
azaz augusztus 10-én lesz.
– Akkoriban a válás nagyon megviselte, olvastam valahol, sokáig tele
fájdalommal élt egyedül. S abban az
időszakban, a nyolcvanas évek elején
született meg az István, a király is, az
első nagy hatású magyar rockopera,
amely bombasiker lett, 1983. augusztus 18-a óta járja a diadal útját.
– Abban reménykedtem, hogy az
a sok érzelem, indulat, ami a magán-

életemben feszített, megjelenik életem fő művében. Azt hiszem, megjelent!...
– Az év elején megkapta az Emberi méltóságért díjat. Hogyan fogadta?
– Nagyapámat, államtitkárként,
méltóságos úrnak szólították. Ez jutott eszembe, amikor átvettem a díjat,
meg az, milyen vicces lenne, ha valaki
így szólítana. Egy-egy gratuláló, persze, viccből, „méltóságosurazott”. Jót
nevettem ezen, de jobban szeretem, ha
„Leviznek”. n (Temesi László)

Környezetvédelem esztétikus köntösben

Kutyamentés hivatástudattal

Az egyre népszerűbb Tiszta, virágos kerületért pályázat díjazottjaival beszélgettünk

A Közösségre Kapcsolva pályázat egyik nyertese,
a CHIP-et csapat több problémát igyekszik orvosolni

Ötletes kezdeményezésből immár hagyománnyá nőtte ki magát kerületünkben a Tiszta, virágos kerületért
pályázat. Önmagára és a környezetére igényes polgárok, lakóközösségek,
egyházi és önkormányzati fenntartású intézmények közös jellemzője, hogy
mindannyian Budafok-Tétény tisztaságának megőrzése és egészségesebbé
tétele érdekében tevékenykednek. Mi
tesszük hozzá, valamennyien örömmel
fogadják a pályázatot, nem véletlenül.

A kóborló, önsétáltató kutyák problémájának megoldására pályázott a budafoki
kutyamentő CHIP-et csapat. Az egyesület képviselőjét, Szabó Trixit kérdeztük a
részletekről.

z általános gyakorlat szerint a részt-

Avevőket a szűkebb-tágabb környe-

zete győzte meg, hogy vegyenek részt
kerületünk egyik legnépszerűbb kezdeményezésében. Szigetvári Dénes, a
rózsavölgyi Kanyargó utca lakója tavaly májusban is nekiveselkedett, akkor az erkély és balkon kategóriában
második helyezést ért el, a családi ház
és környezete vonalon nem díjazták a
„pályaművét”. Szigetvári idén is indult
a Tiszta, virágos kerületért pályázaton,
és két kategóriában is diadalmaskodott. „Legalább 25 éve fáradhatatlanul
virágdíszbe öltöztetjük a korlátjainkat,
díszítjük a kertünket. A családi házunk
környezetét is folyamatosan növényekkel díszítjük, azonban az utca felől az épület takarása miatt csak a lépcső mellett felfutó rózsasort lehet látni
a korláton kívül. Az épület mögött, az
„intim zónánkban”, a hátsó teraszon és
a kertben szintén virágokkal vagyunk
körbevéve, sőt 3-4 méteres pálmafák,
egyéb díszfák, vágott sövények is díszítik kertünket. Az általunk kialakított teraszos részek hát- és oldalfalait
sziklakertként és dísznövények beültetésével tettük barátságossá” – mondta
megkeresésünkre a családi ház környezete, és balkonok, erkélyek kategóriában is győztes rózsavölgyi lakos. A
második helyre befutott Beszteri Andrásné lelkes pályázó – sőt, pár éve még
a lánya is jelentkezett –, jövőre szintén
megméreti magát ezen a remek kezdeményezésen.
Az Aszály utcai RIVUS Lakópark
is állandó pályázó. A lakók összetartó, valódi közösséget alkotnak. „Újraépítettük a homokozót, megújítottuk
a kerti játékokat, folyamatosan karbantartjuk az ugrálókat. A nagy mére-

tű közös zöldfelületek gondozását, a
szükséges gyomirtásokat külső vállalkozóval végeztetjük, de a növények
ápolására, metszésére kalákába szerveződünk” – tájékoztatott az utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebbnagyobb egysége kategória győztese, a
kilenc lakóház közel negyven családját magában foglaló RIVUS Lakópark
– a neve közlésétől elzárkózó – képviselője.
Az önkormányzati fenntartású intézmények kategóriájában győztes „pályamunkát” idén a Zöldecske
Tagóvoda készítette el. Az 1977-ben
épült intézmény tudatosan vállal felelősséget a környezet fejlesztése és
védelme érdekében. Gyenesné Nagy
Edit, a tagóvoda vezetője nagyon jónak tartja a kezdeményezést, hiszen
a nagyobb nyilvánosság révén többen megismerhetik az intézményt: –
Büszke vagyok erre a díjra, amelyet
óvodánk negyedik alkalommal nyert
el, hiszen a szülők, a gyerekek és
kollégáim mindig sokat tettek azért,
hogy szép környezetben töltsük el a
mindennapjainkat. A Zöldecske már
a jövőn töri a fejét, 2021-ben is részt
venne a pályázaton, hogy újabb díszítésekkel örvendeztesse meg az
óvoda közösségét.

Az intézmények, vállalatok, egyházak kategória győztese, a Rózsakerti Baptista Közösség nevében Inczédi
Zsuzsanna hangsúlyozta: a pályázat
nagyszerű csapatépítő játék is egyben. „Izgalommal készültünk, új növényeket ültettünk, a meglévőket még
szebbé varázsoltuk. Sokan kíváncsiak a nyertesekre, a benevezett kertekre, így a kerületi lakosok felkerekednek, hogy jobban megismerkedjenek
lakóhelyükkel. Az utcafrontot szépítgetve megszólítanak minket az erre sétálók. Sokszor kifejezik, hogy milyen
szép, rendezett a Jókai utca–Dézsmaház utca ezen része, és ilyenkor beszélgethetünk egymással. Mi a gyülekezetünkbe járók adományaiból tartjuk
fenn a kertet. A növények nagy részét
magunk szaporítottuk. Nálunk önkéntesek ültetnek, gazolnak, füvet nyírnak, metszenek, öntöznek. Szívesen
látjuk a közösségi szolgálatos diákokat is, akik évről évre jönnek hozzánk
kertészkedni akár a Kempelenből vagy
a Budai-Nagy Antal gimnáziumból is.
Segítjük talpra állni a munkájukat elvesztett vagy nehéz anyagi helyzetben lévő embereket, egyházi szolgálati
munkájukat a kertészkedésben nagyra
becsüljük, anyagilag is díjazzuk, lelkileg erősítjük őket. n (Sz. L.)

– Kapott-e bátorítást, támogatást a
CHIP-et Csapat, hogy elinduljon a Közösségre Kapcsolva pályázaton?
– Csapattagjaink és támogatóink aktívan segítettek a programunk népszerűsítésével, szavazásra buzdítva ismerőseiket. Nemcsak a megnyerhető összeg,
hanem a még nagyobb ismertség megszerzése is cél volt, hogy minden kerületi állattartó, állatszerető ember csatlakozzon a csoporthoz, így hatékonyabban
tudunk működni, még több segítséget
nyújtani az elveszett vagy a talált kutyák,
cicák esetében.
– Mikor valósulnak meg a pályázatban megfogalmazott célok, tervek?
– Valójában hosszú évek óta működtetjük ezt a programot. Csapattagjaink
öt-tíz éve foglalkoztak már a kóborlók
hazajuttatásával. 2018 végén fogalmazódott meg bennünk, hogy szervezettebb formában több kutyán tudunk segíteni, így januárban létrejött a Budafoki
Kutya-mentő CHIP-et Csapat közösségi csoport oldala, ami a csapatunk szócsöve, információs adatbázisa. Az a
hely, ahol azonnal segítséget tudnak kérni azok, akik kutyát vesztettek el, találtak, vagy láttak egy másikat kóborolni. A
megszökött kutyák hazajuttatásában, az
azonosító nélkül talált kutyák ideiglenes
elhelyezésében, parazitamentesítésében,
a karanténidő lejárta utáni oltási programjuk megkezdésében, „chipezésükben” és a gazdakeresésben szeretnénk
nekik segíteni. Rendszeresen részt veszünk elszökött kutyák keresésében, befogásában. Az egész kerületben segítünk, a kóbor kutyák sem állnak meg a
kerület határában.
– Mekkora összeget nyertek a pályázaton?
– Egymillió forintot, ez körülbelül a
féléves orvosi költségeinket fedezi. Az
azonosító nélkül talált felnőtt kutya esetében a chip, az oltások, a parazitamentesítés, a szívféregteszt minimum 15-20
ezer forint, az ivartalanítás mérettől és
nemtől függően 20-35 ezer forint körül

mozog. Ha 40 ezer forintos átlaggal, és
a 2019. évben chip nélkül talált 42 kutyával számolunk, akkor az máris 1,68
millió forint. Ezek csak az általános állatorvosi költségek, ha beteg, sérült kutyát találunk chip nélkül, ott százezres
nagyságrendű is lehet a költség. A kutyák elhelyezése ideiglenes befogadó hiányában panzióban történik. Csapatunk
egyre növekvő ismertsége a bejelentések
számát is növeli, egyre több esetről szerzünk tudomást, az idén várhatóan 70 felett lesz a chip nélkül talált kutyák száma.
– Ha jövőre lesz hasonló lehetőség,
mint a Közösségre Kapcsolva, akkor elképzelhetőnek tartja, hogy újabb tervvel
jelentkeznek?
– Mindenképpen, szükséges, hogy
több kutyát tudjunk fogadni, ehhez kevés
az a néhány ideiglenes befogadóhelyünk.
Szeretnénk elindítani egy kedvezményes
ivartalanítási programot annak érdekében, hogy ne legyenek nem kívánt szaporulatok. A kerületünk kutyái legyenek
ivartalanok, chippel ellátottak, mindig
időben oltottak, és főleg maradjanak a
kerten belül a gazdáknál. Ez a célunk, mi
ezért dolgozunk! n (Sz. L.)

Majdnem

BorfesztivAl
#BudafokON
2020. szeptember 5-6.

------------------------------------

Kerületszerte több helyszínen

-----------------------------------CSALÁDI- ÉS GYERMEKPROGRAMOK
KIÁLLÍTÁSOK | KONCERTEK
MŰVÉSZETI PROGRAMOK
LOUNGE | FŐZŐVERSENY
-----------------------------------KERÜLETI BOR- ÉS PEZSGŐKÍNÁLAT
GASZTRONÓMIA | NYITOTT PINCÉK
------------------------------------

További információk folyamatosan!
www.bornegyed.hu/majdnemborfesztival
majdnemborfesztival

Városházi Híradó
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Húszéves a Sursum Corda
Öt hangverseny, öt helyszín és közel harminc előadó
úsz éve indult útjára az a nyáreshangversenysorozat, amelynek
keretében a kerület más-más helyszínén, a legkülönfélébb koncerteken vehetnek részt Budafok-Tétény lakói.
Idén tizenharmadik alkalommal rendezi meg ezt a zenei fesztivált a Stúdió
Liszt Kft., azaz Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész,
valamint felesége, Hegedűs Katalin.
A házaspár célul tűzte ki, hogy lakóhelyükön, a XXII. kerületben és környékén lakók örömét keresve, a helyi adottságokat kihasználva értékes,
ugyanakkor befogadható, szívet-lelket melengető, sokszínű hangszeres
muzsikaszó csendüljön fel minél több
alkalommal. A XXII. kerületi önkormányzat támogatásával megvalósuló
Sursum Corda, azaz „Emeljük föl szívünket!” nyitó- és záróprogramja idén
Nagytétényhez kapcsolódik.
A nagytétényi Nagyboldogas�szony plébániatemplomban augusztus 16-án este fél nyolctól Kecskeméti Rita (ének), Kovács Gergely (kürt),
Somogyi Péter (hegedű) és Hegedűs
Katalin (csembaló, orgona, zongora)
ad hangversenyt, amelyben többek kö-

zött Bach-, Mozart- és Rossini-művek
csendülnek fel, és Luigi Luzzi, valamint Gounod Ave Máriája is elhangzik majd.
A könnyed nyáresti programsorozat Hegedűs Endre koncertjével zárul
a Zenei világnap jegyében. Chopin és
Schubert darabjai mellett Liszt Ferenc
több művét is tolmácsolja a zongoraművész a Cziffra Központban október
3-án este hét órától.
A budafoki evangélikus templom
Botos Veronika (brácsa hegedű) és Hegedűs Katalin (billentyűs hangszerek)
hangversenyének biztosít otthont augusztus 29-én este fél nyolctól. A duó
koncertje Fauré Ave Maria című művével ér véget.
Szeptemberben ismét két különleges előadásra számíthat a zeneszerető közönség: 12-én este fél nyolctól a
Vojnovich-trió (Fodor Tamás – hegedű, Sisak Gergely – cselló, Hegedűs
Katalin – zongora) Beethoven-hangversenyét élvezhetjük a Vojnovich–
Huszár-villában, míg 26-án 19 órától az Ars Nova Sacra énekegyüttes ad
műsort a Budafoki Szent Lipót-templomban. n (Tamás Angéla)

Augusztus 16. vasárnap 19.30.
Nagytétényi Nagyboldogasszony Plébániatemplom
1225 Budapest, Nagytétényi út 286.

Műsor: HEINRICH SCHÜTZ:
Ich bin eine ruffende Stimme, SWV 383
Die Himmel erzahlen die Ehre Gottes,
SWV 386, Die mit Trenen saen
werden, SWV 378, Ich bin ein rechter
Weinstock, SWV 389, Habe deine Lust,
SWV 311, Der Herr ist mein Hirt, SWV
398, Ich hebe meine Augen auf zu Bergen, SWV 399, Wo der Herr nicht das
Haus bauet, SWV 400, Mein Sohn,
warum hast du uns das getan? SWV
401, Vater unser, SWV 411, Hütet
euch, dass eure Herzen, SWV 413,
Musikalische Exequien – részletek az
1. részből, SWV 279: - Nakket bin ich
von Mutter leibe kommen, - Christus...,
- Das Blut Jesu Christi, Musikalische
Exequien - Canticum B. Simeonis, SWV
281

Hti

Micheller Myrtill a Törley
Pezsgőmanufaktúrában
Fesztiválok helyett klubkoncerteken léphet fel a kiváló énekesnő
A Várkert irodalmi rendezvénysorozat
online programjai után júliusban végre közönség részvételével rendezték
meg az Öntőház udvarán a franciás
hangulatú estet, amelynek zenei programjáról a Voice&Guitar, azaz Micheller
Myrtill és Pintér Tibor gondoskodott. A
Budapest Jazz Clubban havi rendszerességgel fellépő ének-gitár duó a néhány hónapnyi bezártságot is aktívan
töltötte: rajongóinak házi stúdiós felvételeket készített, és új lemezük utómunkáit is elvégezte.
Chevaliers Törley Pezsgőrend lo-

Avaghölgye, Micheller Myrtill, aki

sokszor és sokakkal koncertezett már a
kerületben, így a Törley Pezsgőmanufaktúra átriumában is többször énekelt,
az augusztusi Pincejáraton nagy sike-

rű, francia tematikájú műsort adott zenekarával, a Swinguistique-kel. A budafoki jazzénekesnővel a hetekben
megjelenő albumról és a mostani időszak lehetőségeiről beszélgettünk.
– Milyen lemezre számíthatunk?
– A Myrtill és a Swinguistique
nevű formáció többnyire francia gipsy
swinges muzsikát játszik, ez a fő vonulatunk, de már magyar nyelvű lemezt
is megjelentettünk swing zenei köntösben, és néhány angol nyelvű szám is
szerepel a repertoárunkban. Év elején
azonban egy jazzkvartett kíséretével és
meglepetésvendégek közreműködésével a pályakezdő koromat idéző amerikai jazzsztenderdekből és örökzöldekből álló dalokat énekeltem a Müpában
a The Great American Swingbook
című koncerten. Ebből állítottunk ös�-

sze egy lemezre való anyagot, amelyet
a stúdióban felvettünk, és ennek utómunkáival foglalkoztunk a karantén
ideje alatt.
– Ez a nyár nem kedvez az előadóművészetnek. A két szabadtéri programon túl adódik más fellépési lehetőség?
– A klubjainkban – amint lehetett –
elindult az élet. A Voice&Guitar duó
felállás havi rendszerességgel változatlanul fellép a Budapest Jazz Clubban,
a Myrtill és a Swinguistique formációnak pedig havonta egyszer a Premier
Kultcafé nyújt otthont. Mindkét helyszín alkalmas a családias, bensőséges muzsikálásra, persze más élményt
nyújt, mint a nagy létszámú közönséget
vonzó fesztiválok, amelyeket most még
nélkülöznünk kell. n (Tamás Angéla)

Muzsika elektromos bőgővel
Lombos Pál a Swing á la Djangóval lépett fel a Budafoki Pincejáraton
A Budafoki Pincejárat vendégeként
adott koncertet augusztus elsején a
Swing à la Django a Törley Pezsgőmanufaktúra átriumában. A négyes felállásban játszó banda (harmonika, klarinét, gitár és bőgő) nagy sikert aratott
autentikus swingmuzsikájával.

Augusztus 29. szombat 19.30
Budafoki Evangélikus Templom
1221 Budapest, Játék u. 16.
A DUO CON SPIRITO HANGVERSENYE
(Botos Veronika – brácsa, viola
d’amore, Hegedűs Katalin – billentyűs)
Műsor: BACH: G-dúr gambaszonáta
COUPERIN: 3 fantázia, VIVALDI: d-moll
concerto, F.II. no.2., FAURÉ: Ave Maria
FIOCCO: Allegro, ALBINONI: Adagio

Lombos Pál alapította és vezette hat-

A tagú zenekar missziója, hogy a mű-

fajteremtő gitáros, Django Reinhardt
által képviselt és megálmodott stílust
megismertesse a hazai közönséggel
is. Lombos Pál, aki évekig nagybőgőzött a Budafoki Dohnányi Zenekarban
(BDZ), amely együttesből több zenész
is játszik a Swing à la Djangóban, ma
már elsősorban elektromos bőgőt használ, saját zenekaraiban játszik és azok
életét szervezi.
– Milyen lehetőségek adódtak/adódnak a muzsikálásra?
– Előre dolgoztunk, készültünk arra,
hogy amint lehet, közteres koncerteket
csinálunk. Beszereztem egy aggregátort,
hangfalakból, erősítőből stb. összeraktunk egy szállítható szettet és felkerestem Kozma Orsit, aki sűrűn énekel velünk, valamint Sárközi Lajos hegedűst
a Virtuózokból, hogy benne lennének-e
egy ilyen rendhagyó koncertezésben. Kínáltunk egy olyan „csomagot”, amelyben a Swing à la Django hat tagjából
három-három muzsikál Orsival vagy Lajossal, így mindenki dolgozhatott egy kicsit. Budapest két önkormányzatától ös�szesen negyvennégy megbízást kaptunk,
és ez kitartott július elejéig.

NYITÓ HANGVERSENY
Közreműködnek: Kecskeméti Rita
ének, Kovács Gergely kürt, Somogyi
Péter hegedű, Hegedűs Katalin csembaló, orgona, zongora
Műsor: BACH: Air, PERGOLESI: Vidit suum
- Ária a Stabat Materből, BEISHCHERMATYÓ TAMÁS: Agnus Dei, FÖRSTER: Eszdúr kürtverseny, MOZART: Ecce Panis,
BACH: Chaconne, ROSSINI: Offertorium
a Kis ünnepi miséből, MOZART: Eszdúr kürtverseny, LUIGI LUZZI: Ave Maria,
VAVRINECZ MÓR: Nagyasszonyunk, hazánk reménye, GOUNOD: Ave Maria

– Sok érdeklődőt vonzott a program?
– Rengetegen vágytak már az élő
zenére. Tele voltak az ablakok, erkélyek és a lakótelepi házak közötti tér
is, ahol műsorunkon bossa nova, tangó, autentikus francia swing szerepelt a Macskafogó egyik betétdalával
és az A csitári hegyek alatt című népdallal kiegészítve. Most, hogy 500 fő
alatti rendezvényeken meg tudunk
jelenni, könnyebb a helyzetünk. A
kis zenekarok mozgékonyabbak, nekünk is jól áll a naptárunk, két-három
fellépésünk van hetente. Augusztus

6-án nagykoncertünk lesz a Budapest Jazz Clubban, nemrégiben pedig
a Városmajori Szabadtéri Színpadon
az operaénekeseket kísérve Mozartátiratokat játszottunk. Július végén
tartottunk Keszthelyen elektroswing
koncertet egy dj-vel, de sok helyre
megyünk az országban. A Köszönjük, Magyarország! című pályázaton
három finanszírozott koncert lehetőségét nyertük el. A program keretében már zenéltünk Békéscsabán és
Kiskunfélegyházán, a harmadik helyszín pedig Budapest XVI. kerületében lesz. n (Tamás Angéla)

Szeptember 12. szombat 19.30
Vojnovich-Huszár Villa
1223 Budapest, Művelődés u. 37/a
A VOJNOVICH-TRIÓ BEETHOVEN HANGVERSENYE (Fodor Tamás – hegedű, Sisak Gergely – cselló, Hegedűs Katalin – zongora). Műsor: c-moll trió, op. 1
No. 3, B-dúr trió, op. 97
Szeptember 26. szombat 19.00
Budafoki Szent Lipót templom
1221 Budapest, Savoyai Jenő tér
Az ARS NOVA SACRA ÉNEKEGYÜTTES
hangversenye CSER MIKLÓS karnagy emlékére (művészeti vezető: Répássy Dénes).
Közreműködnek: Weidemann-Tóth Krisztina, André Nóra fuvola, Demeter Ágnes
cselló, Tóka Ágoston billentyűs continuo,
valamint a kórus énekes szólistái

Október 3. szombat 19.00
Cziffra György Nagytétényi Kulturális
Központ
1225 Budapest, Nagytétényi út 274.
HEGEDŰS ENDRE zongoraművész
hangversenye a Zenei Világnap alkalmából
Műsor: BACH: g-moll siziliano, BEETHOVEN: cisz-moll „Holdfény” szonáta
SCHUBERT: Két impromptu az op.
90-es sorozatból: Gesz-dúr No. 3
és Esz-dúr No. 2, DONIZETTI-LISZT:
Lammermoori Lucia reminiszcenciák
- szünet - CHOPIN: Esz-dúr keringő, op.
18, CHOPIN: h-moll keringő, op. 69. No.
2 és Gesz-dúr keringő, op. 70. No. 1
WAGNER-LISZT: Wolfram románca a
Tannhäuser c. operából, LISZT: A Villa
d’Este szökőkútjai, LISZT: XIV. magyar
rapszódia
A hangversenyekre a belépés díjtalan.
A hangversenyek rendezője:
Stúdió Liszt Kft. 1221 Budapest, Vincellér út 12. Adószám: 12306853-2-43
Támogató: Budafok-Tétény Budapest
XXII. ker. Önkormányzata
www.facebook.com/sursumcordafesztival
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Programok a pincék hűvösében
Koncertekkel, borkóstolókkal, kiállításokkal fogadták a vendégeket Budafokon

Légpuskával
lövöldöztek
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII.
kerületi rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett
gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettesek ellen. A rendőrségen egy
férfi tett bejelentést, hogy két ismeretlen férfi 2020. július 4-én 18 óra körül
a Kastélypark utcában, feltehetőleg egy
légpuskával, egy alkalommal a karját
meglőtte. A sértett nyolc napon belül
gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.
A feltételezett elkövetőkről felvétel készült. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. kerületi rendőrkapitánysága
kéri, hogy aki a felvételen látható férfiakat felismeri, személyazonosságukkal,
tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval
rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 0680/555-111 Telefontanú zöldszámán,
illetve a 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén. n

Ingyenes buszjárattal indult el a Budafoki Pincejárat augusztus 1-jén. A pincékben és a Duna-parti vendégváró helyeken zenés programokkal, pincesétákkal
és borkóstolóval várták a vendégeket.
Herman Ottó Intézet jóvoltából inhelyi kisbuszkörjárattal
szállították a vendégeket a budafoki pincékbe és vendéglátóhelyekre augusztus 1-jén. A Budafoki Pincejárat
programjaira óránként indultak a buszok a XXII. kerületi városházától.
A Záborszky Pincében borkóstolóval
egybekötött pincesétákat szerveztek,
és az egykori pestiskápolnát is megtekinthették a látogatók.
A Várszegi Pincészet borteraszán különleges hangulatú borkóstoló és látványkonyha várta a vendégeket. A Törley
Pezsgőmanufaktúrában a vezetett pincelátogatások mellett este fellépett a Swing
á la Django, a Myrtill és a Swinguistique,
miközben Molnár Zoltán Anamorf roma
portrék című kiállítását is megtekinthettük. A Duna-parton, a Vasmacska terasz
étteremben gasztroest volt, ahol a „pincejárat” jelszó bemondásával tíz százalék kedvezmény és egy pohár bor járt a
fogyasztóknak. A Sauska Pincészetnél
szintén különleges pincetúrát szerveztek pezsgőkóstolóval. A DunaFok Szabadidőközpontban működő DP BBQ
büfében a Budafoki Borlap válogatását ízlelgethették a vendégek. Nyitva állt
a Barlanglakás Emlékmúzeum is, ahol
a tárlatvezetés mellett Berendi Nándor
harmonikajátéka szórakoztatta az érdeklődőket. (Továbbiak a 7. oldalon, illetve a

Agyenes

Bornegyed.hu oldalon) 

Mici és a szóvivők újratöltve

Szabó Gabinak új interjúkötete jelent meg a kommunikációs szakemberekről
Az elmúlt harminc év meghatározó közéleti szereplői közül ismét tizenegyen
mesélnek kommunikációs munkájukról, életük meghatározó eseményeiről
és emlékeikről Szabó Gabi, vagyis Egy
kávé Micivel – Szóvivők újratöltve címmel megjelent könyvében. A nemrégiben napvilágot látott második interjúkötetben is több volt kormányszóvivő
– Batiz András és Danks Emese (Gyurcsány-kormány), Forró Evelyn és Havas
Henrik (Horn-kormány), Gulyás Erika
(Medgyessy-kormány) és Nagy Anna
(Orbán-kormány) – szólal meg, sőt, tizenkettedikként Bányász Rezsővel is
(1986–1988) is olvasható egy interjú,
igaz, csak képzelt riport formájában.
– Kedvenc esti olvasmányom lett az elmúlt két évben Bányász Rezső könyve, amelynek olvasásakor folyamatosan az járt a fejemben, milyen ember
is lehetett ő. Sokféle megítélése, mókás megjegyzései és raccsolós attitűdje egyre kíváncsibbá tett. Eljátszottam

a gondolattal, milyen jó lenne megkeresni az akkor még Magyar Népköztársaság első kormányszóvivőjét. Kutakodtam, és olyan információkhoz
sikerült hozzájutnom, amelyek segítségével egy hosszú, képzeletbeli kávézás
alkalmával megírtam a képzeletbeli interjút – árulta el a ráadás riport történetét Szabó Gabi, aki a közel öt év alatt
ötszáz vendéggel beszélgetett egy kávé
mellett a Rádió Bézs Egy kávé Micivel
című egyórás műsorában.
A meghívottak ismert és még nem
hallott sztorikat meséltek, személyes
emlékeket idéztek fel, és addig ki nem
mondott titkokat árultak el a műsorvezető kérdéseire válaszolva, így nem
csoda, hogy az újságíró nem tudott ellenállni a kísértésnek, és néhányuk
„életét” könyvben is megörökítette.
– Találkoztam színészekkel, közéleti személyiségekkel, cégvezetőkkel, sikerkovácsokkal és a hétköznapok sztárjaival. Csodálatos történetek, egészen
különleges mesék gyűjteményét sike-

rült megörökíteni, de a szóvivőkkel beszélgetve döbbentem rá arra, hogy ők
legbelül pont olyanok, mint én: elveszett színészek, dumagépek, exhibicionista szócsövek, akik elhivatottan, szerelemmel tudnak egy ügyért, témáért
lelkesedni és megállíthatatlanul dolgozni. Ezért lettek ők a könyveim főhősei –
indokolta meg „Mici”, miért a szóvivők
kerültek a látóterébe. Hozzátette, hogy
diszlexiás újságíróként, sajtósként, műsorvezetőként kilátástalannak gondolta,
hogy képes lesz könyvet írni.
– Nekem ez olyan siker, mint a
hegymászónak feljutni a Mount Everest csúcsára – fogalmazott Szabó
Gabi, aki interjúalanyaival egy roadshow keretében járja az országot, bemutatva a szóvivőkről szóló mindkét
kötetét. A szerző hozzátette: budafokiként nagyon fontos számára, hogy
a tavalyi találkozóhoz hasonlóan második könyvét és annak szereplőit megismertesse Budafok-Tétény
lakóival is. n (Tamás Angéla)

Elviselhetetlen
a kisrepülők zaja
Petíciót indított a lakosság a Budaörsi Repülőtér
zajcsökkentése érdekében
öbb mint két éve zajlik már a

Tbudatétényi Erdődűlő és a Baross

Gábor-telep lakói, valamint a Budaörsi Repülőtér és a különféle hatóságok
(Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Innovációs
és Technológiai Minisztérium Légügyi
Kockázatértékelési Hatósági Főosztálya) közötti levelezés a motoros kisrepülők rendkívüli mértékű zajszennyezése
miatt. Ez abból adódik, hogy az utóbbi időben jelentősen megnövekedett a
kisgépek (hobbirepülők és oktatógépek) száma, amelyek sokszor szabálytalan módon túl alacsonyan szállnak,
és gyakran nem tartják be pilótaoktatásra kijelölt, úgynevezett iskolakörök repülési szabályait. A fő probléma
azonban az, hogy ezek az iskolakörök
Budatétény fent megnevezett – sűrűn
lakott – területe fölé vannak kijelölve.
A sok félremagyarázó és hárító válasz után a lakosság aláírásgyűjtésbe
kezdett. Több mint háromszázan csatlakoztak a hét pontból álló petícióhoz,
amely a legfontosabb kéréssel kezdődik: „Kérjük, hogy az iskolakörök Szoborparkhoz eső rövid oldalát a hosszú
oldal mentén tolják el a lakatlan erdős
részek és ipartelep felé, a törökbálinti
Pannon út irányába”.
Több mint 2500 kerületi lakost érint
közvetlenül a probléma, ezért BudafokTétény önkormányzatához fordultak segítségért. A februári testületi ülés napirendre tűzte a petíciót, a képviselők
pedig egyhangúlag befogadták azt. Felhatalmazták Karsay Ferenc polgármestert, hogy a lakók által jelzett problémát
tárja az illetékes hatóságok elé. Kezdeményezze az ügy kivizsgálását és a szükséges hatósági intézkedések megtételét a
Budaörsi Repülőtérről felszálló motoros
kisrepülők által keltett rendkívül zavaró
zaj csökkentése érdekében. A területen
élő lakosság egységben van és közösen
lép fel a sokakat érintő problémában. „A
lakóterületünk – Budatétény/Erdődűlő és
Budatétény/Baross Gábor telep – feletti

zajterhelés kora tavasztól késő őszig az
elviselhetetlenség határát súrolja. Az előírt magasságot a pilóták számtalan esetben láthatóan nem tartják be. A kijelölt
útvonalukon, az úgynevezett „iskolakörön” sok esetben egyszerre több repülő is
manőverezik. Az iskolakörről szabálytalan módon, rendszeresen 500-800 méterrel le is térnek, zavarva ezzel az Erdődűlő területén kívül a Baross Gábor-telep és
a Balatoni út melletti lakósáv lakóit is” –
mondta az egyik lakos. Hozzátette még,
hogy mindez nemcsak hétköznapokon,
hanem pihenő- és ünnepnapokon, időnként sötétedés után is megtörténik. Az
érintett területen gyermekintézmények
is vannak, amelyek vezetői már szintén
tettek bizonyos lépéseket, sajnos eredménytelenül.
A Budaörsi Repülőtér vezetője a lakóktól azt kéri, hogy a vélt szabálytalanságok esetén naplózzák, azaz
fényképezzék/videózzák le a repülőgépeket, jegyezzék fel a gép lajstromszámát, repülési idejét és küldjék el nekik.
Ezek alapján tudja csak kivizsgálni az
eseteket. Hozzátette azonban, hogy
nincs hatósági jogkörük, így a pilótákat legfeljebb figyelmeztetni tudják, ha
szabályt sértenek.
Ezen többen felháborodtak, hisz a
naplózás nem lehet a lakosság feladata.
Ennek ellenére időt és fáradságot nem
kímélve naplóznak, abban bízva, hogy
ez ténylegesen segíti a szabálytalanságok kivizsgálását. A lakók által összeállított petícióban többek között az is
szerepel, hogy a hatóságok rendszeresen végezzenek zajméréseket és szigorúan ellenőrizzék a pilótákat a szabályok betartása érdekében, hisz ez
jogszabályi kötelezettségük.
Kérték továbbá, hogy a Főváros
vizsgálja felül a XXII. kerületre vonatkozó szabályokat és ha szükséges, szigorítson a vonatkozó határértékeken.
Az érintett lakosság legfontosabb célja
azonban az, hogy a hatóságok helyezzék át az iskolaköröket a lakott területről a lakatlan terület fölé. n (V. D.)
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Köszönet az időseknek
Ismét kerületi időseket köszöntöttek az önkormányzat elöljárói
a születésnapjuk alkalmából
Fermann Mihályné
Babi néni 12 éves koráig Franciaországban élt, ezután költöztek haza Magyarországra, de Párizshoz
a mai napig kötődik. A magyaron kívül nemcsak a
francia, de a német nyelvet is tökéletesen beszéli. Nagyon szeret énekelni és olvasni. Fiatalkorában
könyvelőként dolgozott, de foglalkozott fordítással és
tolmácsolással is. Századik születésnapja alkalmából
Karsay Ferenc polgármester köszöntötte őt. n
Pölös Gézáné
Anna néni Csongrád megyéből származik, szülei földműveléssel és állattartással foglalkoztak. 1948-ban ment
férjhez, 1949-ben fia, 1955-ben lánya született. Ezt követően könyvelői képesítést szerzett, nyugdíjas koráig
ezzel is foglalkozott. 2000-ben költözött fiához Budafokra. Négy unokája és három dédunokája van. Hosszú életének a titka a nyugalom, a békesség és a rendszeres
mozgás. Mindig fontos volt számára a család, a szeretet
és a megértés. Kilencvenedik születésnapja alkalmából
Karsay Ferenc polgármester köszöntötte őt. n

Megújulhat a Batthyány
utcai háziorvosi rendelő
(Folytatás az 1. oldalról) 

Lesznek egyéb felújítások is, elvégzik
a vizesblokkok teljes korszerűsítését,
illetve a várótermek, rendelők részleges felújítását is. Lecserélik a bejárati ajtókat, árnyékolják az épületegyüttes ablakait.
A háziorvosi rendelők felújítása
mind az ott dolgozók, mind pedig a
szolgáltatásokat igénybe vevők számára korszerűbb, komfortosabb és fenntarthatóbb környezetet biztosít majd.
A pályázaton maximálisan igényelhető
összeg 30 millió forint, amelyhez nyertes pályázat esetén bruttó 30 millió forint önrészt biztosít az önkormányzat.
Mint arról korábban beszámoltunk,
legutóbb az önkormányzat 20 millió
forintos önrész vállalása mellett sikeresen pályázott a közép-magyarországi régió egészségügyi fejlesztését
célzó Egészséges Budapest program-

ra, melynek köszönhetően mintegy
200 millió forint értékben érkeznek
fejlesztések a Káldor Adolf szakrendelőbe. Az évek óta tartó felújítás következő lépése az egészségügyi
dolgozók megbecsültségének javítása
volt, amelyről már tavaly szeptemberben döntött is az önkormányzat képviselő-testülete. A tavalyi pályázat célja
az volt, hogy korszerű orvosi eszközökkel lássák el a szakrendelőt: terheléses EKG berendezés, sebészeti műtőasztal, korszerű műtőlámpa és
két emelt szintű infúziós állomás érkezett a rendelőbe. Az egészségügyi
ellátás színvonalának növelése érdekében tovább folytatódtak az eszközbeszerzések, digitális röntgenfelvételező gép, valamint egyéb informatikai
eszközök is kerülnek a rendelőbe, illetve új bútorok. Az év elejéig a szakrendelő minden szintjét mobil, érin-

tés nélküli kézfertőtlenítőkkel látták
el, valamint beszereztek egy flexibilis
cystoscopot az urológiára önkormányzati forrásból.
Az eszközfejlesztés a rendelőintézet évek óta tartó felújítási programját
egészítette ki. A közelmúltban kívülbelül megújult a Káldor Adolf Szakrendelő, amelynek során megtörtént a
nyílászárók cseréje, a homlokzati hőszigetelés és a tető felújítása. A belső
felújítás során pedig megújult a teljes
gépészeti és az elektromos hálózat, a
számítógépes rendszer, továbbá minden szint új fal- és padlóburkolatot kapott. A rendelő felújítására több mint
egymilliárd forintot fordított BudafokTétény önkormányzata. További 100
millió forint önkormányzati forrásból
újult meg a Védőnői Szolgálat épülete
is, amely korszerű baba- és gyermekbarát hellyé vált. n (vh)

Keresztúri Sándor
Sanyi bácsi Békés megyéből származik, 1978-tól
él Budafokon. Aktív korában darukezelőként dolgozott. Feleségével 68 éve élnek boldog házasságban.
Sanyi bácsi a mai napig aktív életet él, szeret kertészkedni és tenni-venni a ház körül. Kilencvenedik születésnapja alkalmából Szepesfalvy Anna alpolgármester köszöntötte őt. n
Hidvégi Magdolna
Magdi néni családja negyedik gyermekeként született Balassagyarmaton. Nagy álma teljesült, mikor képzését sikeresen befejezve tanítóvá vált. Többször járt
Amerikában, de a szíve mindig hazahúzta, hiszen magyarként magyar gyerekek oktatására, nevelésére kapott lehetőséget. A mai napig nagyon jó kapcsolatot
ápol egykori kollégáival, akiknek szeretete nagy örömmel tölti el őt. Kilencvenötödik születésnapja alkalmából Szepesfalvy Anna alpolgármester köszöntötte őt. n
Nemes Imre
Imre bácsi nyugalmazott gépészmérnök, tudományos főmunkatársa a műszaki egyetem kutatóintézetének. Az Eötvös Loránd-díj birtokosa, 22 találmány társszerzője és 16 saját találmánya is van.
Feleségével 63 éve házasok, egy lányuk és egy
unokájuk van. Pályáján unokája követi, aki szintén
mérnökként dolgozik. Kilencvenedik születésnapja
alkalmából Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester
köszöntötte őt. n

gyász

Végső búcsú Tétényben
Horváth Tibor és Pajor János is tagja volt
a hétfős Rex Asztaltársaságnak
Két nagytétényi lakos hunyt el tavas�szal a hazánkban is megjelenő koronavírus-járványban. Horváth Tibor és
Pajor János is tagja volt a hétfős Rex
Asztaltársaságnak, mely a Szelmann
Házban működik már 25 éve. A Nagytétényi Polgári Kör minden tagja mély
gyászban búcsúzik e két meghatározó személyiségtől.
Horváth Tibort, a Nagytétényi Polgári Kör,
a Promontorium Borlovagrend és a Nagytétényi Nyugdíjasklub tagját július 29-én
helyezték végső nyugalomra a Nagytétényi Urnatemetőben. Búcsúbeszédet
mondott Kovacsics Eta, Bayer Árpád és
Fülöp Ákos atya, a temetésen részt vett
Karsay Ferenc polgármester is. A halotti toron László Éva, a kör elnöke emlékezett vissza az elhunytra a Szelmann Házban. „Az elmúlt évtizedekben nem volt
olyan rendezvény, amelynek szervezéséből ne vette volna ki a részét. Mindig segítőkész, jó szándékú, pozitív egyéniség
volt. A polgári kör javaslatára lépett be
a Promontorium Borlovagrendbe, amely
feladatait nagy gonddal látta el. Minden évben készített borokat, amelyekkel eredményesen vett részt borversenyeken is. Bár 80 éves elmúlt, fiatalokat
meghazudtoló módon mozgott. Szabadidejében kerékpározott, kertészkedett,
többször elismerésben is részesült virágaival, gyümölcseivel” – mondta az elnök asszony.
Július 31-én barátok, rokonok, ismerősök és a Nagytétényi Polgári Kör tag-

jai vettek végső búcsút Pajor Jánostól a
Szelmann Házban. Kotolák Beáta szívhez
szóló szavait követően felcsendült Cipő
„Csak a csend beszél” című dala, majd
László Éva emlékezett vissza az örökifjú, jókedvű, segítőkész és példamutató Pajor Jánosra. „A Nagytétényi Polgári Kör tagjaként részt vett a Szelmann
Ház felújításában, évekig főszereplője
volt a szüreti mulatságoknak mint kisbíró, főrendezőként több színvonalas
bál szervezése fűződik a nevéhez. Szerette megnevettetni az embereket, kedves, segítőkész egyénisége miatt mindig
a társaság középpontja volt” – mondta László Éva. A búcsúztatón elhangzott
még, hogy imádott sportolni, szenvedélye volt a lovaglás, és szerető családjával már tervezte aktív nyugdíjas éveit.
A búcsúztató végén, melyen Karsay Ferenc polgármester is részt vett, Pajorné
Puskás Györgyi az együtt töltött felejthetetlen 31 év legszebb pillanatait idézte fel és mondott köszönetet minden barátnak, ismerősnek, akik a legnehezebb
órákban is támaszt és erőt nyújtottak
a családnak. n (Viszkocsil Dóra)

Mentés tűzön-vízen át

Az Év tűzoltójának választották Zolta Tibor századost
Tűzből, vízből és akár jégről is képes
életeket menteni a nemrégiben az
Év tűzoltójának választott Zolta Tibor
tűzoltó százados, aki közel két évtizede nemcsak tűzoltóként, de mentőápolóként is dolgozik. A vírushelyzet
miatt szinte minden átadóünnepség
elmaradt, illetve későbbi időpontra
tolódott, így Zolta Tibor sem vehette
még át ünnepélyes keretek között a
neki ítélt rangos kitüntetést, amellyel
eddigi pályafutását értékelték.
z érdi tűzőrség tűzoltójával, vagy ha

Aúgy tetszik, a Budafoki Mentőállo-

más mentőápolójával a kettős hivatásról beszélgettünk.
– Állandó odafigyelés szükséges a
mentések során, de már azt megelőzően a száguldó, szirénázó tűzoltó-, illetve mentőautóban is. Hogyan végzi
pontosan a munkáját?
– Általában tudunk segíteni, és az
eredmény szinte azonnal látszik is.
Ezenkívül mindkét szakma nagy megbecsültséget élvez az emberek körében, naponta érezzük, hogy szeretnek
bennünket. Ez olyan erős visszacsatolást jelent és olyan pozitív értelemben
vett „függőséget” alakít ki, hogy nagyon könnyű az esetleges nehézségeken átugrani. Ha újrakezdhetném, most
is ezt a pályát választanám, csak an�nyi különbséggel, hogy már tizennyolc
éves koromban.
– Hogy tud két különböző helyen és
más-más munkaterületen maximumot
nyújtani?
– Harmincévesen váltottam és lettem mentőápoló Budafokon, majd

egy véletlen folytán Érdre kerültem,
ahol tűzoltónak álltam, de a mentőápoló állásomat sem adtam fel egészen. Érden otthon vagyok és Budafokon is jól érzem magam, ezért
nem jutott eszembe, hogy bármelyiken is változtassak. A tűzoltóságnak
köszönhetem, hogy a HUNOR Mentőszervezet tagja lehetek, ezért kaphattam vízimentő-, illetve búvárkiképzést is. Ez a katasztrófavédelmi
csapat a világon bárhol segít a bajbajutottakon, legyen az árvíz, rendkívüli hóhelyzet vagy romok alóli kutatás-mentés. A mentőknél is nagyon
rendesek velem a kollégák, alkalmazkodnak a szabadnapjaimhoz, így képes vagyok náluk félállásban dolgozni. A munkáimat azonban csak azért

tudtam jól elvégezni, mert a családom, három lányom és elsősorban a
feleségem lehetővé tette.
– Két éve egy elsősegélynyújtási
projekt kapcsán komolyabban is részt
vesz a tűzoltók oktatásában.
– A tűzoltó és a mentő munkám szerencsésen összeért. Nem a mentők helyettesítése a cél, hanem az, hogy addig is ellátást kapjanak a rászorulók,
amíg oda nem ér a szakszerű segítség.
Ez különösen akkor fontos, amikor a
mentőknek esélyük sincs hozzáférni a
sérültekhez, nem tudnak beavatkozni,
például amikor valaki egy mély kútba
esett vagy beszorult egy összetört autóba. Ezzel a képzéssel a tűzoltók tudását, szakértelmét szeretnénk magasabb
szintre emelni. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó
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Hisznek az egészséges
életmódban a Hajósban
Ingyenes úszás és vízi aerobik a tanuszodában
A Magyar Szabadidősport Szövetség
segítségével kerületi uszodánkban
útnak indult a „Hiszek benned” program ingyenes szolgáltatása, amely
díjmentes testmozgást biztosít azon
budafoki lakosok számára, akik az
úszást vagy a vízi aerobikot kedvelik, ezzel is biztatva polgárainkat az
egészséges életmódra. Bodnár Tamás létesítményvezetőt kérdeztük a
vírusszünet utáni uszodai helyzetről.

Még Domingo is vállalta volna
A BDZ közreműködésében volt hallható a Himnusz idén a Hungaroringen
A szigorú egészségügyi előírásokhoz alkalmazkodva az idei 35. Formula–1-es Magyar Nagydíjon nem élőben csendült fel, a Budafoki Dohnányi Zenekarnak és négy énekesnek
köszönhetően felvételről volt hallható a magyar Himnusz. A részletekről
Hollerung Gábort, a zenekar ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
endhagyó
Magyar
Nagydíjrendhagyó Himnusz dukál.
A Hungaroring 35 éves történetének
első zárt kapus futama előtt csendültek fel Erkel Ferenc szerzeményének
taktusai. A zenei kíséretet a Budafoki Dohnányi Zenekar harmincöt zenésze szolgáltatta, Miklósa Erika, Rost
Andrea, Molnár Levente és a Virtuózok zenei tehetségkutató győztese,
Ninh Duc Hoang Long pedig énekelte a himnuszt.

Rhoz

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

FOGTECHNIKA
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Hollerung Gábort, a Budafoki Dohnányi Zenekar ügyvezető igazgatóját
kérdeztük a részletekről. „Különböző ötletek vetődtek fel, szó volt arról, hogy
akár négy popénekes adja elő a Himnuszt. De volt merészebb elképzelés is:
Placido Domingo, a világhírű tenorista vállalta volna az első sor eléneklését,
de acapulcoi otthonába kellett volna elrepülni, hogy rögzítsük a felvételt. Ám
ez a kijárási és az utazási korlátozás idején nem valósult meg. Így ő sajnos nem
vehetett részt a felvételen. A végeredmény miatt így sem panaszkodhatunk:
a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas két szuper dáma, Miklósa Erika és Rost Andrea mellett Molnár Levente operaénekes és a vietnámi származású Ninh Duc
Hoang Long működött közre. S ha már
szóba jött a Virtuózok: szintén onnan lehet ismerős Balázs-Piri Soma, aki zongorán kísért.

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

REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

1221 Budapest,
Tóth József utca 21.
06 -1-229-38-86
06-30-944-7084
06-30-627-8778
info@kovacsxxii.hu
www.kovacsxxii.hu
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GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390,
www.a111auto.hu
Ács – kőműves vállal minden fajta külsőbelső építési munkákat, lapostető szigetelést,
ereszcsatornázást stb. Tel: 06-70/908-9578
Szobafestést,
csempézést,
kőműves
munkát, kisebb javításokat is vállalalok.
Tel: 06-30/975-0053

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

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

Kalodás tüzifa, szén, brikett ée hőszigetelő anyagok házhozszállítással is. 1116 Bp.,
Fehérvári út 202., Tel: 06-30/9516-583,
06-30/650-3512, icethermkft@gmail.com

állás 

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

kezelőt felveszünk, kimagasló kereseti lehe-

Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva,
zöldhulladék, termőföld. Tel: 06-20/4646-233

kert 
szolgáltatás 

Akácméz 2600 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
Szükség estén házhozszállítás!

ELÉRHETŐSÉGEK
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Apróhirdetés-felvétel:

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

ÜVEGEZÉS
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Apróhirdetés

Viszonylag egyszerű technikai eljárással rögzítettük a hangot, amelyet a Promontor TV-ből ismert Cseke
György operatőr segítségével hoztunk
szinkronba a képpel – mesélte érdeklődésünkre Hollerung Gábor.
A zenekar ügyvezető igazgatója hozzátette: nem volt semmiféle komoly, kiforrott koncepció, hogy a 35. Magyar
Nagydíj apropóján 35 zenész jelenjen
meg a felvételen a Hungaroring aszfaltcsíkján. Ennek csak a helyhiány lehetett
az oka. Hollerung hangsúlyozta, őszintén
reméli, hogy a felvétel elnyeri a hazai és
a külföldi motorsport-barátok tetszését.
A megtisztelő feladat elvégzése után
sem ül a babérjain a zenekar. „Eleget pihentünk a karantén alatt” – fogalmazott
a zenekarvezető. Így nyáron is találkozhatunk a népszerű budafoki muzsikusokkal, többek között augusztusban a
Zempléni Fesztiválon. n (vh)

Kertépítés, öntözés technika, kerti létesítmények teljeskörő kerti munkák, szakszerűen,
garanciával. www.sunikertek.hu, Tel: 0630/343-7318
Mindenféle gépi és kézi kerti munkát vállalok, vidéken is. Tel: 06-30/682-4431

régiség 
Könyveket, könyvtárakat, műtárgyakat Vértesi Antikvárium vásárol, vírus idején maszkban, kesztyűben. Díjtalan kiszállás. Tel: 0620/4256-437

Műanyag feldolgozó üzembe felveszünk:
– középvezetői pozícióba elektromos szakembert, – férfi fémipari szakmunkást és géptőségek. Tel: 06-1/207-5389, XXII. ker. Ipari
park, e-mail: recyclen@recyclen.hu
Szobalányt keres szálloda Albertfalván. Tel:
06-20/9612-129

„A kezdeményezés nincs összefüggésben a Covid-19 vírussal, már jóval korábban, tavaly októberben
tervbe vettük a program elindítását –
mondta a létesítményvezető. – Elképzeléseink megvalósítása az uszoda
újranyitása után történt, ami egyben
nagyon jó csalogató is lehet a helyi
lakosok számára. Amit fontos tudni,
hogy húsz alkalommal lehet igénybe
venni a szolgáltatást, heti háromszor,
pénteken és szombaton úszással, vasárnaponként pedig vízi aerobikkal.”
Sajnálatos módon a Budafóka SE
életét is megrázta a koronavírus, a
létesítmény március huszonegyedikei bezárástól számítva közel három
hónapon át nem tudtak edzeni az élsportolók. Ám amikor június végén
újra megnyílt az uszoda, a napközis
táborok lakói, valamint az úszók és a
vízilabdázók is újból otthonra leltek.
„A vízipólósok élete viszont a
pandémiától függetlenül is komoly
változásokon megy keresztül – folytatta Bodnár Tamás. – Egy másik
egyesület feloszlása miatt az otthontalanná váló pólósok a mieinkhez
csatlakoztak, ezzel jelentősen erősödött a gárdánk. A hosszas kényszerszünet idején volt idejük a srácoknak

megtalálni a közös nevezőt, így most
már indulnak a korosztályos nemzeti bajnokságban is, ahol eddig szépen helytállnak. Régebben néhány
növendékünk, amint fejlődésnek indult, átigazolt egy nevesebb klubba,
ez a gyakorlat viszont már a múlté.
Ma már sikerül megtartanunk ezeket a tehetségeinket, akik így a Hajós Alfréd Tanuszodában képezhetik
tovább magukat.”
A létesítményvezető arról is beszélt, hogy az uszoda bővítése is tervben van, ehhez az úszószövetség segítő kezet nyújthat.. A
Wladár Sándor irányította testülettel együttműködésben állnak, egy
pályázat elnyerésével felcsillanhat a remény a bővítésre, egyelőre azonban még nem érkezett el az
ideje a konkrétumok nyilvánosságra
hozatalának. n (ifj. Gáll András)
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Kezdődhet
a nagy kaland!
Lipóton, Kranjska Gorában és Halásztelken készült
a BMTE fennállása második NB I-es szezonjára
Augusztus 17-én 19.00 órakor megkezdi nagy kalandját a Budafoki MTE
labdarúgócsapata. Hetvenöt évvel azután, hogy 1945. szeptember 23-án lejátszotta fennállása első NB I-es mérkőzését, másodszor is bemutatkozik a
magyar labdarúgás legfelső osztályában. Az ellenfél ezúttal a 2019–2020as bajnokság nyolcadik helyezettje, a
Kisvárda csapata lesz.
yilván a legöregebb budafokiak
sem emlékeznek már arra, hogy
hetvenöt éve, azon a bizonyos szeptember végi szombaton ki volt az ellenfél. Ha egyáltalán van még élő tanúja
ama régi-régi, 2000 néző előtt lejátszott mérkőzésnek.
Eláruljuk: az EMTK, teljes nevén az
Erzsébeti MTK. És a bemutatkozásunk
nem is sikerülhetett volna jobban, 3:2re legyőztük az erzsébetieket. Góljainkat Mátrai, Mérges és Kardos szerezte,
de a mezőny legjobbja a 33 éves veterán középfedezet, Dudás János volt.
A 21-szeres válogatott játékmester –
aki még MTK-, illetve WMFC-játékos
korában szerepelt a nemzeti együttesben – fantasztikusan irányított.
Persze akkoriban – néhány héttel a
második világháború befejezése után –
kicsit más volt a futball, mint manap-

N

ság. Idézzük a Népsport tudósítását:
„A budafokiaknál Sebes Gusztáv ad
tanácsokat. Lámpaláznak nyoma sincs,
mindenki nyugodt. (…) A mérkőzés
előtt Dudás, a BMTE csapatkapitánya
virágcsokrot nyújt át a vendégeknek.
A mérkőzés húszperces késéssel kezdődik, mert Soós K. játékvezető elkésett. Bíró urak, ez így tovább nem mehet! (…) A győztes budafoki együttes
pompás játékkal verte meg ellenfelét. Az újonc első osztályú csapat minden részében jobb volt ellenfelénél, és
a győzelmet feltétlenül megérdemelte.
Edzői nyilatkozatok:
Sebes Gusztáv, BMTE: Becsületesen játszott a csapat.
Adám József, EMTK: Szívvel-lélekkel játszott a BMTE.”
Ami azt illeti, egy ilyen eredmén�nyel a Kisvárda ellen is kiegyeznénk.
Szabolcsban tartanak a Budafoktól; vasárnap este Révész Attila sportigazgató
felhívta e sorok íróját, hogy vajon hol
játszik előkészületi mérkőzést szerdán,
augusztus 5-én a BMTE a horvát első
ligás NK Osijek csapatával, mert szeretnék megnézni a találkozót. Elárultam, hogy Felcsúton, a Pancho Arénában. „Megnézzük!” vágta rá azonnal
Révész. „Föl kell térképeznünk az ellenfelet!”

Birkózni kell a téllel is, nem csak az ellenfelekkel
A Budafoki MTE őszi programja, amely átnyúlik 2021 januárjára
Szeptember 26-án fogadjuk a bajnok Ferencvárost, ezen a szombat délutánon valószínűleg megdől a Promontor utcai nézőcsúcs. A koronavírus-szünet miatt a szokásosnál később kezdődő pontvadászat első félideje január 30-ig húzódik el, de a fűtött pályák korában ez már nem okozhat gondot. December 19. és január 23. között
lesz egy kis karácsonyi és újévi szünet, ettől eltekintve szakadatlan a menetelés.
1. forduló: BMTE–Kisvárda, Budafok, augusztus 17., hétfő, 19.00 óra
2. forduló: Újpest–BMTE, Szusza Ferenc Stadion, augusztus 23., vasárnap, 17.45
3. forduló: BMTE–MOL Fehérvár FC, Budafok, augusztus 30., vasárnap, 17.45
4. forduló: Mezőkövesd–BMTE, Mezőkövesd, szeptember 12., szombat, 17.00
5. forduló: BMTE–Ferencváros, Budafok, szeptember 26., szombat, 17.00
6. forduló: MTK–BMTE, Új Hidegkuti Nándor Stadion, október 3., szombat, 17.00
7. forduló: BMTE–Diósgyőr, Budafok, október 10., szombat, 17.00
8. forduló: ZTE–BMTE, Zalaegerszeg, október 17., szombat, 17.00
9. forduló: BMTE–Paks, Budafok, október 31., szombat, 17.00
10. forduló: BMTE–Honvéd FC, Budafok, november 7., szombat, 17.00
11. forduló: Puskás Akadémia–BMTE, Felcsút, november 21., szombat,17.00
12. forduló: Kisvárda–BMTE, Kisvárda, november 28., szombat, 17.00
13. forduló: BMTE–Újpest, Budafok, december 5., szombat, 17.00
14. forduló: MOL Fehérvár FC–BMTE, Székesfehérvár, december 12., szombat, 17.00
15. forduló: BMTE–Mezőkövesd, Budafok, december 16., szerda, 17.00
16. forduló: Ferencváros–BMTE, Groupama Aréna, december 19., szombat, 17.00
17. forduló: BMTE–MTK, Budafok, január 23., szombat, 17.00
18. forduló: Diósgyőr–BMTE, Miskolc, január 30., szombat, 17.00

Városházi Híradó
budafok-tétény

Óvatos Kisvárda

Korlátozás nélkül

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója tisztelettel beszélt
csapatunkról.
„17-én este hétkor játszunk a Budafokkal, villanyfényes
meccsen, remélem, addig elkészül a pályájuk – mondta a
rutinos klubvezető. – Amikor értesültünk a sorsolás eredményéről, nem voltam boldog, mert magunkról tudom,
hogy az újonc kettőzött erővel akar bizonyítani a nyitányon, nyilván ugyanez motiválja a budafokiakat is. A Budafok meglepetésre, de teljesen megérdemelten vívta ki a
feljutást, nem öreg sztárjátékosok leigazolásával, hanem
példás csapategységgel, tudatos építkezéssel. Azt az utat
járva, amelyiken mi is végigmentünk. Egy biztos: ez nem
a Kaposvár, meggyőződésem, hogy nem lesz pofozógép az
NB I-ben. Mi is nagyon várjuk a nyitányt, Supka Attilával
megütöttük a főnyereményt, a rutinos edző remekül teljesít eddig a csapat élén.” n

Az augusztus 17-i NB I-es nyitányon
semmiféle korlátozás, távolságtartás, „social distancing” nem lesz kötelező, ahogy erről Jakab János tiszteletbeli elnök tájékoztatta a Városházi
Híradót. „Az MLSZ nem írt elő semmilyen
megkötést, annyian jöhetnek a mérkőzésre, ahányan beférnek,
nem kötelező az arcmaszk viselése. Természetesen az előttünk
álló csaknem két hétben még változhat a helyzet. Akárhogyan is
alakulnak a dolgok, minden szabályt be fogunk tartani.”
A sportvezetőt a stadion készültségi állapotáról is kérdeztük. „Jól haladnak a munkálatok, minden elkészül a Kisvárda
elleni nyitányra. Legfeljebb a nézőtér fedele nem, de arra – reméljük – nem is lesz szükség. A világítás rendben lesz, kell is,
mert esti meccsen fogadjuk a szabolcsiakat. Az új öltöző, az új
VIP-páholy, minden elkészült már.” n

Ha a szabolcsiak tartanak az újonctól, ugyanez nem mondható fordítva:
a BMTE megalapozott önbizalommal
készül a bemutatkozásra. Csizmadia
Csaba vezetőedző szavaiból is ez csendül ki.
„A hétvégén lejöttünk a családdal
Csopakra, aztán folytatjuk a felkészülést. Ez már a finomhangolás időszaka
– mondta a fiatal szakember. – Az utolsó simításokat Halásztelken végezzük
el a szlovéniai, és még azt megelőzően a lipóti edzőtáborozás után, augusztus 6-án, szerdán pedig az Eszékkel
játszunk edzőmeccset a Pancho Aré-

nában. Öt új játékost igazoltunk, illetve kaptunk kölcsönbe: Lőrinczy Attilát Soroksárról, Zsóri Dánielt a MOL
Fehérvártól, Takács Ronaldot és Bese
Balázs kapust az MTK-tól, Marko Iharost pedig, aki a Dinamo Zagreb híres akadémiáján nevelkedett, a Slaven
Belupótól. Sajnos, Marko keresztszalag-szakadást szenvedett a térdében,
rá hónapokig nem számíthatunk, mint
ahogy Soltész Istvánra sem, akinek eltörött a talpcsontja.”
A BMTE nem kevesebb, mint kilenc felkészülési mérkőzésen van túl.
„Elég sok mérkőzés, elegendő arra,

hogy kialakítsam a csapatot, amely
már kilencven százalékban megvan a
fejemben, de még nem árulom el – titkolózott Csizmadia. – Bármi előfordulhat még a felkészülés hajrájában...„
Végül megkérdeztük a vezetőedzőt,
hány százalékban valósultak meg az
elképzelései a felkészülés során.
„Kilencven-kilencvenöt százalékban. Ideális körülmények között készültünk Kranjska Gorában, mindent
megkaptunk, amire szükségünk volt.
Tőlünk már holnap kezdődhetne a bajnokság!”
Tőlünk is... n (Ch. Gáll András)

Örökifjú masszőrrel az élvonalban
Tóth Kálmán: Az NB I más kávéház, nagyon észnél kell lenni
Augusztus 13-án, nem sokkal a Városházi
Híradó megjelenése után ünnepli 76. születésnapját Tóth Kálmán, a BMTE legendás
masszőre, a hetvenes évek közepének
Promontor utcai közönségkedvence, az
1976-os NB II-es bronzcsapat szíve-lelke.
És aki immár elmondhatja magáról, hogy
egy év kihagyás után – 2019-ben búcsúzott el az Újpesttől – újból NB I-es gyúró!
„Annak idején, amikor elkezdtem a szakmát negyven évvel ezelőtt a Honvédnál, még gyúrók voltunk, később lettünk masszőrök, de arra a szóra, hogy
fizioterapeuta, már nem áll rá a szám –
mondta az 1972-es müncheni olimpia
ezüstérmese. – Az évtizedek során sok
nagy futballista volt a kezeim között, akik
közül talán Pintér Sanyi, Esterházy Marci és Gyimesi Laci volt a legnagyobb. És
közülük Sanyival és Marcival még együtt
is játszottam!”
Kálmán – aki tavaly egykori játékostársa, Jakab János hívó szavára tért vis�sza Budafokra, ahol korábban nemcsak
öt évig futballozott, hanem a kocsmát is
vezette – évtizedekig masszírozta előbb a
Honvéd, majd az Újpest játékosait, de aki
azt hiszi róla, hogy az apró termetű, örökifjú sportember tősgyökeres fővárosi, az
nagyobbat nem is tévedhetne.

„1944-ben Szombathelyen születtem, négyéves voltam, amikor átköltöztünk Győrbe, ahol édesapám futballozott
a MÁV-DAC-ban. Én is a vasutasoknál
kezdtem a pályafutásomat, 19 éves koromban vonultatott be katonának a Honvéd, ahol hét szép évet húztam le. Olyan
világklasszisok közé kerültem be, mint
Sipos Feri, Tichy Lajos, később Kocsis
Lajos. A legjobb barátom Komora Imre
volt, akit csak Sinyának hívtunk, ő volt
az, aki rábeszélt a masszőrszakma elsajátítására. Nem bántam meg.„
Az egy dolog, de a játékosok sem bánták meg, mivel Kálmán utolérhetetlen
szakértelemmel kezelte, s kezeli őket még
ma is.
„Nemcsak Budafokon dolgozom, hanem hétvégeken, amikor meccsek vannak, a halásztelki csapatnak is segítek.
Imádom a futballt, nekem nem jelent fáradságot kiautózni a BAH-csomóponttól,
ahol lakom, Budafokra vagy Halásztelekre” – mondja.
Kálmán kispesti pályafutása után,
melynek csúcspontja az 1969-es bajnoki
ezüstérem volt, öt szép évet lehúzott Tatabányán, és oroszlánrészt vállalt az 1973as és 1974-es Közép-európai Kupa elnyerésében. Az igazi nagy kaland azonban az
1972-es müncheni olimpia volt.

„A döntőig
valamennyi
mérkőzésünkön játszottam,
amikor az NSZK-t 4-1-re megvertük,
három gólunkban is benne voltam, a
döntőben azonban, máig sem értem,
hogy miért, Rudi bácsi (Illovszky Rudolf szövetségi kapitány – a szerk.) kihagyott. A meccs előtt a lengyelek javasolták, hogy legyen döntetlen, mert
akkor a szabályok értelmében mindkét
csapat aranyérmet kap. Amikor azonban
elmondtuk ezt Rudi bácsinak, ő ránk ordított. „Meg ne tudjam! Aki ilyesmibe belemegy, az többé nem fog pályára
lépni Magyarországon!” Így hát élesben
ment a meccs, 2-1-re kikaptunk, maradt
az ezüstérem...”
Kálmán alig várja már a Kisvárda elleni, augusztus 17-i NB I-es nyitányt.
„Mindig mondom a srácoknak, hogy
az NB I más kávéház, nagyon észnél
kell lenni. De nem féltem őket, szerintem megállják a helyüket. Hetvennégy év
után van újból NB I-es csapata Budafoknak, nekünk 1976-ban ilyen-olyan okok
miatt nem sikerült a feljutás, most Kovács
Dávidékon a sor, életük nagy lehetősége
előtt állnak.” n (Ch. Gáll)
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