Covid-intézkedések

Elfogták a betörőket

Búcsú Karcsi bácsitól

Kevés hiányzott Matyóföldön

A koronavírus második hulláma miatt számos
intézkedést hozott az operatív törzs és a fővárosi önkormányzat. (9. oldal) 

A kerületi rendőrség közreműködésével kattant
a bilncs a Budatétényben betörést elkövető
bűnözők csuklóján. (9. oldal) 

Végső búcsút vettek Dörflinger Károly
kerületi kosárlabdás legendától a budafoki
temetőben. (12. oldal) 

Nem sikerült a győzelem a Mezőkövesd otthonában. Mohácson kupameccsen javíthat a BMTE,
és fogadjuk a Ferencvárost. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Márai Sándor
százhúsz
Hirtling István
előadóestje
a Vojnovich–Huszárvillában

(7. oldal) 
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Átadták a kerületi díjakat a Klauzál Házban
A Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep Díszpolgára címet idén Hollerung Gábor karmester, karvezető vehette át
Az utóbbi években Záborszky Nándor születésnapján vehették át kitüntetésüket azok a budafok-tétényiek,
akik kerületünk első polgármesteréhez méltóan vettek részt településünk
felvirágoztatásában. Ez 2020-ban, a
koronavírus-járvány miatt másképp
alakult: az önkormányzat szeptember 4-én rendezte meg az ünnepélyes
Kerületi Díjátadó Gálát a Klauzál Gábor Művelődési Központban, ahol a díjazottaknak a megszokottnál kisebb
közönség előtt gratuláltak kerületünk
elöljárói.
arsay Ferenc polgármester ünnepi

Kbeszédében kiemelte: ugyan a ki-

tüntetettek mindegyike más-más területen tevékenykedik kiemelkedően,
közös bennük, hogy mindnyájan tiszta szívvel, példamutatóan, a közösség
javára végzik munkájukat.
Németh Zsolt, a külügyi bizottság
elnöke az elismerés jelentőségéről beszélt, külön felhívva a jelenlévők figyelmét arra, hogy mennyire fontos
figyelemre méltatni a magas szintű
teljesítményt.
Az est háziasszonya, Deutsch Anita
egyenként szólította színpadra a díjazottakat, miután a Promontor Televí-

Ötödik alkalommal rendeztünk Babafesztivált

László Éva díszpolgár,
Hollerung Gábor
és Karsay Ferenc a díjátadón

zió által készített rövidfilmek segítségével a színházterem közönsége is
megismerhette az idei kiválóságok tevékenységét.
A szervezetek, illetve magánszemélyek által felterjesztett, és a képviselőtestület által megszavazott elismeréseket,
valamint az ezzel járó emlékplakettet
(Kaintz Regina ötvösművész és Benedek
György szobrászművész munkája) a kerület elöljárói és a díjak névadóinak hozzátartozói adták át.
A Budafok-Tétény önkormányzata által 1995-ben alapított Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross
Gábor-telep Díszpolgára címet idén
Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas
karmester, karvezető, érdemes művész,
a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének tulajdonosa vehette át.
– Ez az elismerés azt jelenti, hogy
befogadtak engem, és mindazt, amit
a kerületben csináltunk – mondta a
Budafoki Dohnányi Zenekar ügyvezető zeneigazgatója a kitüntetés átvételét követően, majd köszönetet
mondott Hajas Ervin polgármesternek is, hogy 1993-ban az akkori képviselő-testülettel együtt vállalta egy
hivatásos
együttes
létrehozását
Budafokon. (Folytatás a 7. oldalon) 

Csökkenhet a repülőgépek zaja

Az önkormányzatnak sikerült megállapodni a Budaörsi Repülőtér vezetőivel
Karsay Ferenc polgármester és az önkormányzat tárgyalásainak köszönhetően sikerült megegyezni a Budaörsi Repülőtér üzemeltetőjével, hogy
a kisgépek által használt úgynevezett iskolakör nyomvonalát szűkebbre
veszik, elkerülve ezzel a Budafok-Tétényt érintő területeket. Ezzel a le- és
felszálló kisgépek által okozott zajterhelés lényegesen lecsökkenhet a repülőtér vezetésének együttműködése
jóvoltából.
Szigorú óvintézkedések mellett tartották meg idén az ötödik Babafesztivált a Klauzál Házban. A
szervezők a legnagyobb odafigyeléssel tervezték meg a rendezvényt, így a programok nagy része a művelődési központ hatalmas kertjében volt, hogy a szülők és a gyerekek a megfelelő távolságban tudjanak felhőtlenül szórakozni. (Továbbiak a 10. oldalon) 

polgármester és Bajor Boldizsár

Ahelikopterpilóta és oktató az ATV-

ben elmondta: ehhez már csak a Légügyi Hatóság engedélyét kell megkapni, így sikerülhet teljesíteni a kerületi
lakosság kérését. Bajor Boldizsár megjegyezte azt is, hogy az oktatás az új is-

kolakörön is megoldható lesz, csak az
egyik fordulónál kell az útvonalon módosítani. A polgármester megköszönte a lakosság aktivitását az ügyben és
a türelmét is, hiszen ezek segítették az
ügy előremozdítását.
Mint arról korábban beszámoltunk, több mint két éve zajlik már a
budatétényi Erdődűlő és 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 rendkívül mértékű
zajszennyezése miatt. (Folytatás a 2.
oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Csökkenhet a repülőgépek zaja
Az önkormányzatnak sikerült megállapodni a Budaörsi Repülőtér vezetőivel
(Folytatás az 1. oldalról) 

Ez abból adódik, hogy az utóbbi időben jelentősen megnövekedett a kisgépek (hobbirepülők és oktatógépek)
száma, melyek sokszor szabálytalan
módon túl alacsonyan szállnak, és a
pilótaoktatásra kijelölt úgynevezett iskolakörök repülési szabályait gyakran
nem tartják be. A fő probléma azonban az, hogy ezek az iskolakörök a
Budatétény fent megnevezett – sűrűn
lakott – területe fölé vannak kijelölve.
A lakosság aláírásgyűjtésbe is kezdett. Több mint háromszázan írták alá
a hét pontból álló petíciót, amelyben
többek között azt kérik, hogy az iskolakörök szoborparkhoz eső rövid oldalát a hosszú oldal mentén tolják el a lakatlan erdős részek és az ipartelep felé,
a törökbálinti Pannon út irányába.
Több mint 2500 kerületi lakost érint
közvetlenül a probléma, ezért Budafok-Tétény önkormányzatához fordultak segítségért. A februári testületi ülés
napirendre tűzte a petíciót, a képviselők
pedig egyhangúlag befogadták azt. Felhatalmazták Karsay Ferencet, a XXII.
kerület polgármesterét, 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 zajhatás
csökkentése érdekében. Az érintett területen gyermekintézmények is találhatók, melyek vezetői már szintén tettek
bizonyos lépéseket, sajnos eredménytelenül. A Budaörsi Repülőtér vezetője korábban azt kérte a lakóktól, 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 tudják csak kivizsgálni az eseteket. Hozzátette azonban,
hogy mivel nincs hatósági jogkörük,
így a pilótákat maximum figyelmeztetni tudják, ha szabályt sértenek.
Ezen többen felháborodtak, hisz a naplózás nem lehet a lakosság feladata. A hivatalokkal zajló egyeztetéseken azonban
egyelőre nem sikerült eredményt elérni.
Ezért fordult a polgármester a repülőtér
vezetőségéhez, akikkel megszülethetett
a megállapodás. Már csak arra van szükség, hogy a hatóság is hozzájáruljon az iskolakör módosításához. n (vh)

Az iskolakör régi útvonala

Az iskolakör új útvonala

Lezárták a Daróczi-bizottság vizsgálatát
Egyhangú döntéssel fogadták el a Daróczi-bizottság jelentését a képviselő-testületben

A Csík zenekar tagjai is muzsikálnak
az októberi Budafoki Pincejáraton
Ismét elindul a Budafoki Pincejárat
október első szombatján, amely borkóstolóval és kulturális programokkal
szolgál a résztvevőknek a pincészetekben és a kerületi vendégváró helyeken.
Katona Borházban a Sánta Band ját-

Aszik, miközben Farkas Ildikó fotó-

művész kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A Záborszky Pincében 14 és
16 óra között pincesétákkal, a Budafoki Légópincében, a Sörház utca 5. szám
alatt gombabemutatóval, kézműves
workshoppal és vásárral várják a vendégeket, akik megkóstolhatnak szarvasgomba-különlegességeket is. Az egykori
óvóhelyet helytörténeti ismertetéssel járhatják be a látogatók. A Seybold–Garab
Pincében Berendi Nándor harmonikaművész játszik, 16 órától pedig elindul a
hagyományos tematikus séta, amely ezúttal a Törley Mauzóleum rejtélyeit tárja fel a résztvevőknek. Este vörösboros
marhapörkölt lesz a pincében a menü. A
Várszegi Pincészetben a borkóstoló és a
látványkonyha remekei mellett a Mata
Band koncertjét lehet majd meghallgatni, a Törley Pezsgőmanufaktúrában vezetett pinceséták lesznek 14 óra 15 perctől óránként, egészen 19 óráig. A Sauska
pince a Nagytétényi út 36–40. szám alatt
13 órától 19 óra 30 percig tart nyitva, itt
15 és 17 óra között tartanak érdekes pincetúrát. Nyitva lesz a Barlanglakás Emlékmúzeum is, ahol Mészáros Csaba harmonikás is szórakoztatja a látogatókat. A
Borköltők Társasága vendéglőben ismét
megtartják a kellemes vacsorával egybe-

kötött Pincekvízt, és borkóstolót is rendeznek a Vimavin Pincészet italaiból. Az
októberi Pincejárat egyik különlegessége
lesz egy szüreti mulatság is a Soós István
borászati iskola tangazdaságában 18 és
20 óra között. A rendezvényen a borkóstolós pinceséta mellett háromféle menüből is választhatnak a vendégek, borókás
marharagu, sertéscsülök és gyöngyhagymás cukkini is kerül a tányérokra. Eközben a Csík Zenekar tagjaiból alakult Trió
zenekar muzsikál. n (vh)
Látogatási rend a Törleyben
A COVID 19 fertőzések számának
emelkedése miatt kizárólag regisztrált
látogatókat fogadnak a Törley Pezsgőmanufaktúrában. Október 3-án két
csoport (maximum 30 fő/csoport) számára tudják biztosítani a Törley Pezsgőmanufaktúra meglátogatását A csoportokat minimum 25 fő jelentkező
esetén indítják el! Kötelező regisztráció: muzeum@torley.hu. A jegyek elővételben a webshopban megvásárolhatók. A jegyvásárlás önmagában nem
minősül regisztrációnak. A résztvevőknek a szájmaszk viselése a látogatás
alatt kötelező, a szájmaszkról a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A látogatóközpont területére való belépés
előtt a kézfertőtlenítés kötelező a kihelyezett készülék igénybe vételével.
(továbbiak a bornegyed.hu oldalon) n

Ügyfélfogadási rend
a Polgármesteri Hivatalban
Lehetőség szerint elektronikusan
vagy telefonon intézzük az ügyeinket

Budafok-Tétény
képviselő-testülete szeptember 10-ei ülésén egyhangúlag elfogadta a Budafok-tétényi Családés Gyermekjóléti Központ működését
vizsgáló bizottság (ún. Daróczi-bizottság) jelentését. Nem döntöttek a jelentés mellékletéről, mivel annak egyes részei kifogásolható körülmények között
születtek. A képviselők egyetértettek viszont abban, hogy a feltételezhető vis�szaélések egy részét feljelentés, míg az
adminisztrációs hiányosságokat belső
vizsgálat részeként elemzik tovább.

Polgármesteri

Hivatal

dolgo-

Azói és a kerületiek védelme mi-

att arra kéri az ügyfeleket, hogy a találkozások számának csökkentése
érdekében lehetőség szerint elektronikusan vagy telefonon intézzék ügyeiket. Amennyiben szükséges, a hivatal dolgozói személyesen is fogadják
az ügyfeleket, akik csak maszkban, az

z úgynevezett Daróczi-bizottság

Aelnöke, Kerekes Gábor (Momen-

tum Mozgalom) és egyik tagja, Perlai
Zoltán (Demokratikus Koalíció) által lefolytatott adatgyűjtés módszereit és körülményeit kifogásoló további
három tag, Krieger Krisztina (Fidesz–
KDNP), Daróczi Károly (Budafoki
baloldal) és Vizi Sándor (Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete) képviselők két javaslatot fogalmaztak meg a
bizottsági tevékenységet érintően.
Az egyik javaslat szerint a bizottság folytassa tevékenységét, de Daróczi Csilla teljes kerületi munkaviszonyának idejét (1996-ig visszamenőleg)
vegyék górcső alá, beleértve az ügyben
korábban lefolytatott vizsgálatok eredményeit és intézkedésit is, amelyekben
még Perlai Zoltán is részt vett. Ezt a javaslatot mind a Momentum Mozgalom,
mind a korábbi vizsgálatokat jól ismerő

Pincejárat és szüreti mulatság

ügyintézővel történő egyeztetés után
léphetnek be a Városháza területére.
Az ügyintézés teljes ideje alatt kötelező a maszk viselése. Rendezvények
(például esküvő) esetén kötelező a védőtávolság megtartása, ehhez igazodik a termek berendezése is. A hivatal
folyosóit és közösségi tereit kétóránként fertőtlenítik. n (vh)

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
Demokratikus Koalíció képviselője elutasította.
A másik, végül elfogadott javaslat
szerint az eddigi vizsgálatot le kell zárni, de a felmerült visszaélésekkel kapcsolatos gyanú miatt feljelentést kell
tenni, illetve az egyéb hiányosságokat
pótolandó, az intézménynél belső ellenőrzést is kell végezni. Krieger Krisztina,
Daróczi Károly és Vizi Sándor ezen javaslatát a bizottság és a képviselő-testület is egyhangúlag elfogadta.
Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere a bizottsági jelentés momentumos és DK-s képviselők által készített
változatára és annak születési körélményeire utalva elmondta: ha bármely ön-

kormányzati intézményben bárhol visszaélés van, az érintetteknek vállalniuk kell
a felelősséget. „Azokat, akik a közügyért
dolgoznak, közalkalmazottak, a gyerekeinkért munkálkodnak, az ügyeinket intézik, mindig számíthatnak arra, hogy
megvédem a pártpolitikai támadásoktól,
bármelyik politikai oldal is követi el azokat. Nem maradhat következmények nélkül, ha a közösségünkért dolgozó embereket bárki is a pártpolitikai játszmáihoz
próbálja felhasználni. Egyúttal köszönöm
mindazon kollégának a munkáját, akik
magas színvonalon látják el feladataikat,
és a politikai támadások ellenére is munkájukra koncentrálnak” – tette hozzá a kerület vezetője. n (vh)

Központi telefonszám:
06-1/229-2611.
E-mail cím:
onkormanyzat@bp22.hu.
Postai cím:
1775 Budapest, Pf. 109.
Ügyintézés a Polgármesteri
Hivatal szakirodáinál:
A Polgármesteri Hivatal
Szakirodáinak elérhetőségei:
e-papír küldése:
https://epapir.gov.hu/
Önkormányzati adóhatóságnál
lévő ügyek intézése:
Elektronikus adórendszer

E-önkormányzat portál
https://ohp-20.asp.lgov.hu/
Közterületi hibák bejelentése:
Budafok-Tétény applikáció letöltése
Google Playen és App Store-on keresztül

Városházi Híradó

Az önkormányzat megduplázta
az egyetemisták ösztöndíját
Megtartották az ősz első testületi ülését szeptember 10-én a Városházán
Az ősz első testületi ülésén, szeptember
10-én döntöttek a képviselők arról, hogy
forrást biztosítanak a jótékonysági szervezetek támogatására, duplájára emelik
a felsőoktatásban tanulók önkormányzati ösztöndíját, és kiálltak a tavasszal elmaradt lomtalanítás pótlásáért.
z ülés előtt a képviselők köszöntötték Bozsik Yvette táncművészt, koreográfust, rendezőt, aki a Szeptember
hónap művésze címet vehette át Karsay
Ferenc polgármestertől. Méltatták a kerületi iskolák leköszönő igazgatóit, Szojka
Andreát (Bartók Béla Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) és
Manolovitsné Erdőközi Orsolyát (Budai Nagy Antal Gimnázium), majd köszöntötték a helyükre lépő intézményvezetőket, Karakasev Évát (Bartók Béla
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) és Kincses Katalint (Budai
Nagy Antal Gimnázium).
Gratuláltak Kochné Orosz Anikónak,
a Napraforgó Tagbölcsőde volt vezetőjének, aki az emberi erőforrások minisztere
elismerő oklevelében részesült. Munkáját korábban Katona Péter-díjjal ismerte el az önkormányzat. A képviselők köszönetüket fejezték ki a nyugdíjba vonuló
kollégáknak, köztük Zelenák Sándornak,
a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.
korábbi ügyvezetőjének, valamint Kecskeméti Ritának és Knyázsik Lászlónénak,
akik mindketten a Polgármesteri Hivatal
munkatársaként fejezték be több évtizedes közszolgálati pályájukat.
Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni támogatásokon túl személyes
gondoskodást nyújt a rászoruló családoknak, azonban a testület döntése alapján
támogatni kívánja azokat a kerületi civil szervezeteket és egyházakat, amelyek
adományközvetítést vagy ételosztást szerveznek. Döntésük alapján pályázatot írnak ki ezen szervezetek számára, amelyre
október 15-ig lehet jelentkezni. Döntöttek
arról is, hogy az előző évekhez hasonló-

Budafok-Tétény önkormányzatának önként vállalt feladatai közé tartozik a Káldor Adolf Szakrendelő fenntartása és

Zugmann Péter
önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

Ragaszkodunk a lomtalanítás
megtartásához!
Az évenkénti lomtalanításról kijelenthető, hogy az a lakosság körében mindig egy
megosztó jelenség. Érthető, hogy sokakat
zavar abban az egy hétben a vele járó felfordulás. Megjegyzendő, hogy mindez sajnos leginkább a felelőtlen lakótársainknak
köszönhető a szabályos lomkihelyezés be
nem tartásával, amelyet az önkormányzat
is igyekszik rendszeres figyelemfelhívással,
tájékoztatással és ellenőrzéssel megelőzni.
Ugyanakkor e vele járó, évente pár napos kellemetlenségnél jóval több a hosszú
távú haszna. Ezek a lomok összegyűjtve
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Németh Zoltán alpolgármester

A kerületnek is jár
a teljes körű
lomtalanítás
lomtalanítás igen hálátlan téma, hiszen minden erőfeszítésünk ellenére

an idén is csatlakozik az önkormányzat a
Bursa Hungarica programhoz, amelyre a
kerületi, felsőoktatásban részt vevő diákok pályázhatnak. A szociális támogatást
duplájára emelik, így havi tizennégyezer
forint önkormányzati ösztöndíjban részesülhetnek a sikeresen pályázó tanulók.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett Nemzeti SzabadidősEgészség Sportpark Program keretében
tíz sportpark és egy 200 méteres futókör
megépítésére kapott támogató döntést az
önkormányzat még 2018-ban. Az egyeztetések lezajlottak, így a program újabb
fázisához érkezett. A beruházás becsült
költsége közel 185 millió forint, amely
nagyrészt állami forrásból valósul meg.
Az önkormányzatnak az önerőt kell biztosítania, melynek összege mintegy 7 millió
forint – ennek biztosításáról hoztak most
egyhangú, pozitív döntést a képviselők.
Kerületünkben a pandémia miatt elmaradt a tavaszra tervezett lomtalanítás,
azonban a kerület vezetése szeretné, ha
még idén bepótolnák azt. Az FKF Zrt. felajánlotta, hogy gyűjtőpontos lomtalanítást
szerveznek Budafok-Tétényben, azonban
azóta nincs információja az önkormányzatnak a részletekről. Ezért Karsay Ferenc
polgármester levelet írt az FKF Zrt.-nek,
amelyben kérte a megszokott lomtalanítás
pótlását, és együttműködéséről biztosította őket. Mivel a levélre azóta sem érkezett

válasz, és az önkormányzatnak továbbra sincs információja a lomtalanítás részleteiről, ezért most testületi határozattal
nyomatékosították a kérést. Eszerint nem
fogadják el az FKF Zrt. ajánlatát a részleges, gyűjtőpontos lomtalanításról, mivel
az várhatóan a közterületek teleszemetelésével és felfordulással járna. Felkérték továbbá Karácsony Gergely főpolgármestert, a Fővárosi Közgyűlést, valamint az
FKF Zrt.-t, hogy tegyék meg a teljes körű
lomtalanítás pótlásához szükséges intézkedéseket.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott
be a Klauzál Ház és a Cziffra Központ
műszaki, technikai eszközállományának
cseréjére, kiépítésére, pl. lámpatestek cseréjére, ablakok külső árnyékolására. A támogatás igénylésének feltétele az önrész
vállalása, amely jelen esetben 2,5 millió
forintot jelent. Ennek biztosításáról is pozitívan döntött a testület.
A járvány miatt bevezetett veszélyhelyzetben szünetelt a közművelődési megállapodással rendelkező civil
szervezetek programtámogatásának kifizetése, és a már kifizetett összegek felhasználása. A képviselők most döntöttek arról, hogy átstrukturálják a megítélt
támogatást, így lehetőséget adnak új
programok megvalósítására is. Ennek
megfelelően módosítják a már megkötött
szerződéseket. n (budafokteteny.hu)

hiszen amennyiben betartjuk a szabályokat, segíti a kulturált hulladékkezelést,
környezetünk tisztán tartását. Az idei évben azonban tovább bonyolódik a lomtalanítás kérdése.
Ahogyan minden olvasó tudja, kerületünkben elmaradt a tavaszra tervezett
szokásos lomtalanítás. Ezt a közegészségügyi kockázat indokolta, és mindannyian tisztelettel vettük tudomásul, hiszen vigyáznunk kell mind a lakosság, mind
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. munkatársai biztonságára és egészségére.
Szerencsére a veszélyhelyzet megszűnésével fővárosszerte folytatódott a lomtalanítás, mi pedig jóhiszeműen vártuk, hogy egyeztessünk a szolgáltatás pótlásáról.
A megbeszélések el is kezdődtek, mely során az FKF Zrt. képviselői felajánlották, hogy gyűjtőpontos lomtalanítást szerveznek Budafok-Tétényben. Ennek
aktája azonban a mai napig lezáratlan, hiszen a pontos feltételek tisztázatlanok,
a gyűjtőpont (vagy pontok…?) helyszínei ismeretlenek. A helyzet megoldása érdekében Karsay Ferenc polgármester levelet írt az FKF Zrt. hulladékgazdálkodási főigazgatójának, amelyben kérte a lomtalanítás teljes körű pótlását, hiszen
ahogy fogalmazott, „sem a lakosság, sem az önkormányzatunk nincs felkészülve a lom gyűjtőpontra szállítására. Ennek a megoldásnak várhatóan óriási felfordulás és teleszemetelt közterületek lennének a következményei”. A levélben mindemellett felajánlotta együttműködését és a tőlünk telhető segítséget az
FKF-nek, így szorgalmazva a probléma gyors megoldását, hiszen ami más kerületeknek jár, az a budafok-tétényieket is ugyanúgy megilleti.
A levél tartalmát megerősítve, a legutóbbi képviselő-testületi ülésünkön határozatban álltunk ki a lomtalanítás megszokott módon történő pótlásáért. Eszerint nem fogadjuk el a gyűjtőpontos lomtalanítást, és ragaszkodunk hozzá, hogy
idén is teljes értékű lomtalanítás történjen a kerületben. A határozatban felkértük Karácsony Gergely főpolgármestert, a Fővárosi Közgyűlést és az FKF Zrt.-t
a szükséges intézkedések megtételére. (Sajnálom, hogy voltak képviselők, akik
nem támogatták a kerületiek érdekét szolgáló határozatot, így nem tudtunk egységet felmutatni.)
Tudjuk, hogy jelenleg is a kisebbik rosszért küzdünk. Jól ismerjük a lomtalanítás hetében felbolyduló kerületet, az illegális hulladéklerakókat, a más településekről ide járó szemetelőket. Szükségesnek látjuk egy teljesen új, kulturált,
európai módon történő lomtalanítás bevezetését. Azonban a gyűjtőpontos megoldás nemhogy előre vinné a folyamatot, inkább visszalépést jelent.
Szeretnénk, hogy a kerületieknek legyen lehetőségük kulturáltan, kényelmesen megszabadulni lomjaiktól, anélkül, hogy Budafok-Tétény utcáit ellepné a
szemét. Küzdünk érte, hogy célt érjünk! n

önkormányzati képviselő,
Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete

Mi a véleményük?
CT-berendezés és panorámaröntgen beszerzését tervezi
az önkormányzat



Álláspont

Vizi Sándor

önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

képviselet

A évről évre felfordulással, a „lomisok” feltűnésével jár, de mégis szükséges,

A

Csiszár Zsuzsanna



működtetése. Ezért az Egészséges Budapest Program 2. szakaszában elnyert
támogatási összegből kerületi szakrendelőnk digitális panorámaröntgen és egy
16 szeletes CT-berendezés beszerzését és telepítését tervezi, mivel a kerületben jelenleg nem állnak rendelkezésre
ilyen korszerű egészségügyi berendezések. Erről szavaztunk a szeptemberi képviselő-testületi ülésen. Sajnálatos
módon az ellenzék bár végül megszavazta, megkérdőjelezte szükségességét.
Pedig az említett berendezések üzembe helyezésével elsősorban a helyi la-

kosok számára szeretnénk térítésmentesen elérhető, magasabb színvonalú
egészségügyi szolgáltatást biztosítani. Az
egészségügyi szakemberek szerint ezekkel a gépekkel az eddigi gyakorlathoz képest gyorsabb és összetettebb vizsgálati módszert biztosíthatna a szakrendelő,
a korszerű diagnosztika jelentős mértékben növelné az itt élők gyógyulási esélyeit és csökkenhetne a várakozási idő
ezekre a vizsgálatokra. A kerületi lakcímkártyával rendelkező lakosok a vizsgálatok során mindenképpen elsőbbséget
élveznek majd. n

megfelelő helyekre kerülnek megsemmisítésre vagy újrahasznosításra, nem pedig illegálisan a Duna-partunkat, erdőszéleinket,
parkjainkat szennyezik. Mindez különösen
fontos manapság, amikor a környezetvédelem ügye sokkal hangsúlyosabb, mint valaha, és mindannyiunk érdeke is az egészséges, tiszta lakókörnyezetünk fenntartása,
megóvása.
Sajnos kerületünkben idén tavasszal
a teljes körű, megszokott lomtalanítás a
pandémia miatt elmaradt. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. részéről felajánlották,
hogy gyűjtőpontos lomtalanítást szerveznek, viszont az ehhez támasztott feltételeik vállalhatatlanok, a pontos körülmények tisztázatlanok, a következmények
beláthatatlanok. Sem a lakosság, sem az
önkormányzat nincs felkészülve a lomok
gyűjtőpontokra szállítására. Ennek a megoldásnak várhatóan óriási felfordulás, felháborodás és teleszemetelt közterületek
lennének a következményei.

Emiatt a kerületünk továbbra is érdekelt az idén tavasszal elmaradt lomtalanítás pótlásában. Személyes megbeszélések
mellett az önkormányzat ezt írásban is jelezte az FKF Zrt. hulladékgazdálkodási főigazgatójának. E kérés nyomatékosítását
szolgálta a szeptemberi testületi ülés azon
határozata, amelyet egyes ellenzéki képviselők még a napirendről is szerettek volna
levenni, de szerencsére a testület többsége
megszavazott.
A képviselő-testület tehát úgy döntött,
hogy nem fogadja el az FKF Zrt. ajánlatát
a részleges, gyűjtőponton történő lomtalanítás elvégzésére, hanem ragaszkodik
ahhoz, hogy a 2020. évben is teljes értékű lomtalanítás történjen a kerületben, és
felkéri Karácsony Gergely főpolgármestert, a Fővárosi Közgyűlést, valamint az
FKF Zrt.-t az ehhez szükséges intézkedések megtételére, annál is inkább, mert
a lakosság a kukadíjban már kifizette a
lomtalanítást. n

A kezdet vége – köszönjük
a megértést
A nyári hónapok azzal teltek a BMTEsporttelepen, hogy a részünkre biztosított
mintegy 6 hetes időtartam alatt a sporttelepünket fel kellett készíteni arra, hogy
az MLSZ által rendszeresített nemzetközi gyakorlat szerinti minősítési eljáráson a
pálya megfeleljen az előírásoknak.
Ez azzal járt, hogy a sporttelep környezetében nem volt egyetlen olyan szomszéddal érintkező területrészünk, ahol ne
folyt volna valamilyen munkavégzés, ami
természetesen a legnagyobb körültekintés mellett is zajjal, munkások jelenlétével, gépekkel, parkoló gépjárművekkel volt jelen. Mára eljutottunk oda, hogy

Dankóné Hegedűs Jolán
önkormányzati képviselő
alpolgármester,
Budafoki Baloldal

ünnep
Hétköznapjainkat az ünnepek teszik szebbé, értékesebbé. Ilynek lehetnek például
azok az alkalmak, amikor példamutató embertársainkat ünnepeljük, akik környezetvédelmünk, az egészségügy, az oktatásügy, a
sport, a kultúra-terjesztése területén kimagasló eredményt értek el. Ilyenkor az Önkormányzat nagyszabású ünnepség keretén
belül - évente egy alkalommal - külön, erre
a célra létrehozott kitüntetésben, köszönetben részesíti őket. Idén, a vírus-helyzet miatt

a bajnokság kezdetén eddig sikerült minden mérkőzést megrendeznünk, és reméljük, hogy a következő hazai mérkőzésen, a
Fradi elleni meccsen sikerül megkapnunk a
pálya működéséről szóló végleges minősítést az MLSZ-től és a rendőrhatóságtól. Jelenleg lényegében egyetlen feladat maradt
hátra, a Promontor utcai oldalon megépített
új lelátóba kell felszerelni az acélszerkezetű támrendszert, amin a közlekedés, illetve
a székek elhelyezése kerül biztosításra. Jó
együttműködésben sikerült az önkormányzattal a Komáromi utcai burkolást is megoldani, és külön köszönjük az önkormányzatnak, hogy segített elhárítani a Komáromi
utcai csapadékvíz-elvezetés problémáját.
Az elkövetkező hónapokban a munka
az edzőközpont építésével folytatódik. Ezúton is köszönjük a lakosság megértését.
Az NB I-es labdarúgó-mérkőzéseket a
Labdarúgó Kft. a rá vonatkozó előírások szerint szervezi, és kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos problémákat, észrevételeket közvetlenül a labdarúgócsapatot működtető kft.
vezetéséhez szíveskedjenek eljuttatni. n

- halasztások után - ezt a díjátadó ünnepséget szeptember 4.-én tarthattuk meg. A
szervezők mindent elkövettek, hogy a résztvevők megfelelő védelemben részesüljenek.
Akik ott voltak meghatottan láthatták például, hogy a “Munkácsy Károly díj”-at maga az
özvegy, a 91 éves, csodálatos Lujzika néni
személyesen adta át! Öröm volt látni, hogy
a képviselő testület legtöbb tagja is fontosnak találta kiválóságaink elismerését an�nyira, hogy személyesen tegye tiszteletét
előttük. Persze jobb lett volna, ha mindenki eljön, hogy még többen ünnepelhessük
kiváló embertársainkat, mert megérdemlik.
Talán jövőre!
Még egyszer köszönet tehát mindenkinek, akik életünk szebbé, boldogabbá
tétele érdekében tevékenykednek, akiknek megünneplését még a korona-vírus
se akadályozhatta meg. n
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Pincejárat

OKTÓBER

3.

szombat

Szüreti hangulat Budapest Bornegyedében, Budafokon
Katona Borház (1222 Budapest, Borkő u. 10. bejárat a Villa utca és Borkő utca sarkán)
Nyitvatartás:15.00-21.00
16.00-20.00 Sánta Band; Farkas Ildikó fotóművész kiállítása

Záborszky Pince | Borváros (1222 Budapest, Nagytétényi út 24-26.) Nyitvatartás: 14.00-18.00
14.00 és 16.00 Pinceséta. Ára (amely tartalmaz 2 pohár bort is): 1500 Ft/fő
Regisztráció: 06 30 9332-330 hilda.achim@palacecatering.hu
Budafoki Légópince - HIFA (1222 Budapest, Sörház u. 5.) Nyitvatartás: 15.00-21.00
Gombabemutató, kézműves workshop és vásár, szarvasgombás édességek
15.30 és 17.00 Óvóhely bejárása helytörténeti ismertetéssel

Seybold - Garab Pince (1221 Budapest, Péter Pál u. 39.) Nyitvatartás: 15.00-20.00.

15.00-20.00 Berendi Nándor harmonika játéka
16.00 A Törley Mauzóleum rejtélyei - tematikus séta 3 tétel borral és egy frissen sült pereccel.
Ára: 2200 Ft. Előzetes regisztrációhoz kötött: orszagcimer@gmail.com
15.00-19.00 Zene és gasztronómia találkozása a többszázéves pincében.
Menü: Vörösboros marhapörkölt vajas galuskával, házi kovászos uborkával, egy pohár vörösborral.
Ára: 3800 Ft. (Előzetes regisztrációhoz kötött: orszagcimer@gmail.com)

Várszegi Pincészet (1222 Budapest, Nagytétényi út 70.) Nyitvatartás: 15.00-22.00
16.00-21.00 Mata Band. Látványkonyha és felejthetetlen borkínálat.

Törley Pezsgőmanufaktúra (1222 Budapest, Anna utca 7.) Nyitvatartás: 13.30-19.30

Szüreti mulatság
A TANGAZDASÁGBAN
A Budafoki Pincejárat keretében

VIDÁM SZÜRETI MULATSÁG
élőzenével | vacsorával | borkóstolós pincesétával
az ország legrégebbi borászati iskolájának tangazdaságában.
Időpont: 2020. október 3. | Kapunyitás: 15 óra
Helyszín: Soós István Borászati Technikum Tangazdasága, 1221 Budapest, Jósika u. 2-14.
18-20 óráig Élőzenés este, ahol a jó hangulatot a Csík zenekar tagjaiból alakult
Trio zenekar biztosítja
Jegyár (vacsora nélkül): 2 500 Ft/fő
A pincesétát, 3 fajta bor kóstolását és a műsor belépőjét tartalmazza.

Múzeumlátogatás, pinceséta és egy pohár Törley Pezsgőpincészet által kínált pezsgő.
14.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15: Vezetett pinceséta (info: muzeum@torley.hu)

Jegyár (vacsorával): 3 900 Ft/fő
A pincesétát, 3 fajta bor kóstolását, a műsor belépőjét és egy finom vacsorát tartalmaz.

Sauska (Budapest, 1222 Nagytétényi út 36-40.) Nyitvatartás: 13.00-19.00

Menüválaszték:
A: Borókás marharagu krokettel
B: Sertéscsülök háziasan (káposztás, hagymás burgonyával együtt)
C: Gyöngyhagymás cukkini ragu jázmin rizzsel

15.00, 17.00 Pre-Opening Pincetúra. A program ára 1500 Ft, amely tartalmazza a vezetett sétát,
welcome pezsgőt és egy további pohár pezsgőt. (regisztráció köteles: budapest@sauska.hu)

Barlanglakás Emlékmúzeum (1222 Budapest, Veréb utca 4.) Nyitvatartás: 14.00-18.00
Vezetett tárlatvezetés és Mészáros Csaba harmonikás várja az emlékhelyen.

Borköltők Társasága Étterem (1223 Budapest, Jókai Mór utca 26.)
19.00 -21.00 Vacsora és Pincekvíz – Játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak.
15-17 és 19.21 Borkóstoló a Vimavin Pincészet boraiból
Regisztráció: borkoltokpince@gmail.com, tel.: (1) 424-5115
A Vasmacskaterasz Étterem, a Promontor Kertvendéglő, az István Tanya Vendéglő és
a DP BBQ egyedi kedvezményt biztosít a Pincejárat jelszóval érkező vendégeknek.

További információk:

www.bornegyed.hu/pincejarat/programok

Jegyvásárlás: A koncertre a jegyek elővételben megvásárolhatók a borászati iskola titkárságán
munkanapokon 8–15 óra között. (Cím: 1221 Budapest, Kossuth L. u. 83.), valamint a rendezvény
napján 2020. október 3-án 10–17 óra között a helyszínen ( Jósika utca 2-14).
A vacsorára a jegyvásárlás 2020. szeptember 28-ig lehetséges az iskola titkárságán,
valamint a helyszínen ( Jósika utca 2-14.) munkanapokon: 8 – 15 óra között.
További információ: A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni az alábbi telefonszámokon
és e-mail címen lehet: +36 30/901 7598, +36 20/937 6239, tangazdasag@borasziskola.hu

További programok:

www.bornegyed.hu/pincejarat/programok

Városházi Híradó
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Lakóhelyünktől a nagyvilágig

Felföldiné Pálmai Gyöngyi biológia-földrajz szakos pedagógus kapta a Gráf Antal-díjat
A
Baross Általános
Iskolában
ottjártamkor már lázas munka folyt.
Felföldiné Pálmai Gyöngyit is a tantermében lévő számítógép előtt találtam
meg, ő éppen a helyi tanterv alapján állította össze a tanmeneteit.
– Nagyon meglepődtem és nagyon-nagyon örülök, hogy elismerik a munkámat. Jóleső érzéssel tölt el, hiszen
megerősítést kaptam, hogy jó irányba
haladok a gyerekekkel, megfelelően
fejlesztem és alakítom a szemléletüket
– mondta a biológia-földrajz szakos
pedagógus, aki ünnepélyes keretek között szeptember 4-én vehette át a Gráf
Antal-díjat.
– Diákjai sok-sok éve eredményesen szerepelnek a versenyeken, ahová
nemhogy toborozni nem kell őket, de a
túljelentkezés sem ritka. Milyen megmérettetéseken keresztül vezet az út a
győzelemig?
– A két korcsoportban (5–6. és 7–8.)
meghirdetett kerületi környezetvédel-

mi csapatversenynek állandó résztvevői vagyunk. Ez nagyon népszerű a
gyerekek körében, mindig többen szeretnének a Tétényi-fennsíkon, a Dunaparton vagy a Hunyadi-szigeten versenyezni, mint ahányan elindulhatnak
rajta. Iskolai válogatót tartok, amelyen
kiderül, melyik az a gyerek, aki hajlandó és képes kicsit többet tanulni, pluszenergiát és időt áldoz a felkészülésre,
többletfeladatokat vállal be. A csapatba a legjobbak kerülnek, de nagy örömömre ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül a legkiválóbb képességű tanulók.
A hetedik és nyolcadik osztályosokkal
a más jellegű, többfordulós, feladatlapos Teleki Pál országos földrajz-földtan versenyre és a Herman Ottó Kárpát-medencei biológiaversenyre is
rendszeresen benevezünk, és a versenyzőket szintén az iskolai fordulón
nyújtott teljesítményük alapján választom ki. Idén mindkét versenyen kerületi I. helyet szerzett egy-egy diákom,
és a jogot is, hogy részt vegyen a buda-

pesti fordulón, amit szeptember közepén rendeznek majd meg.
– Mi szükséges ahhoz, hogy a gyerekek a megfelelő tudás birtokába jussanak?
– Vizualitást igénylő tantárgyakat
oktatok, ezért fontos, hogy a gyerekek
a tananyaghoz az otthoni tanulás során
is megfelelő illusztrációkat találjanak,
sokat olvassanak, kövessék figyelemmel a környezetükben zajló eseményeket, és használják jól a számítógép
nyújtotta lehetőségeket.
– Milyen változások lesznek a tantárgyaiban az új NAT bevezetésével?
– Biológiából megint tanítjuk majd
a genetikát és az evolúciót, földrajzból
pedig átalakul a tananyag szerkezete.
Hangsúlyosabbá válnak a helyi vonatkozású ismeretek, és ez szerintem helyes. A közvetlen lakókörnyezetünkből
indulunk, majd Magyarországon keresztül jutunk el Európába, és úgy haladunk a távolabbi tájak felé. Ez eddig
pont fordítva volt. n (Tamás Angéla)

A budafoki családok
szolgálatában
Dr. Bálint Béla-díjjal tüntették ki
Kovácsné Balogh Mária területi védőnőt
Idén a Védőnői Szolgálat 22 által rendszeresen szervezett „Természetesen
anyatejjel” elnevezésű program a koronavírus okozta helyzet miatt elmarad. A területi védőnők egyik kiemelt
feladata a szoptatás elfogadtatása
és népszerűsítése, amelyet az Emmi
szeptemberben létrehozott Szoptatást
Támogató Nemzeti Bizottsága is célul
tűzött ki.

Zene és tánc a nyugdíjasklubban

Szabó Gyula-díjat vehetett át Kovacsics Lászlóné, a nagytétényi nyugdíjasklub vezetője
kulturális, közösségi élet terüle-

Atén kiemelkedően eredményes, ma-

radandó értékű tevékenységéért Kovacsics Lászlóné a szeptember 4-i
önkormányzati ünnepségen Szabó Gyula-díjat vehetett át. A Nagytétényi Polgári Kör nyugdíjasklubjának vezetője több mint két évtizede gondoskodik
a tagok programjairól, szervezi az idős
emberek életét, mindennapjaikat tartalmas időtöltéssel színesíti. A rangos kitüntetés birtokosa otthonában mesélt tevékenységéről és az időseknek örömet
szerző, hagyományos elfoglaltságokról.
– Jólesett, hogy a Nagytétényi Polgári Kör rám gondolt és javasolt a kitüntetésre, a képviselő-testület pedig úgy
döntött, hogy idén nekem adja a Szabó
Gyula-díjat – kezdte a beszélgetést Kovacsics Lászlóné Eta, aki korát meghazudtoló frissességgel és aktivitással veti
bele magát a nagytétényi közösség életébe. Mostanában többször gyengélkedik, de ez nem akadályozta meg abban, hogy augusztus 26-án ott legyen a
Sváb Emlékhelynél, és a Nagytétényből kitelepített svábokra emlékezzen a
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Nagytétényi Polgári Kör által szervezett
programon, sőt, beszélgetésünkkor már
a délutáni összejövetelre készült, amelyen a következő időszak feladatait beszélik meg a Nagytétényi Polgári Kör
elnökségével.
– Több mint húsz éve vezetem a
klubot, amelyhez száznál is többen tartoznak. Hivatásos katonaként viszonylag fiatalon nyugdíjba mentem, és nagyon hiányzott a társaság. Kerestem
a kapcsolatokat, és így találtam rá a
nagytétényi nyugdíjasklubra, ahol néhány év elteltével vezetővé választot-

tak. Mi valamennyien a polgári kör
tagjai is vagyunk, ránk mindig számíthat az elnök asszony. A programokon
mindenben segítjük, de sütünk és felszolgálunk is a rendezvényeken. Minden közösségi munkában részt veszek,
mindenből igyekszem a maximumot
nyújtani – mesélte Kovacsics Lászlóné, a Nagytétényben mindenki által
Etaként ismert kitüntetett, aki érdeklődésünkre válaszolva elmondta, hogy
visszatérő programjaikon kívül – farsang, nőnap, férfinap, Anyák napja, a
saját szervezésű Idősek napja és a bensőséges saját karácsony – havonta tart

egy beszélgetős délutánt és egy zenéstáncos estet a nyugdíjasoknak.
– A járvány miatt sajnos minden elmaradt, pedig nagyon reménykedtünk
abban, hogy szeptember 7-én megtarthatjuk a Szelmann Házban a szokásos zenés-táncos estünket – emelte
ki a nyugdíjasklub legnépszerűbb eseményét. Húsz éve alakult meg a nyugdíjasklub dalköre, aminek szintén ő a
vezetője, és minden évben szerveznek
dalostalálkozót, amelyen a polgári körtől kapott fellépőruháikban énekelhetnek kajászói és törökbálinti vendégeik
előtt. n (Tamás Angéla)

– Az anyatejes táplálás segíti az anya
és a gyermek közötti kötődést, valamint felnőttkori egészségünket is megalapozza. Erősíti az immunrendszert és
véd az allergiával, a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben. Az lenne a
legideálisabb, ha a szoptatás legalább a
csecsemőkor végéig tartana – emelte ki
az anyatej jelentőségét Kovácsné Balogh Mária, a Budafok-Tétény önkormányzata által Dr. Bálint Béla-díjjal
kitüntetett területi védőnő. A harminchét éve Budafokon dolgozó, a csecsemők és kisgyermekek testi, szellemi
és lelki fejlődését figyelemmel kísérő
egészségügyi dolgozót váratlanul érte
a díj, de jóleső érzéssel tölti el, hogy
munkáját elismerik, és fontos hivatásnak tekintik.
– Soha nem gondolt arra, hogy
munkahelyet váltson?
– Nem jutott eszembe, pedig már
több mint harminc éve Budaörsön lakom. Nagyon jó itt a munkahelyi közösség, és a munkámat is szeretem.

Vidéken nőttem fel, Szendrőben születtem, általános iskolába is ott jártam. Egy védőnő ismerősünk hatására
jelentkeztem a miskolci egészségügyi
szakközépiskolába, majd érettségi után
Szegeden diplomáztam védőnőként.
Férjem villamosmérnöknek tanult a
Budapesti Műszaki Egyetemen, így a
szakmai nagy gyakorlatomat már Budafokon töltöttem, ugyanebben a körzetben, ugyanezekben az utcákban,
ahol most is dolgozom. Ma már az
„unokáimat” látogatom, benne vagyok
a családok életében a várandósság első
pillanatától kezdve a gyermek hétéves
koráig. Nagyon jó érzés, hogy a nagymamákkal is jól megértjük egymást,
hiszen az ő fiatalkorukban is együtt csináltuk végig ezt az időszakot.
– Nem lenne kényelmesebb iskolai
védőnőként dolgoznia?
– Az iskolai védőnők munkája is elismerésre méltó, de én jobban szeretem
a területi munkát. Közel százhetven
család és kétszázharminc gyermek tartozik hozzám. Annyira csodás, ahogy a
párok várják a babát, ahogy megszületik egy új kis élet, aki a szemünk előtt
és segítségünkkel válik okos, értelmes
iskolássá. Lelki támogatást is nyújtok, valamint a szülői szerepre is fel
tudom készíteni a gyermekükre váró
édesanyákat és édesapákat, az anyaotthonban élő, nehéz sorsú anyukáknak
pedig életviteli tanácsokkal próbálok
segíteni. n (Tamás Angéla)

Szerelem a pezsgőmúzeumban
Gévai Csilla novellát írt Budafokról Buddha-fok címmel
évai Csilla író, illusztrátorral készített

Ginterjút a Huszonketto.hu. Az alkotó

családjával együtt a Budafok határában
lévő Kelenvölgyben él, amit 1950-ben
csatoltak a szomszédos XI. kerülethez.
Nagyszülei és korábbi felmenői is Budafokon éltek, s ő maga is kelenföldinek és budafokinak érzi magát. Buddha-fok címmel írt novellát a kerületről,
amely a Budapest Off című novellagyűjteményben jelent meg két évvel ezelőtt.
Gévai Csilla eddig mesekönyveket és lírikus kamaszkönyveket írt, ez annak köszönhető, hogy a gyerekekkel különleges kapcsolata van, nemcsak ír nekik,
hanem nyári táborokat is szervez. Legutóbb a Corvina Kiadó és a Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány gondozásában
jelent meg a könyvhéten a Nagyon Kék
Könyv című könyve, ami a vízről szól. A
környezetvédelem iránti elkötelezettsége abból is adódik, hogy Koródi Eszter
kolléganőjével közösen szervezik a Fiúról Apára Programot, ami egy zöldprogram óvodásoknak.
A művész egyébként több szálon is
kötődik Budafokhoz, a nagyszülei a
Késmárki utcában éltek, a budafoki temetőben nagyon sok felmenője nyugszik. A dédapja Erdélyből települt át
ide, és az itteni református templomba

járt évtizedekig. Nem véletlen, hogy
kedveli Budafok hangulatát, a lelkületét, a történetét, amit meg is írt, ez a
Budapest Off novellagyűjteményben
jelent meg. Ez egy szerelmi történet,
amelynek Buddha-fok a címe. Egy chilei fiúról szól, aki véletlenül belebotlik
egy szép magyar lányba, aki el akarja
őt kalauzolni a Törley Pezsgőmúzeumban. A múzeum pincéjében pedig egymásba szeretnek. Az írónővel lapunk
következő számában is olvashatnak interjút. n (VH – huszonketto.hu)
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Átadták a kerületi díjakat
a Klauzál Házban
Hollerung Gábor kerületi díszpolgár lett
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az ismeretlen Márai

Hozzátette: hálával és tisztelettel köszöni valamennyi polgármesternek,
akivel együtt dolgozhatott az elmúlt
több mint harminc év folyamán, hogy
a nehézségek ellenére mindig fontos
volt számukra a zenekar.
Az ünnepség közös énekléssel és
rendhagyó módon meglepetéskoncerttel kezdődött, de hagyományos
állófogadással zárult. A rövid hangversenyen a Corpus Harsona Kvartett a Himnuszt követően Verdi Nabucco című operájából adott elő egy
részletet, majd a vonósokból álló
Mynk Quartet és a Révész Richárd
Latin Trio játszott. A zenei programot
a három együttes közös muzsikálással, egy Chick Corea-szerzeménnyel
fejezte be. A díjazottak névsorát a

Budafokteteny.hu oldalon olvashatják, a kitüntetettekkel lapunkban folyamatosan olvashatnak majd
interjúkat. n (Tamás Angéla)

Hirtling István a Vojnovich–Huszár-villában szerepel szeptember 18-án
Hét év után vett búcsút Hirtling István
a székesfehérvári Vörösmarty Színháztól, hogy 2019-től a Vígszínházhoz szerződjön. Új társulatával Máraimaratonnal készült a Magyar költészet
napjára. Április 11-én nemcsak József
Attila születésnapját ünnepeltük, hanem Márai Sándorét is, aki idén ezen
a napon lett volna 120 éves. A karantén miatt azonban a műsor csak interneten keresztül, podcast formában jutott el a nézőkhöz.
– Sokszor ajánlok Márai-összeállítást,
különösen, ha költészetnapi fellépésre
hívnak, hogy az író kevéssé ismert verseit, írásait is tolmácsolhassam – mondta lapunknak Hirtling István, akitől
beszélgetésünk kezdetén azt is megtudtuk, hogy nagybátyja, a budatétényiek
körében jól ismert Hirtling Ferenc és
családja a Dézsmaház utca legszebb
házában élt sok-sok évtizeden keresztül. A Jászai Mari-díjas művész, tekintettel a szüreti időszakra, a Budatétényi
Polgári Kör által szervezett Márai Sándor-estre az Élet, bor, humor, avagy az

ismeretlen Márai című műsort hozza el
a Vojnovich–Huszár-villába szeptember 18-án.
– Színházi szerepei és a Márai-estek mellett játékfilmekben, valamint
számos tévés produkcióban láthattuk.
Nyár közepétől ismét játszik színpadon, és ezzel párhuzamosan a Doktor
Balaton című új tévésorozat forgatásán is részt vesz. Hogy alakult az elmúlt időszak?
– Júliusban a Városmajori Szabadtéri Színpad meghívására a Játékszín
Életrevalók című előadásával tértem
vissza a színpadra, majd elkezdtük pótolni az elmaradt előadásokat, és közben megünnepeltük a 150. Életrevalókat is. Augusztus közepén a Gyulai
Várszínház Márai Sándor-napok programsorozatán vettünk részt az Élet,
bor, humor című produkciónkkal Mészáros Tibor irodalomtörténész és
Tárkány-Kovács Bálint cimbalomművész barátommal. Augusztus utolsó
hetében megkezdtük a próbákat a Vígszínházban, ahol hamarosan műsorra kerül a felújított Mágnás Miska, a

Magyar dráma napján pedig, szeptember 21-én megtartjuk a márciusban elmaradt Csáth és démonai című előadás
bemutatóját.
– Hogy került ilyen szoros kapcsolatba Máraival?
– Hét évvel ezelőtt Mészáros Tibor
felkért, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott előadásán olvassak fel
néhányat Márai borról írt szövegeiből.
Nagyon tetszett a közönségnek a műsor, úgyhogy ezen felbuzdulva folytattuk a közös fellépéseket, amelyeket az
utóbbi időben Tárkány-Kovács Bálint
cimbalomjátéka is színesít. Közben a
Márai-életmű különböző témáit feldolgozó, tizenhét részből álló sorozat is
megszületett.
– Milyen célt tűztek maguk elé?
– Sorozatunk mottója is lehetne az
író mondata: csak az ember olvas! Szeretnénk Márairól és műveiről egy gazdagabb, sokkal árnyaltabb és a rejtett
dimenziókat is feltáró képet adni, hogy
nézőink otthonaikba hazatérve kézbe
vegyék a XX. század nagy humanistájának műveit. n (Tamás Angéla)

Történetek Nagytétény múltjából
Megjelent Dindi István helytörténész ötödik könyve
Több mint négyezer munkaóra eredményeként született meg Dindi István helytörténész ötödik könyve, melynek bemutatóját szeptember 11-én tartották a Szelmann
Ház udvarán. A szervező Nagytétényi Polgári Kör szigorú óvintézkedések mellett
tartotta meg a családias rendezvényt.
indi István Nagytétényben született, és
helytörténész lévén
régóta érdekelte a település története, ezért
kezdett bele a könyvírásba. Az első négy
könyve a XIX. század végéről és a XX.
századról szólt, ezekben kronologikusan
mondta el egy-egy évtized eseményeit. „A
mostani könyv egy kicsit más lett. Ebben
családi történeteket mesélek el. Egy kívülálló számára az lehet a mondanivalója,
hogy mennyire fontos, hogy valaki a saját családját megismerje. Kiderülhet, hogy
olyan családtag élt a múltban, aki példa lehet, vagy az életmódja lehet követendő a
családnak” – mondta a szerző.
„A Nagytétényi Polgári Kör és az itt
élők nevében hálásan köszönjük azt a pótolhatatlan munkát, amit a könyv megjelentetése érdekében kifejtett. Ez lesz mostantól a mi bibliánk” – mondta László
Istvánné, majd köszöntötte a vendégeket
és felkérte Karsay Ferenc polgármestert
ünnepi beszédének megtartására. „István,
miattad tudják, akik nem született nagytétényiek, hogy mennyi kincs van itt Tétényben, és mi, akik itt vagyunk, azt is
tudjuk, hogy ezek közül pont te vagy az
egyik. Hiszen nagy érték, hogy van egy
ember, aki felkutatja, összegyűjti és érthetően elénk tárja a hely történetének legizgalmasabb részeit” – mondta a polgármester. Kludák Erzsébet, a Nagytétényi

Dtörténelemtanár,

Negyvenöt éves a Mészáros Kör
Ötven festmény, grafika, kerámia a Klauzál Házban
úsznál több alkotó közel ötven fest-

Hménye és grafikája, valamint Skita

Judit, Csurgóné Kökény Zsuzsanna,
Helfrich Judit és György Éva mesekerámiái kaptak helyet a Klauzál Ház
kamaratermében a 45. születésnapját
ünneplő Mészáros László Képzőművészeti Baráti Társaság Derűs alkotói
évek címmel megrendezett kiállításán.
A tárlaton változatos technikai megoldásokat és különféle műfajú képeket
láthatunk a portrétól (Halpert Mária:
Portré) a mozgást kifejező életképen át
(Gróf Gyöngyi: Páston) a tájképig.
A megnyitón Schéffer Anna keramikus iparművész, az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság elnöke
méltatta az alkotókat és a munkákat,
Győrffy Gergely hegedűművész pedig Szent Erzsébet című saját szerzeményével köszöntötte a baráti társaság
tagjait és az érdeklődőket.
A Mészáros László Képzőművészeti Baráti Társaság eleinte szakkörként
működött, később a rajzolni, festeni,
formázni és faragni szerető alkotói közösség Janzer Frigyes Munkácsy-dí-

jas szobrászművész irányítása mellett
egyesületté alakult, majd baráti társasággá vált.
A szervezet a kezdetektől fogva teret, időt és lehetőséget teremt tagjainak,
hogy a művésztanárok segítségével és
irányítása mellett képezhessék magukat.
A tanárok – többek között Baráth Hajnal,
Huber József, Janzer Frigyes, Neuberger
István és Pató Róza – arra törekedtek,
hogy megmutassák a kör tagjainak az élmények világa és a műalkotás létrejötte közötti utat, a vizuális műveltség és a
látás közötti kapcsolatot úgy, hogy mindenki megélhesse az alkotás örömét.
Neuberger István, a festő szakosztály
művészeti vezetője úgy véli, az alkotó
csoportosulások életét folyamatos változások és küzdelmek jellemzik. Négy
évtized után a budafoki, Csokonai Vitéz
Mihály-díjas Mészáros László Képzőművészeti Baráti Társaság is új utak felé
sodródott, létjogosultságát újra igazolnia
kell. A festő- és grafikusművész azonban
hisz a továbblendülés sikerében.
A kiállítás október 31-ig tekinthető
meg. n (Tamás Angéla)

röviden

Kertmozi a DunaFokon

Helytörténeti Kör elnöke arról beszélt a
bemutatón, hogy a ma élő emberek men�nyire nem ismerik a múltat. „Dindi István
kézen fog és visszavezet minket a múltunkhoz, hagyományainkhoz, a családhoz és önmagunkhoz is, gondolkodásra
késztetve, hogy nemsokára emlékké válunk mi magunk is. Most idegenben vagyunk, de ő hazavezet minket, mert ott az
az otthonunk, ahol az emlékeink vannak”
– mondta Erzsébet.
A könyv egy időutazás Nagytétény
közel két évezredes történelmének eseménysorozatában. A középkori Tétény
falu kialakulásán, a település XVIII. századi újjászületésén, az első világháború
évein át a híres-hírhedt tétényi ipari üzemek XX. század végi bezárásáig kalandozhatunk az időben. Közben bepillantást

nyerhetünk a Száraz és Rudnyánszky család kevésbé ismert életébe, részesei lehetünk az egykori polgári iskolák életének,
megismerhetjük a Szelmann Ház, a Tétény Filmszínház történetét és más múltbéli eseményeket. „A könyv 700 színes
és fekete-fehér képet is tartalmaz, melyek
szerves részét képezik a tartalomnak” –
mondta a szerző. A mű elkészülésében
hatalmas segítséget nyújtottak a könyvben szereplő családok leszármazottjai. A
közös munkának köszönhetően sikerülhetett ennyire hiteles és olvasmányos, érdekes helytörténeti könyvet megalkotnia
a szerzőnek. Dindi István munkáját ajándékkal köszönte meg Tamaskáné Fekete
Erika, a Hugonnai Vilma Általános Iskola igazgatója és Bakos Miklós helyi vállalkozó. n (Viszkocsil Dóra)

A múlt hétvégén megnyílt a kertmozi a DunaFok Szabadidőparkban. A szórakozóhely létrehozását az önkormányzat támogatta a részvételi költségvetés
forrásaiból. Szombaton a Szeleburdi család nyitotta a műsort, majd minden
idők egyik legjobb magyar rajzfilmje, a Macskafogó következett, este pedig
Szomjas György alkotását, a Kopaszkutyát játszották. A vasárnapi menetrend
a Hahó, Öcsi!, a Szindbád és a Szép lányok, ne sírjatok című filmekből állt. A
belépés ingyenes volt, a szórakozni vágyóknak csak egy pokrócra, vagy bármilyen ülőalkalmatosságra volt szükségük. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

állásajánlatok (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
A Duna Vitex Kft., Magyarország legnagyobb hajlékony csiszolóanyag gyártó és forgalmazó vállalata. Cégünk 1992-ben
alakult a német VSM AG leányvállalataként, amely a világ vezető csiszolóanyag gyártói közé tartozik és több, mint 150
éves hagyománnyal és tapasztalattal rendelkezik.
Termelési csapatunkba keresünk fiatalos, dinamikus kollégát

Műszakvezető pozícióba, budapesti munkavégzésre.

Feladatok: A műszakra irányadó termelési program megvalósítása, nyomon követése. A dolgozók vezetése, és visszajelzések adása a vállalat irányelveinek megfelelően. A termelési feladatok felügyelete, optimalizálása. Műszak teljesítményének
folyamatos felülvizsgálata, dolgozók motiválása. Produktív, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör és csapatszellem fejlesztése,
fenntartása. Belső szabályzatok, jogszabályok példamutató betartása és betartatása. Rendszeres riportálás szóban és írásban
Együttműködés társ részlegekkel.
Elvárások: min. 2 műszakos munkarend vállalása. Jó problémamegoldó és szervező készség. Német és/vagy angol nyelvismeret. Határozott magabiztos fellépés, önálló döntéshozatali képesség. Csoportvezetésben, emberek irányításában szerzett
tapasztalat. Legalább 3 év termelésben szerzett irányítói tapasztalat (csoport, TEAM). Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Amit kínálunk: 100%-ban bejelentett munkaviszony. Versenyképes jövedelem és juttatási csomag. Stabil cégnél hosszú távú
munkalehetőség. Folyamatosan fejlődő és bővülő vállalat. Üzemorvos a helyszínen. Csapatépítő programok. Képzési, fejlődési
lehetőség, belső tréningek. A betanulásban segítőkész kollégák. Munkába járási támogatás a vidéki dolgozóknak
Önéletrajzokat bérigény megjelölésével az ehorvath@dunavitex.com mail címre kérjük megküldeni.
Gyártó üzemünkbe keresünk kollégákat az alábbi betanított pozíciókba:

GÉPMESTER

Feladatok: • Gyártóberendezés - szalagvégtelenítő, csiszoló és ragasztó berendezés - beállítása, termeléshez való beállítások optimalizálása. • Műszakkezdéskor meggyőződik és ellenőrzi a gyártógép megfelelő műszaki állapotát. • Ellenőrzi, hogy a feldolgozandó tétel megfelel-e a munkajegyen szereplő előírásoknak, szemrevételezi azok minőségét. • Beállítja a gépet a munkajegynek megfelelően és ellenőrzi a prés- ragasztó és előcsiszoló beállítást. • Meghatározza a gyártógép személyzetének
feladatát. • Ügyel a gyártógépre vonatkozó normák teljesítésére. • Az elektronikus adatrögzítőben rögzíti a gyártást. • Géphiba esetén értesíti a műszakvezetőt és a TMK ügyeletes karbantartót, megírja a TMK-munkalapot és rögzíti a rendszerben. • Ellátja a minőségbiztosítási rendszer dokumentumaiban meghatározott feladatokat. • A műveletre vonatkozó előírt ellenőrzéseket
elvégzi és a megfelelőnek ítélt tételt adja tovább feldolgozásra; kitölti a munkajegyet.
Elvárások: • önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre való képesség, • gépkezelő/gépmester/gépbeállító munkakörben
szerzett több éves tapasztalat • pontosság, önellenőrzés, • terhelhetőség, szükség szerint túlóra vállalása, • kétműszakos
munkarend vállalása (5:30-14:00; 14:00-22.30)
Előnyök: • gyártó üzemben szerzett tapasztalat
Amit nyújtunk: • versenyképes kiemelkedő bérezés, legális bejelentett jövedelem, • vonzó juttatási csomag (cafeteria) •
munkába járás támogatása, • teljesítménnyel arányos mozgóbér • biztos munkahely egy dinamikusan fejlődő vállalatnál.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük küldje le pályázatát a ehorvath@dunavitex.com e-mail címre vagy postai úton
ill. személyesen a következő címre: Duna Vitex Kft, 1222 Budapest, Nagytétényi út 72-76. (portán leadható).
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki

szociális ügyintéző munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: Szociális ügyintéző közszolgálati jogviszonyban, határozott időre. A pályázatokat 2020. szeptember
30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „szociális ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: palyazat@bp22.hu (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)

jótékonyság

Pályázati felhívás

Adománygyűjtés
a Szent Bernát
Alapítvány Segítő
Otthonának
támogatására

Pályázati felhívás rászorulók részére
adományközvetítést, hideg élelmiszer- vagy
melegételosztást végző civil szervezetek,
egyházak támogatására

A Szent Bernát Alapítvány közleménye szerint a koronavírus-járvány
második hulláma miatt várható és
egyre növekvő kiadásai kapcsán
indít adománygyűjtést, mely keretén belül tárgyi és pénzadományokkal segíthetjük munkájukat.
A Szent Bernát Alapítvány közel 30
éve tartja fenn 25 fős tartós bentlakást
biztosító idősek otthonát.
A COVID-19 vírus kapcsán kialakult
helyzet új kihívások elé állított az intézményt. Az első hullám alatt, a március
8-án elrendelt látogatási tilalmat, majd a
március 11-én elrendelt járványügyi veszélyhelyzetet követően, az aktuális előírásoknak megfelelően lépésről lépésre hozták meg a szükséges döntéseket.
Ezeknek köszönhetően a koronavírus
nem jelent meg az idősek otthonában,
azonban ezek az intézkedések többletkiadást jelentenek az előre megtervezett
költségvetéshez képest.
A fentiek miatt az alapítvány - többek között a COVID-19 második hulláma
miatt várható és egyre növekvő kiadásai
kapcsán - indít adománygyűjtést, amelyhez az alábbi módokon csatlakozhatnak:
1) Tárgyi adományok tekintetében
leginkább gumikesztyűkre, kézfertőtlenítőre, higiéniai cikkekre (Domestos és
egyéb virucid tartalmú szer), immunerősítő vitaminokra (Béres csepp, C vitamin)
van szükségük, amelyek leadását az intézmény bejáratánál lehet átadni.
2) Pénzadományokat az Erste Bank Nyrt. 11600006-0000000086316208 való utalással köszönettel
fogadnak. Kérik, az utalás során megjegyzésként feltüntetni „COVID-19 második hullám”.
Az intézmény fenntartója cégek
és egyéb szervezetek számára igazolást tud kiállítani az adományozásról,
a társasági adóalap csökkentésének
igénybevételére.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet rászorulók részére adományközvetítést, hideg élelmiszer- vagy melegételosztást végző szervezetek, egyházak működési kiadásainak – úgymint adománykészlet vásárlása, csomagolási költségek,
tárolási, raktározási és szállítási költségek, helyiségbérleti díjak – támogatására.
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével, illetve az abban foglalt
iránymutatások szerint, elektronikusan lehet benyújtani a humanszolg@bp22.hu
email-címre. Kérjük a tárgymezőbe beírni: „Adományközvetítés, élelmiszer-, ételosztás támogatása”.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 15.
A pályázati kiírás a budafokteteny.hu oldalon érhető el.

felhívás

Rövid időre lezárják az Angeli úti átjárót
A Kelenföld—Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése projekt a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. beruházásában valósul meg.
A fejlesztés részeként 20,5 km hosszan a vasúti pálya teljes átépítése, korszerűsítése
történik. A pálya nagyrészt 120 km/h pályasebességgel lesz járható 225 kN tengelyterhelés mellett. Az állomásokon és megállóhelyeken 55 cm magas peronok, peronaluljárók, rámpák, liftek, perontetők épülnek korszerű térvilágítás rendszerrel. A felsővezeték-rendszer teljes hosszban átépül.
A következő munkák (vágányszabályozás) megvalósításához az Angeli út szintbeni útátjáró ideiglenes lezárása szükséges. A munkák megvalósítása tervezetten a következő ütemezés szerint történik:
2020.09.18. 24:00 – 2020.09.19. 04:00 között Angeli úti útátjáró lezárva
2020.09.19. 24:00 – 2020.09.20. 04:00 között Angeli úti útátjáró lezárva
2020.09.20. 24:00 – 2020.09.21. 04:00 között Angeli úti útátjáró lezárva
A kizárás ideje alatt az építési technológia jellegéből fakadóan a gyalogos és kerékpáros átvezetés nem megoldható.
A gyalogos és kerékpáros, valamint az autós közlekedés számára a lezárás ideje
alatt a javasolt és kitáblázott kerülőút:
Barackos út – Bányalég utca – M6 felüljáró

felhívás

Kedves Polgári Kör Tagok!
A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2020. szeptember 15-én 18 órakor kezdődő Tisztújító és Beszámoló Közgyűlést a Pelikán Imre közösségi ház udvarán
(1224. Budapest, XVI. utca 22.) tartjuk, szabadtéren. Kézfertőtlenítést és megfelelő távolságtartást biztosítunk, ezzel is óvjuk tagtársaink egészségét. Szájmaszkot kérjük így is mindenki viseljen. A késő délutáni időpont miatt esetleg egy-egy
kardigánra is szükség lehet, bár a meteorológia jó időt jósol. A meghívó szerint
minden Tagtársunkat szeretettel várunk, megjelenésére feltétlenül számítunk. Ha
valaki ezek ellenére úgy érzi nem tud eljönni, kérem, hogy lehetőség szerint hatalmazzon meg valakit aki el tud jönni és képviseli őt a szavazáson teljes jogkörrel. A meghatalmazáson két tanú is szerepeljen.
Köszönettel és üdvözlettel: Bodnárné Fehér Erzsébet elnök

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK
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: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.
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: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.
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: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.
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.

Városházi Híradó
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Országosan kötelező lesz
a lázmérés az iskolákban
Nem lesz általános iskolabezárás, de a kórházakban látogatási tilalom van
któbertől az operatív törzs javaslata

Oalapján kötelező lázmérést rendel-

nek el az iskolákban a belépés előtt a
diákoknak és a dolgozóknak is – jelentette be Orbán Viktor kormányfő. Az
iskolák kapcsán a miniszterelnök arról beszélt, hogy általános bezárás nem
lesz: ha egy iskolában felüti fejét a betegség, akkor a fertőzöttet, esetleg az
osztályt kell elszigetelni. Ha ez nem
segített, akkor kell csak az adott iskolát
leállítani, de a gyerekek felügyeletéről
úgy is gondoskodni kell. A kormány, az
operatív törzs és a járványügyi hatóság
folyamatosan figyeli a vírushelyzetet,
kiemelten az óvodák, iskolák adatait,
és ha kell, azonnal intézkednek. A kormány célja, hogy a járvány elleni védekezés fenntartása mellett a mindennapi

életet korlátozó intézkedéseket elkerülje, a magyar emberek egészségét és
munkahelyét megvédje.
Több mint egymillió gyermek és
szüleik számára kezdődött meg az új
tanév. Az iskolákat külön járványügyi
protokoll segíti abban, hogy minél hatékonyabb biztonsági intézkedéseket
hozzanak a vírus ellen. A bejáratoknál
kézfertőtlenítőt kell kihelyezni, a távolságtartási szabályok betartása érdekében törekedni kell a tanulók minél szellősebb elhelyezésére, és kerülni kell az
osztályok keveredését, például a csengetési rend módosításával. Gondoskodni kell a rendszeres szellőztetésről,
és a többi között a padok, sporteszközök, mosdók folyamatos fertőtlenítéséről. A beteg gyerekeket azonnal el kell

különíteni az iskolában és a kollégiumban is. Hiányzásuk a hatósági karantén idején igazoltnak minősül. Jelenleg
az oktatás normál rend szerint zajlik,
de ha egy-egy intézményben átmenetileg mégis el kell rendelni a digitális
munkarendet, most is biztosítani kell a
gyermekfelügyeletet, hogy ezzel segítsék a szülőket.
A kormányfő bejelentette azt is, az
idősek érdekében az idősotthonokat és
a kórházakat le kell zárni és a látogatási
tilalomnak, ha kell, rendőri erővel is, de
érvényt kell szerezni. Ingyen kell biztosítani az influenza elleni oltást annak, aki
kéri, és kiadta azt az utasítást is, hogy rövid időn belül egy új szabályozással tegyék hatósági árassá a koronavírus-teszteket. n (VH – kornavirus.gov.hu)

Bírságolhatnak a buszon
Nyolcezer forint büntetés járhat azért,
ha valaki nem visel maszkot a BKK járatain
Nyolcezer forintra bírságolhat a BKKellenőr a maszkviselés hiánya miatt.
Könyvtárba, színházba és múzeumba
is csak eltakart arccal mehetünk.
Fővárosi Operatív Törzs ülése után

Aszigorító intézkedéseket hozott a

fővárosi önkormányzat a járvány megfékezése érdekében. A szociális intézményekben elrendelt látogatási és
kijárási tilalom mellett a kulturális intézmények védelmét is megerősítették,
a közösségi közlekedés járatain pedig
mostantól pénzbüntetéssel szankcionálható, ha valaki nem vagy szabálytalanul viseli a maszkot.
A Fővárosi Operatív Törzs tagjai
keddi ülésükön konzultáltak Kincses
Gyulával, a Magyar Orvosi Kamara elnökével arról, hogy milyen intézkedésekkel lassítható a járvány terjedése,
mire kell kiemelt figyelmet fordítani
a megelőzésnél, illetve tanulmányozták a kormány megrendelésére készült
nyilvános elemzéseket. Ezek nyomán a
következőkről született döntés.
A fővárosi önkormányzat növeli saját intézményeinek tesztkapacitását szociális intézményeiben, a
hajléktalanellátásban és az idősgondozásban, elrendeli a kötelező maszk-

viselést a piacokon, a fővárosi fenntartású kulturális intézményekben, a
múzeumokban, a könyvtárakban, a levéltárban, a mozikban, a színházakban, a Fővárosi Művelődési Központban, valamint a Fővárosi Állat- és
Növénykert zárt helyiségeiben. Elrendeli, hogy mostantól a BKK járatain a
maszkot nem vagy szabálytalanul viselő utasok az utazásból történő kizárás mellett 8000 forint pénzbüntetéssel
sújthatók. A hónap közepétől kizárhatók az utazásból azok az utasok is, akik
nem hordanak az orrukat és szájukat
eltakaró maszkot, kendőt vagy sálat a
MÁV-START és a Volánbusz járatain.
Aki a felszólítás ellenére sem takarja el
az orrát, száját, az utazásból való kizárást kockáztatja, a szabálytalanul utazót ugyanis leszállítják a vonatról.
Mindkét közlekedési társaság arra
kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, lázzal vagy meghűléses tünetekkel járó betegség esetén
ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket. A sorban állás és
személyes érintkezések csökkentése
érdekében jegy- és bérletvásárláskor
részesítsék előnyben az elektronikus
jegyvásárlási lehetőségeket, például a
MÁV applikáció használatát. n (vh)

kék hírek

Zárlat alatt a kamaraerdei idősotthon
A gyanú szerint egy gyógytornász vihette be a vírust az intézménybe
zonnali fertőtlenítést végzett a kor-

Amányhivatal a Kamaraerdei Idősek

Otthonában szeptember 11-én. A fővárosi önkormányzat által fenntartott Kamaraerdei Idősek Otthona két telephelyén, a Kamaraerdei úti és a Rupphegyi
úti idősotthonokban összesen 29 fő fertőződött meg koronavírussal. A Kamaraerdei úti otthonban 13 gondozott és 2
dolgozó, a Rupphegyi úti otthonban 12
gondozott és 2 dolgozó érintett. A gyanú szerint a vírust egy gyógytornász vitte be az otthonba, aki 30 gondozottnak
tartott gyógytornát. Egy idős gondozott
elhunyt, 24 kórházban van, többségük
tünetmentes, illetve enyhe tüneteik vannak. A kormányhivatal XI. kerületi hivatala népegészségügyi osztálya mindkét helyszínen folyamatosan jelen van,

a Kamaraerdei úti otthonban az érintett
C épületre járványügyi zárlatot rendelt
el, majd mindkét otthonban fertőtlenítést
végeztek.
A kerületi lakókkal is rendelkező kamaraerdei intézmény zárlata sajnos nem
egyedi eset. A koronavírus-járvány második hulláma miatt országosan mintegy
1600 szociális intézményt zártak le, és ez
körülbelül 100 ezer embert érint – mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára.
Az országos tiszti főorvos által elrendelt látogatási és intézményelhagyási tilalom a bentlakásos, idős emberek,
fogyatékkal élők, pszichiátriai vagy szenvedélybetegek ápolásával foglalkozó intézményeket érinti. Az 1600 ilyen in-

tézménynek ugyanakkor 3 százalékát
érintette szeptember 1-ig a járvány, tehát
100 intézményből 97-ben még csak fertőzött sem volt – emelte ki az államtitkár, aki szerint nyugodtan mondhatjuk,
hogy a szociális ellátó intézményi rendszer – köszönhetően az ott dolgozók munkájának – országosan jól vizsgázott. Fülöp Attila szerint ebből egyetlen terület
„lóg ki”, mégpedig a főváros, ami mintegy 30 ilyen intézményért felel, mégis itt
volt a gócpontja a problémáknak: a halállal végződött fertőzések kétharmada a budapesti intézményekhez köthető. Hangsúlyozta, nem az a kérdés, hogy a fertőzés
bejut-e egy adott intézménybe, hanem
az, hogy mit tettek a megelőzésért, ha pedig felüti a fejét a járvány, akkor miként
kezelik azt. n (VH – kornavirus.gov.hu)

Elfogták a budatétényi betörőket
A három bűnöző őrizetbe vételét segítették a XXII.
kerületi rendőrkapitányság nyomozói is
Olyan bűnözőket tartóztatott le a rendőrség, akik a gyanú szerint egy januári,
budatétényi betörésért is felelősek. Az
akcióban kerületünk nyomozói is közreműködtek.
Budapesti Rendőr-főkapitányság Va-

Agyonvédelmi Osztályának és a BRFK

XXII. kerületi rendőrkapitányságának
nyomozói közös akció során, szeptember
4-én este, a Gyömrői úton állítottak meg
egy Opel Astrát, mert információik voltak arra vonatkozóan, hogy annak utasai
fél órával korábban betörtek egy zuglói
társasház első emeleti lakásába. A BRFK
Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai az autó átvizsgálásakor ékszereket és
több mint 11 ezer eurót találtak, melyeket
a gyanú szerint egy Szederkényi utcai lakásból loptak el. A rendőrök megállapították, hogy az autót vezető 29 éves M. Dávid fuvarozta a 34 éves G. Györgyöt és az
52 éves G. Kálmánt a lakáshoz, majd figyeléssel biztosította társait, akik a lakásba egy ablak befeszítését követően jutottak be – közölte a police.hu.

A rendőrök a három férfit a BRFK
XXII. kerületi rendőrkapitányságra
állították elő, mivel a kerületi nyomozók az elkövetőket egy januári,
Budatétényben elkövetett lakásbetöréssel is gyanúsítják. A nyomozás
adatai szerint G. György és G. Kálmán sofőrje akkor is M. Dávid volt,
aki taxijával vitte a két férfit a XXII.
kerületi lakáshoz, és figyelt az utcán, míg társai átkutatták az ingatlant.
A nyomozók a bűnözők lakásán tartott házkutatás során mobiltelefonokat, műszaki cikkeket, ékszereket, elszámolási bizonylatot, zálogjegyeket,
csavarhúzókat és közel 400 ezer forintot foglaltak le, valamint lefoglaltak M.
Dávidtól egy Toyota Prius gépkocsit –
melyet a férfi jelenleg taxiként használ
– és a zuglói betöréshez használt Opel
Astrát is. A nyomozók a három férfit
kétrendbeli lopás bűntett megalapozott
gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, azóta a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. n (Police.hu)
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Kertbarátok termékbemutatója
„Mosolygó gyümölcsök”, megtermett zöldségek
Jó volt az idei termés a Klauzál Házban,
ahol a kerületi kertbarátok legszebb
gyümölcseit és zöldségeit mutatták be
a hónap közepén, egy verőfényes vasárnapon. A látványos éves termékbemutatón kiderült, hogy a szakértelem
milyen csodákra képes.
Mészáros Csaba Termet friss gyü-

Amölcs- és zöldségillat lengte be né-

A biztos nyelvtudás iskolája
Szojka Andrea intézményvezetői munkakörét helyettesi beosztásra váltotta a Bartók iskolában
Az új tanév több intézményben is új
vezető irányítása mellett kezdődött el
kerületünkben. A szeptemberi testületi ülésen az önkormányzat elöljárói
és a képviselő-testület elbúcsúzott a
nyugdíjba vonuló, valamint az igazgatói munkakörből leköszönő pedagógusoktól, és köszöntötte az újonnan kinevezett vezetőket.
Bartók Béla Magyar–Angol Két Ta-

Anítási Nyelvű Általános Iskolában

Szojka Andrea intézményvezető munkakörét helyettesi beosztásra váltotta, az igazgatói széket pedig az addig
helyettesként dolgozó Karakasev Éva
foglalta el.
A tíz évig iskolaigazgatói poszton
dolgozó, angol szakos pedagógus érdeklődésünkre válaszolva elmondta,
hogy nagyon régóta ismeri Karakasev
Évát, aki két éve az ő hívására érkezett
az iskolába igazgatóhelyettesnek. Szo-

ros együttműködésben és teljes egyetértésben vezették az iskolát, ahogy azt
kettőjük helycseréje után is tervezik.
Szojka Andrea elmesélte, hogy
1996-ban, amikor a Bartók iskolába
jött tanítani, ő javasolta, hogy a gyerekek már első osztálytól tanuljanak angolul. Kezdeményezésére a következő
tanévben el is kezdték az első két évfolyamon a nyelv szóbeli oktatását, így
amikor tizennégy év angoltanítás után
az igazgatói állásra pályázott, nem volt
kérdés számára, hogy vezetőként a két
tanítási nyelvű oktatási rendszer kidolgozásával és bevezetésével kíván foglalkozni.
– Az első tanév azzal telt, hogy a
törvényi előírásokat betartva kidolgoztuk az új pedagógiai programot, amelyet elfogadtak, így 2011 szeptemberében elkezdtük az új tanítási formát,
amely a mai napig nagyon népszerű
és sikeres – mondta az angol szakos

tanárnő. Hozzátette, hogy huszonegy
osztályukban 478 diák tanul, de nem
minden osztályuk két tanítási nyelvű,
hiszen nem várható el, hogy a körzetes gyerekek másik iskolát válasszanak
csak azért, mert normál osztályba szeretnének járni.
A volt igazgató érdekességként említette, hogy kimenő osztályaikból
többnyire két tanítási nyelvű középiskolát választanak a tanulók, de még
azok közül is sokan, akik az úgynevezett normál osztályba jártak.
– Tízéves igazgatói munkám legnagyobb eredménye, hogy biztos nyelvtudással alapozzuk meg a tőlünk elballagó gyerekeket. Örömmel tölt el,
hogy diákjaink szépen szerepelnek az
Open Curtain Festivalon (országos angol nyelvű drámafesztivál – a szerk.),
és eddig, az idei nyarat kivéve, minden
évben tudtunk számukra angol nyelvi
tábort szervezni. n (Tamás Angéla)

hány órára, de a tálalás is szemet gyönyörködtető volt. Olyan ízlésesen
mutatta be portékáit mind a huszonegy kerületi kiállító, hogy az asztalokról pillanatok alatt szívesen eltüntették volna a látogatók „desszertnek” a
reggeli vagy az ebéd után… Lehetett is
kóstolni, de csak feldolgozott állapotban, például lekvárként, dzsemként,
borként, pálinkaként. Mielőtt alaposabban körbenéztünk és kortyolgattuk
volna a folyékony termékeket, a megnyitóbeszédeket mondó Karsay Ferenc
és Gazdik István szavait „ittuk”. A polgármester nagymamája egykori kertjét
dicsérte, majd gratulált a helyi kertbarátoknak, akik időt és fáradságot nem
sajnálva varázsolják széppé környezetüket, kertjüket, amiből zamatos gyümölcsök és zöldségek kerülnek ki, s
ezekből minden évben mintákat láthatunk a Klauzál Házban.
– Őrizzék meg a lelkesedésüket,
és ehhez kívánok sok sikert – mondta
végezetül Karsay Ferenc. Gazdik István, a Klauzál Ház igazgatója pedig
arról beszélt köszöntőjében, hogy az

évekkel ezelőtt kertész barátjától kapott facsemetét elültette kertjében, de
a fejlődését az ajándékozó rendszeresen nyomon követte, és egyszer megjegyezte: „István, olyan gondozott a
kerted, hogy benevezhetnél a szép kert
országos versenybe.”
– Ez a dicséret annyira jólesett,
hogy tovább ösztönzött arra, hogy még
szebb legyen a kertem – tette hozzá.
A Budafok-tétényi Kertbarát Körnek csaknem száz tagja van, akik havonta egyszer-kétszer találkoznak a
Klauzál Házban, hogy kicseréljék tapasztalataikat. A 83 éves Sziráki István
tíz évig volt az elnöke, éppen e hónap
elején adta át a stafétabotot Székely
Andrásnak, akinek megkóstoltuk különleges borait, amelyek sütőtökből és
paradicsomból készültek!
– Bízom benne, András jó utódom
lesz! – mondta Sziráki András koccintás közben, és asztalánál büszkén megmutatta hatalmasra nőtt őszibarackjait.
Elődje, Markotán Gyula húsz évig volt
elnök, és ő sem akármivel büszkélkedhetett – egy egykilós karalábéval! A
mellette lévő asztalon, Csom Józsefnél
a gyümölcsök közt egy igazi kuriózum
is meglapult, egy többkilós, 150 éves
szappantömb, amelyet még a nagymamája készített.
A mosolygó gyümölcsök és megtermett zöldségek mellett Németh Istvánné Marika kertbarát
házi süteményei is osztatlan sikert
arattak. n (Temesi László)

Álomvilág babáknak a Klauzál Házban

Szigorú óvintézkedések mellett tartották meg az V. Babafesztivált a Klauzál Házban
A szervezők a legnagyobb odafigyeléssel tervezték meg az idei Babafesztivált a Klauzál Házban, így a programok nagy része a művelődési központ
hatalmas kertjében volt, hogy a szülők
és a gyerekek a megfelelő távolságban
tudjanak felhőtlenül szórakozni.
ház

bejárata

előtt

egy

Állami elismerés
a bölcsődevezetőnknek
Kochné Orosz Anikó elismerő oklevelet kapott
az emberi erőforrások miniszterétől

színes

Augrálóvár és állatsimogató várta a

gyerekeket. A kicsik bátran léptek közelebb a kis csacsihoz, a bárányhoz és
a kecskéhez, hogy megsimogathassák
őket. Az épületbe belépve lázmérés és
kézfertőtlenítés történt, még a kicsiknél is. A rendezvényen kötelező volt a
maszk használata a felnőttek számára.
„A családoknak óriási szükségük van
a közösségi programokra, ezért szigorú óvintézkedések mellett tartottuk meg
az idei második babafesztivált” – mondta Karsay Dóra, a rendezvény szervezője. Idén tavasszal még pont a pandémiás
helyzet kihirdetése előtt sikerült megszervezni a fesztivált. A programok között szerepelt a Bébiúszás-oktatók Első
Országos Egyesületének szervezésében
nyílt óra az uszodában, baba-mama torna, családi fényképezkedés, versenyjátékok, tanácsadások és vidám, önfeledt
játék a szabadban. Az előző években
100-150 család vett részt a rendezvényen, idén 60-70 kerületi kisgyermekes család érkezett. A szakemberek által
tartott tanácsadások most nem csoportosan, hanem egyénileg zajlottak a termekben. Ilyen volt például a babamozgató, melyet Dankuliné Gazsovics Edit
tartott. „Mozgásfejlődéssel kapcsolatos
gyógytornászként dolgozom már 24 éve
a kerületben. Az édesanyák legtöbbször

lismerő oklevélben részesült Kásler
az emberi erőforrások
miniszterétől Kochné Orosz Anikó, a
Napraforgó Tagbölcsőde vezetője. A
szakember csaknem negyven éve van
ezen a pályán. 1980-ban, Debrecenben
érettségizett és pedagógusnak készült,
de az újságban olvasott a budapesti
Lóczy Lajos utcai Csecsemőotthonról.
Jelentkezett, és ott gondozónőként helyezkedett el. Ebben az intézményben
állami gondozott gyerekeket kellett
ellátni. 1982-ben csecsemő- és gyermekgondozónői képesítést szerzett, és
elhelyezkedett a Leányka utcai Tagbölcsődében. Itt munkatársaival kidolgoztak egy ma is használt módszert a
gyermekek bölcsődébe szoktatására. A
Bölcsődék Országos Módszertani Intézetének (BOMI) felkérésére közreműködött a Beszoktatás a bölcsődében
című módszertani film elkészítésében
is. Minden kisgyermeknek egyéni dokumentációt vezettek, ezzel is nyomon
követve a fejlődésüket. Az oktatói képzések is ezekben az években kezdődtek, ennek hatására gyakorló területté
alakult át a bölcsőde. A bevált módszereket vidéki intézményekben is meg-

EMiklóstól,

a kúszás, mászás kimaradásával keresnek meg, de nem ritka, hogy a szülők
aszimmetrikus tartást vélnek felfedezni gyermekük mozgásában” – mondta a
szakember.
A Gézengúz Alapítvány rendszeres résztvevője a rendezvénynek, idén
is nagy segítséget nyújtottak a tanácsot kérő szülőknek. Az általuk tartott speciális foglalkozásokon rengeteget tud fejlődni a babák mozgása. Sok
édesanya próbálta ki a Kanga Tréninget, melyet Eppel-Czinke Anita tartott az
egyik teremben. Amíg a babák játszottak a szőnyegen, addig a mamák zenére tornáztak. „A szülés utáni testmozgást
biztosítja ez a torna. Azok az izmokat,
amik erős igénybevételt kaptak a terhesség, a szülés és az azt követő időben, próbáljuk újra formába hozni” – mondta az

edző. Hozzátette még, hogy a lelki töltet is nagyon fontos az anyukák számára. Ilyenkor közösségben lehetnek, nem
pedig a négy fal közé zárva. Minden
pénteken reggel 9 órakor a DunaFokon
kangaedzést tartanak az érdeklődők
számára. A Védőnői Szolgálat most is
hasznos tanácsokat adott a családoknak
az anyatejes táplálásról. Sokan voltak
kíváncsiak a mosipelusra és a hordozó kendős előadásra. A kamarateremben mászó- és kismotoros versenyekre
nevezhették be a szülők a gyerekeket.
A legkisebbektől a totyogókon át egészen a szaladós babákig mindenki rajthoz állhatott. A verseny eredményhirdetésén Karsay Ferenc polgármester adta
át a díjakat és az ajándékcsomagokat. A
tervek szerint jövő tavasszal ismét lesz
babafesztivál. n (Viszkocsil Dóra)

ismertette a szakma dolgozóival. A
BOMI munkatársaival a későbbiekben is együttműködött, a szülőcsoportos beszélgetéseken, a védőnő-bölcsőde kapcsolat kialakításának, a fejlődési
napló vezetésének módszertani kidolgozása során. Szakgondozónői képesítést, később pedig szociálpedagógus
szakon főiskolai diplomát is szerzett,
majd szociális szakvizsgát tett. Jelenleg a Napraforgó Tagbölcsőde vezetőjeként és az Egyesített Bölcsőde
vezetőhelyetteseként dolgozik. n (vh)

Városházi Híradó

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

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

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679
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TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Akácméz: 2600 Ft/kg
Repce méz: 2200 Ft/kg
Galagonya-Vadgesztenye: 2200 Ft/kg
Hárs méz: 2400 Ft/kg
Erdei méz: 2400 Ft/kg
Vegyes méz: 1800 Ft/kg
Aranyvessző méz: 2400,-Ft
Szükség estén házhozszállítás!

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461, 30/9192-409
1224 Budapest, XIV. utca 59.
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ELÉRHETŐSÉGEK
1221 Budapest,
Tóth József utca 21.
06 -1-229-38-86
06-30-944-7084
06-30-627-8778
info@kovacsxxii.hu
www.kovacsxxii.hu
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Magánvállalkozás vállal kőműves munkát,
gipszkartonozást, festést. Tel: 06-30/612-6958
Magánvállalkozás keres építőipari szakembereket, munkásokat.Tel: 06-30/612-6958

Apróhirdetés
Apróhirdetés-felvétel:

kert 

GYORSNYOMDA, PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.

Kertépítést, elvadult kertek tisztázását,
cserjeirtást, kerti tó, kerti faépítmények építését vállalom, favágást is. Monostori Attila
06-20-918-0945

szolgáltatás 
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390,
www.a111auto.hu
Ács-tetőfedő-kőműves vállal a legkisebb
munkától tetőjavítást, építést, beázás mentesítést minden ami építőipar. Nyugdíjasoknak
27% kedvezmény. Zel: 06-30/797-1037

Kertépítés, öntözés technika, kerti létesítmények teljeskörő kerti munkák, szakszerűen,
garanciával. www.sunikertek.hu, Tel: 0630/343-7318

életjáradék 
Életjáradékszerződést budapesti ingatlanért
vagy balatoni nyaralóért cserébe kötne Bp-i
házaspár. Bevásárlás, takarítás megoldható,
biztos anyagi, jogi háttérrel rendelkezünk. Tel:
06-20/212-7112

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

oktatás 
Matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére, szaktanártól! Házhoz
megyek! Tel: 06-20/9590-134

állás 
Budaval Papírfeldolgozó Zrt. keres munkatársat 3 műszakos munkarendbe gépkezelőt,
előny: papíripari tapasztalat, kazánkezelői képesítés, lakatos műszerész, targoncavezetői
gyakorlat jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Mobil: 06-20/441-7247, e-mail:
szucs.gyula@budaval.hu
Gyári tapasztalattal rendelkező munkatár-

sakat keresünk Operátor pozícióra! Munkavégzés helye: Budapest, XXII. kerület. Fizetés:
Bruttó 1800 Ft/óra + cafeteria. Jelentkezés: +36/70-450-9056, romai.nikolett@
profieldkolcsonzo.hu

meghívó

Sursum Corda
2020

Emeljük föl szívünket!
Nyárestihangversenyek
hangversenyek
Október 3., szombat, 19.00 13. alkalommal
Nyáresti
Budafok-Tétényben
Budafok-Tétényben 13. alkalommal
augusztus 16.–október 3.
védnök: Karsay Ferenc polgármester

Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ

1225–
Budapest,
Nagytétényi út 3.
274.
augusztus 16.
október
HEGEDŰS ENDRE zongoraművész

és a SOMOGYI VONÓSNÉGYES
Szeptember 26., szombat, 19.00
(Tagjai: Somogyi
Péter, Lendvai György hegedű, Tóth Balázs
A hangversenyek
védnöke:
Budafoki Szent Lipót-templom
brácsa, Pólus László gordonka) hangversenye a Zene világ1221 Budapest, Savoyai Jenő tér
napja alkalmából
Az ARS NOVA SACRA ÉNEKEGYÜTTES hangversenye CSER
Műsor: BACH: g-moll siziliano, BEETHOVEN: cisz-moll „HoldMIKLÓS karnagy emlékére (művészeti vezető: Répássy Dénes)
fény” szonáta, op. 27., CHOPIN: Esz-dúr keringő, op. 18,
polgármester
Közreműködnek: Weidemann-Tóth Krisztina, André Nóra
CHOPIN: h-moll keringő, op. 69. No. 2 és Gesz-dúr keringő,
fuvola, Demeter Ágnes cselló, Tóka Ágoston billentyűs
op. 70. No. 1
continuo, valamint a kórus énekes szólistái
DONIZETTI-LISZT: Lammermoori Lucia reminiszcenciák
tus 16. vasárnap
12.– szünet
szombat
19.00 Esz-dúr zongoraötös, op. 44 Október 3. szombat 19.00
Műsor: 19.30
HEINRICH SCHÜTZ: Ich bin eine rufendeSzeptember
Stimme,
– SCHUMANN:
SWV
383,
Die
Himmel
erzählen
die
Ehre
Gottes,
SWV
ényi Nagyboldogasszony
Vojnovich-Huszár Villa
Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ
386, Die mit Tränen säen, SWV 378, Ich bin ein rechter
A hangversenyekre
Plébániatemplom
1225 Budapest, Nagytétényi út 274.
1223 Budapest, Művelődés
u. 37/a a belépés díjtalan.
Weinstock,
SWV 389, Habe deine Lust, SWV 311, Der Herr
dapest, Nagytétényi
út 286.
ist mein Hirt, SWV 398, Ich hebe meine Augen auf zu den
A hangversenyek rendezője: Stúdió Liszt Kft.
Bergen, SWV 399, Wo der Herr nicht das Haus bauet, SWV
1221 Budapest, Vincellér út 12.
400, Mein Sohn, warum hast du uns das getan? SWV 401,
Adószám: 12306853-2-43
Vater unser, SWV 411
Hütet euch, dass eure Herzen, SWV 413, Musikalische Exequien Támogató:
– részletek az 1. részből, SWV 279, - Nacket bin ich von
Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzata
Mutterleibe kommen, - Chris-tus..., - Das Blut Jesu Christi, Közreműködnek:
Közreműködnek:
www.facebook.com/sursumcordafesztival
Musikalische Exequien - Canticum B. Simeonis, SWV 281
Fodor Tamás
– hegedű

Karsay Ferenc

A Vojnovich-trió
Beethoven hangversenye

Nyitó
hangverseny

cskeméti Rita – ének
Sisak Gergely – cselló
10/08/2020 14:05 Page 1
ovács GergelyMVFA_mintak_XXII_280x49
– kürt
Hegedűs Katalin – zongora
mogyi Péter – hegedű
dűs Katalin – billentyűs

Hegedűs Endre zongoraművész
és a Somogyi Vonósnégyes
hangversenye
Somogyi Péter, Lendvai György – hegedű
Tóth Balázs – brácsa
Pólus László – gordonka

Uniós és állami forrásból
MŰSOR:

MŰSOR:

BACH: Air
DI: Gloria - Laudamus te
R-MATYÓ TAMÁS: Agnus Dei
TER: Esz-dúr kürtverseny
OZART: Ecce Panis
BACH: Chaconne
ffertorium a Kis ünnepi miséből
RT: Esz-dúr kürtverseny
GI LUZZI: Ave Maria
AVRINECZ MÓR:
zonyunk, hazánk reménye
OUNOD: Ave Maria

c-moll trió, op. 1 No. 3
B-dúr trió, op. 97

HITELLEHETŐSÉG

Beruházásra és forgóeszköz-ﬁnanszírozásra, kezdő egyéni vagy társas
A ZENEI VILÁGNAP
vállalkozásoknak
alkalmából is.
A hitel ﬁx kamatozású, az ügyleti kamat jelenleg 3,9 %
MŰSOR:

- Maximális
összeg:
akár 2 x 10 millió Ft
BACH: g-moll
siziliano
- Maximális
év/3 év
BEETHOVEN:
cisz-mollfutamidő:
„Holdfény”10
szonáta,
op. 27
CHOPIN:
Esz-dúr
keringő,
op. 18
- Türelmi
idő: max.
12 hónap

MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK
Szeptember 26. szombat 19.00
Budafoki Szent Lipót templom
Gyors ügyintézés,
1221 Budapest, Savoyai Jenő tér

CHOPIN: h-moll keringő, op. 69. No. 2

maximum 3 héten
belül
döntés!
és Gesz-dúr
keringő,
op. 70. No. 1

- 0%-os önerővel, előﬁnanszírozás
mellett
- Kezdő vállalkozásoknak is

DONIZETTI-LISZT: Lammermoori Lucia
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány •Tel.:
06-20/290-3970
• www.nmrva.hu
reminiszcenciák

Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes
hangversenye
CSER MIKLÓS karnagy emlékére

– szünet–
SCHUMANN: Esz-dúr zongoraötös, op. 44
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SPORT

 Városházi Híradó
gyász

Végső búcsú Karcsi bácsitól
Elbúcsúztatták Dörflinger Károlyt
szeptember 11-én a Budafoki temetőben

Elmaradt az egyenlítés

Hiába a derekas helytállás, ha kimaradtak a helyzeteink Mezőkövesden
A Kisvárda elleni – szó szerint viharos –
élvonalbeli bemutatkozást, majd az újpesti pontszerzést sajnos két vereség
követte, a legutóbbi szombaton Mezőkövesden. Pedig ezen az 1-0-ra elveszített mérkőzésen is legalább egy pontra
jók voltak Csizmadia Csaba vezetőedző
fiai, de az a bizonyos pont Ihrig-Farkas
Sebestyén fejében maradt: a korábban
Olaszországban is profiskodó csatár fejesét a 82. percben Szappanos kapus
nagy bravúrral hárította. Ezzel lett volna 1-1, de így Serderov góljával 1-0-ra
nyert a borsodi gárda.
ki látta február 22-én a Mezőkö-

Avesd–Ferencváros mérkőzést, ahogy

Kuttor Attila legényei szétszedték a későbbi bajnokot a 3-0-ra megnyert mérkőzésen, az tudja, milyen remekül (is)
tud játszani a matyóföldi gárda. Persze
azóta Silye, Pillár és Zivzivadze eligazolt – utóbbi éppen a Puskás Akadémiának rúgott szép gólt szombaton a MOL

Fehérvár színeiben –, és ez a Kövesd
már nem az a Kövesd, amely idén kora
tavasszal az egész NB I legszebb futballját játszotta.
Nos hát, ide utazott szombaton a
BMTE, és a mérkőzés jelentős részében fölényben játszott az elmúlt idény
negyedik helyezettjének otthonában.
– Kár, hogy nem voltál lent Mezőkövesden, mert ha közvetlen közelről
láttad volna a mérkőzést, igazat adnál
nekem: nem érdemeltünk vereséget,
sőt, talán inkább győzelemmel kellett
volna levonulnunk a pályáról – értékelt lapunknak Csizmadia Csaba vezetőedző a találkozó másnapján, immár egy kicsit megnyugodva. – Mert
nemcsak Ihrig-Farkasnak volt az a
nagy helyzete a meccs hajrájában, hanem Kovács Dávidnak is, sajnos azonban mindkettő kimaradt. Meg kell tanulnunk, hogy az NB I-ben azonnal
büntetnek az elszalasztott lehetőségekért, ez más kávéház, mint az NB II

volt, itt nem babra megy a játék. Sajnos mindezt a saját bőrünkön tanuljuk.
Mindegy, négy forduló után négy pontunk van, és csak az elmúlt bajnokságban az első nyolc között végzett csapatokkal játszottunk eddig.
A szakember arról is beszélt, hogy
hiába csúszott be most két vereség – a
MOL Fehérvár FC és a Mezőkövesd
ellen –, a statisztikai adatok is mutatják, hogy egyre jobban belerázódik a
Budafok az élvonal tempójába, meccsről meccsre javulnak a labdabirtoklási
és egyéb mutatók.
– Mindez igen örvendetes, csakhogy
a futballban labdabirtoklási mutatókra nem adnak pontot, itt csak az számít,
ha berúgjuk a helyzeteket, és ezen a téren még sokat kell javulnunk – folytatta
„Csizi”. – A következő fordulóban, szeptember 26-án a Fradit fogadjuk, addigra
felépül a szemközti lelátónk is, 2500 néző
előtt játszunk. Nagy nap lesz ez Budafok
életében! n (Ch. Gáll András)

A budafoki kosárlabdaélet megteremtőjét, Dörflinger Károlyt 94 évesen, idős kora ellenére váratlanul veszítettük el. Szomorúan értesültünk a
hírről augusztus vége felé, hogy július végén Karcsi bácsi életét vesztette és eltávozott az örök budafoki kosárlabdapályák világába. Idős kora, az
ezzel járó nehézségek ellenére is vidáman, fiatalos hangulatban beszélgetett
velünk még júniusban, de akkor még
nem sejtettük, hogy sajnos többet már
nem lesz lehetőségünk találkozni vele.
A budafoki sportélet igen kiemelkedő alakja volt Dörflinger Károly, hiszen kerületünk sportéletében 1946
tavaszától van jelen a kosárlabda,
és már annak idején – 74 esztendeje – a BMTE egyesületnél a kosárlabda szakosztály megalakulásának is
tevékeny résztvevője volt. Karcsi bácsi játékosként, edzőként, szakosztály- és egyesületvezetőként is bőven
több mint fél évszázadnyi időt áldozott a XXII. kerületi kosárlabdasportra.
Szervezői és edzői munkájának
eredményeként az 1947-es esztendőben már férfi-, női és utánpótláscsapat is szerveződött, sőt az 1948as évben a férfiak az NB II-ben, majd
egy évvel később már az NB I-ben
versenyezhettek. 1949-ben a kerületi kosárlabdaélet az egyik legnagyobb
sikerét érte el az ő vezérletével, hiszen az NB I-ben negyedikek lettek és
megnyerték az Alkotmány Kupát. Karcsi bácsi azóta a szakosztály, illetve
klub életének akár nehezebb (1951–
1992), akár fényesebb (1992–1997)
korszakaiban is hűségesen kitartott szeretett, imádott egyesülete és
sportága mellett. Hosszú évekig, évtizedekig ő volt a Budafoki Kosárlabda
Klub elnöke, és nagyrészt az ő lelkesedésének és munkájának volt köszönhető, hogy egyesületünk túlélte
hullámvölgyeit, és 1992-ben öt évre
visszakerült az NB I-be. A nehezebb
viszonyok ellenére ő még mindig lelkiismeretesen küzdött a klub érdekeiért és életben maradásáért. Elnöki tevékenységének vége felé, a 2000-es
évek elején az egyesület élcsapata
újra visszakerült az NB I-be, és azóta

a BKK új lendületet véve egyre jobban
szélesíti utánpótlásbázisát is.
Az utóbbi másfél évtizedben már leginkább csak a háttérből kísérte figyelemmel a budafoki kosáréletet, 2011től pedig már „jogilag” is visszavonult
az egyesület vezetésétől. 2000 tavaszán a XXII. kerületben „Sport 22” kitüntetést kapott, a 2000/2001-es évad
során a Budafoki Kosárlabda Klub örökös tiszteletbeli elnökének választották,
majd 2012-ben a BMTE 100 éves fennállásának alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette
át a kerület sportéletének szervezésében végzett eredményes munkájának
elismeréseként.
Feleségével, Ida nénivel – akivel
több mint 60 éve voltak házasok – közösen is sokat tevékenykedtek a kosárlabdázásért, a kerületi értékekért.
Szavakkal, mondatokkal igazán nehéz kifejezni azt, hogy mit jelentett egy
ilyen nagyszerű ember jelenléte a kerületi sportéletben. Bőven több mint fél
évszázados munkáját, hűségét, odaadását, becsületességét, személyiségét elismerve példaként állíthatjuk őt
magunk és a felnövekvő sportgeneráció elé. Személyisége, munkássága
nélkül valószínűleg ma nem lenne Budafokon ilyen kosárlabdaélet!
Dörflinger Károly temetése, búcsúztatása szeptember 11-én 11 órakor volt a Budafoki temetőben.
Köszönünk szépen mindent, Karcsi
Bácsi, nyugodjon békében! n
(Budafoki Kosárlabda Klub)

Készülünk a „mohácsi csatára”
Szombaton kezdjük meg Magyar Kupa-szereplésünket
Szombaton 15 órakor a megyei I. osztályban szereplő Mohácsi TE 1888 otthonában lépünk pályára a Magyar
Kupa 6. fordulójában, ezzel kezdi meg
szereplését a BMTE a sorozat 2020–
2021-es kiírásában. Ellenfelünk patinás klub, az egyik legrégebbi magyar
sportegyesület.
mohácsi együttes két forduló után

Ahibátlan mérleggel áll a Baranya me-

gyei I. osztályban. A PVSK-t 4-1-re, a
Siklóst 2-0-ra győzte le. A Mohácsi TE
1888 játékoskeretében egy jól ismert
nevet is találhatunk: Vég Bence 2015 és
2019 között több mint százhúsz tétmérkőzésen szerepelt a BMTE-ben, Mester
Tamás, a kapusuk pedig a Fradi harmadik számú kapuvédője volt.
– Túl sokat nem tudunk a mohácsiakról, de nekünk nem is velük, hanem magunkkal kell foglalkoznunk –
mondta Csizmadia Csaba vezetőedző.
– Tovább kell jutni, ennyi! Mindenképpen lehetőséget akarok adni azoknak a
játékosaimnak is, akik eddig kevesebb

szerepet kaptak. Egy héttel később a
Fradit fogadjuk, akár felkészülésnek is
beillik a mohácsi összecsapás.
A Budafokot a múltja is kötelezi a jó
Magyar Kupa-szereplésre, nagyon jól
emlékszünk még arra a négy évvel ezelőtti mérkőzésre, amikor Grúz Tamás
és Kovécs Dávid (jelenlegi csapatkapitányunk) góljaival 2-1-re legyőztük a
Videotont, és bejutottunk a sorozat elődöntőjébe. Azon a feledhetetlen mec�csen mostani edzőnk, Csizmadia Csaba
még játékosként erősítette a Budafokot.
A felkészülést semmi sem zavarja,
nincs a csapatban koronavírusos játékos, Kovács Zoltán volt fertőzött, de ő
a többiektől szigorúan elkülönítve, karanténban lábadozik.
Szóval, közeleg a „mohácsi csata”,
csak abban bízunk, hogy nem olyan
eredménnyel végződik, mint 494 évvel
ezelőtt. Hadaink készen állnak a győzelemre, remélhetőleg „Csizi” sikeresebben vezényli seregét, mint annak
idején Tomori Pál tette Szulejmán seregei ellen. n (Ch. Gáll András)

Városházi Híradó
budafok-tétény

A XXII. kerületi önkormányzat lapja  Megjelenik kéthetente  Felelős szerkesztő: Haraszti Gyula  Lapterv: Gremsperger Péter
 Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület önkormányzata  Felelős kiadó: Paál Anita  Szerkesztőség címe: 1222 Budapest, Komáromi utca 23. 
Telefon/fax: 780-4678, e-mail: varoshazihirado@bp22.hu  A lap számai olvashatók: www.budafokteteny.hu  Hirdetésfelvétel: Sales Bt. elérhetőségek: 06-20/9589-700, office@keruletilapok.hu  Apróhirdetés-felvétel: Promontor Print Nyomda: Budapest XXII., Kossuth. L. u. 25-29. (Promontor
Udvar Üzletház, földszint). Nyitva tartás munkanapokon 10-től 17 óráig. További információ: www.promontorprint.hu  Terjesztés: MédiaLOG-DMHM Zrt. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt.  Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető  www.pltnyomda.hu  ISSN 2063-1472 (Nyomtatott)
 ISSN 2063-1480 (Online)  www. facebook.com/VaroshaziHirado

