Idősbarát önkormányzat

Márton-napi Pincejárat

Őrtűz a székelyekért

Tovább menetel a BMTE

Budafok-Tétény önkormányzata Idősbarát
Önkormányzat díjban részesült az idősbarát intézkedései, jó gyakorlatai alapján. (10. oldal) 

Márton-nap alkalmából számos helyen várják
libavacsorával a Budafoki Pincejárat vendégeit
november 7-én Budafokon. (7. oldal) 

Ha jelképesen is, de Budafok-Tétényben is
meggyújtották a szolidaritás lángjait a Székely
szabadság napján. (5. oldal) 

A DVTK-t itthon, a Zalaegerszeget idegenben
győzte le a BMTE, és ezzel a harmadik
az NB I-es tabellán. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Kaktuszvirág
Önfeledt szórakozás
Kovács Patríciával
a Klauzál Házban

(7. oldal) 
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Megemlékezések a szabadság napján
A hagyományokhoz híven idén is két helyszínen tartottak megemlékezést a kerületben az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
a forradalom elbukott, hőseinek áldozatvállalása nem volt hiábavaló.
Örökérvényű példát mutattak az utókornak nemzeti egységből, bátorságból,
önfeláldozásból. Ezért, ha nemcsak emlékszünk az értünk hozott erőfeszítéseikre,
hanem törekszünk is arra, hogy példájukat
a magunkévá tegyük, akkor úgy hiszem,
hogy nem hiába ontották vérüket – hangsúlyozta ünnepi beszédében a történész.
Az eseményen a szabadságharcos vitéz Priska József Tamás Öreg almafám és
A Kisfarkas dala című versei hangzottak
el Dizseri András előadásában.
A megemlékezők – köztük a Pofosz
kerületi szervezete, Budafok-Tétény önkormányzata, a kisebbségi önkormányzatok, egyházak, köz- és köznevelési intézmények, civil szervezetek és pártok
képviselői, valamint a kerület polgárai – a
hősök előtt fejet hajtva tették le koszorúikat az ’56-os emlékműhöz.
Az ünnepség résztvevői ezután Dr.
Takács Pál emléktábláján helyezték el
virágaikat, miközben a szabadságharcban vállalt szerepéért börtönbüntetésre
ítélt budafoki orvosra gondoltak. Az emlékezők ezt követően Szász Lajos lelkipásztorral együtt zsoltárt énekelve rótták
le tiszteletüket a hős előtt. (Folytatás az

Budafok-Tétény önkormányzata október
22-én a budafoki ’56-os emlékműnél és a
tüdőgondozó falán elhelyezett Dr. Takács
Pál-emléktáblánál, a Nagytétényi Polgári Kör az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján a Szelmann Háznál
szervezett koszorúzással egybekötött ünnepséget az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak tiszteletére.
budafoki megemlékezésen Gali Máté

Atörténész idézte fel a hatvannégy év-

vel ezelőtt történt eseményeket és azok
külföldi megítélését. A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos
munkatársa beszélt arról, hogy a forradalom budapesti bölcsője a Műegyetem
volt, ahol a diákok október 22-én tizenhat pontban foglalták össze a szegedi
egyetemisták által megfogalmazott követeléseket, amelyek azután a szabadságharc elérendő célkitűzéseivé váltak.
Az egyetemisták elgondolásai a kommunizmus szabadsághiányos időszakában
a szabadság és függetlenség alaptételeit tartalmazták. Kiemelte, hogy szabad
és demokratikus, a saját sorsa felől önmaga rendelkező Magyarország megteremtéséért ragadtak fegyvert honfitársaink, nemcsak Budapesten, de szerte az
országban. Ezért hullatták vérüket, és bár

Botrányos ellenzéki viselkedés

5. oldalon) 

Átadták a református gimnáziumot
Az átadáson beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is
Hálaadó istentiszteletet tartottak a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium új, középiskolai épületében október 17-én. Az
ünnepi szertartást, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett és beszédet mondott, Nagy Péter lelkipásztor tartotta.
járványhelyzetre

való

tekintet-

Atel a gimnázium hivatalos átadáKóber György ellenzéki önkormányzati képviselő, a kerületi baloldali összefogás jelöltjeként mandátumot nyert politikus (képünkön háttal) botrányos módon, ordítozva és
Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármestert fenyegetve fejezte ki nemtetszését, amikor a
legutóbbi képviselő-testületi ülésen leszavazták az egyik megüresedett bizottsági hely
betöltésére javasolt jelöltjét. (Továbbiak a 9. oldalon) 

sa zártkörűen zajlott, az aulában egymástól szellősen elhelyezett székeken
alig nyolcvanan ültek. A felsőbb évfolyamra járó diákok és az iskolai kórus az emeletről követte végig az eseményeket.
A keresztyén iskola keresztyén világ- és emberszemléletre tanít, ezeken
keresztül szemléli a szellemi, erkölcsi

és anyagi javakat. Ugyan ma sem sima
a keresztyén tanítók útja, de kiállunk
minden valódi tudás, igazság, erkölcsi
érték mellett – mondta igehirdetésében Nagy Péter lelkipásztor, aki prédikációjában arról beszélt, hogy kisgyermekként milyen nehezen élte át élete
első évnyitóját, majd az azt követő iskolában töltött nyolc évet. Mint mondta, jó harminc évvel később született
meg benne az elhatározás, hogy létrehozzon egy olyan iskolát, ahová szívesen járnak a gyerekek, ahol boldogok a
diákok. Ez a terve valósult meg, amikor a már évek óta jól működő Halacska Óvoda után a reformátusok átvették
a Rózsakerti Általános Iskolát 2012ben, és most, amikor elkészült a gimnázium épülete, és kapui nyitva állnak
a diákok előtt. (Folytatás a 2. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Megkezdődnek a kisrepülők zajszintmérései

Bár a hatóságok részéről nem történt változás az ügyben, az önkormányzat folytatja a reptéri zaj problémája elleni küzdelmet, és ennek következő lépéseként zajszintméréseket végeztet.
Az elsősorban a szoborpark és Erdődűlő környékén a Budaörsi Repülőtér által okozott
zajszennyezés ügyében az önkormányzat folyamatosan dolgozik a lakók nyugalmának
megőrzése érdekében. A reptérrel sikeres megállapodásra jutottak, azonban a reptér iskolakör megváltoztatásáról szóló pályamódosító kérelmét a hatóságok elutasították. Legutóbb Karsay Ferenc polgármester levélben kereste meg a panaszokat benyújtó lakosokat,
amelyben ígéretet tett a szakértői zajmérések elvégzésére, melynek célja, hogy jegyzőkönyvvel bizonyítható legyen az elviselhetetlen zajterhelés ténye. A küzdelem következő
lépéseként megkezdődnek a zajszintmérések, melyek 2021 tavaszán is folytatódni fognak,
hogy a teljes légi forgalmat illető eredményeket kaphassanak. Azok a kerületiek, akik korábban panaszt nyújtottak be az önkormányzathoz, kérhetik majd, hogy a lakóhelyükön külön felmérést végezzenek a szakemberek. A mérési eredmények alapján zajtérképet fognak készíteni, amely jól tudja szemléltetni, hogy milyen mértékben érinti Budafok-Tétényt a
Budaörsi Repülőtér zajszennyezése. Ez azért is fontos, mert a polgármester kész jogi színtéren is megvédeni a kerület lakóinak nyugalmát, ha a reptérrel közös megoldáskeresés sikertelen lesz. n (VH – budafokteteny.hu)

Elhalasztott futókörépítés

Orbán Viktor miniszterelnök a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumban

Átadták a kerület
református gimnáziumát
Az átadáson beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is
(Folytatás az 1. oldalról) 

A lakossággal való hosszas egyeztetés után az Arany János-lakótelepi futókör építésének
elnapolásáról döntöttek. Az Arany János-lakótelepen élők jelentős része kezdeményezte a
futókör megépítését, erre reagálva az önkormányzat társadalmi egyeztetés keretén belül
kívánta felmérni az ott lakók pontos igényeit. A fejlesztés ötletét az önkormányzat vezetése felé tolmácsoló Krieger Krisztina és Németh Zoltán képviselők vállalták, hogy segítik a
lakossági vélemények begyűjtését. A felmérés eredménye megmutatta, hogy közel azonos
számú támogató és ellenző vélemény érkezett a fejlesztéssel kapcsolatban, ezért Karsay
Ferenc polgármester a lakótelep területi képviselőjét, Tóth Endrét kérte fel, hogy folytasson további egyeztetéseket a lakossággal a futókör létrehozásáról, hiszen a körzetet ő képviseli, a lakossági igényekkel neki kell a leginkább tisztában lennie. A képviselő tájékoztatója szerint is közel azonos számban támogatják és ellenzik a projekt megvalósulását.
Az önkormányzatnak fontos, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, melyet a jelentős
többség támogat, ennek alapján most nem épül meg az Arany János-lakótelepi futókör. A
fejlesztés további egyeztetésének koordinálására a polgármester Tóth Endre képviselőt kéri
fel. Ígérete szerint amennyiben a jelentős többség a futókör építését szeretné, újrakezdik a
projekt megvalósítását. n (budafokteteny.hu)

Új előtető a szakrendelőnél

Új előtető szolgálja a biztonságos várakozást a szakrendelő előtt. A koronavírus miatt hozott szabályok értelmében korlátozott létszámban tartózkodhatnak a rendelésekre érkezők
a szakrendelő épületében. Hogy a kint várakozókat is védjék a csapadékos időjárástól, új
előtetőt építettek az épület elé. A koronavírus terjedésének lassítása érdekében hozott szabályok értelmében továbbra is csak a szűrőponton át lehet belépni a Káldor Adolf Szakrendelő területére, ahol a testhőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítés mellett a járványügyi
kérdőív felvétele zajlik. Emiatt előfordulhatnak kisebb torlódások, ezért időnként elkerülhetetlen, hogy a betegeknek az épület előtt kelljen várakozniuk, amíg bejutnak a szűrőpontra.
A fedett rész kialakításánál tekintettel voltak arra, hogy a mentők részére szabadon megközelíthető maradjon a bejárat, valamint hogy a járványveszély elmúltával, szükség esetén
gyorsan elbontható legyen. n (budafokteteny.hu)

A Szász Lajos lelkész által vezetett hálaadó imádságok és a kórus éneke után, az
istentiszteletet követően Németh Géza
gondnok szólt a gyülekezet nevében.
Méltónak nevezte, hogy a XXII. kerület
első egyházi iskolája az 1962-ben elhunyt
Demjén István nevét viseli, ugyanis a református lelkész volt a budafoki református templom építésének kezdeményezője és fő szervezője, így megkésve bár, de
rehabilitálják szolgálatát. Ezt követően a
gondnok megköszönte, hogy a kormány
fontosnak tartja és támogatja a templomok, valamint az iskolák építését.
Karsay Ferenc polgármester Budafok-Tétény elhivatott, tenni akaró református közösségét emelte ki.
– A református intézmények óriási értéket jelentenek a kerület számá-

ra, hiszen arra hívják fel a figyelmet,
hogy ne csak előre, hanem felfelé is tekintsünk. Példát mutatnak, hogyan forduljunk szeretettel, megértéssel a világ
és embertársaink felé – hangsúlyozta a
polgármester.
Ünnepi beszédében Orbán Viktor –
idézve Gyökössy Endre református lelkészt, író-költőt – azt mondta: – Arra
kaptuk a keresztény szabadságot (...),
hogy homo christianusoknak neveljük
a gyermekeket, hitükért, családjukért,
nemzetükért és embertársaikért elkötelezett embereknek. Amikor az állam forrást ad egy egyházi intézmény
építésére vagy fenntartására, akkor a
pénzt a legjobb helyre teszi – jelentette ki a miniszterelnök, aki az egyházi
intézmények állami támogatásáról így
fogalmazott:

– Minden egyes forintnak a sokszorosát kapja vissza az egész magyarság
oktatásban, nevelésben, kultúrában,
családok, elesettek, szegények, öregek,
betegek gondozásában vagy éppen
nemzetépítésben, határon túli magyar
közösségek megsegítésében. Sok-sok
területen, ahol az egyház és az állam
ma egymás munkatársai.
Az ünnepség a közösen énekelt
Himnusszal zárult.
Az ország egyik legmodernebb iskoláját, a XXI. század követelményeinek eleget tevő gimnáziumi épületet,
ahol többek között tizenkét tanterem,
egy óriási sportcsarnok, több tornaterem és egy mélygarázs is helyet kapott,
az egyházi és világi vezetők közösen
tekintették meg a hálaadó istentisztelet
után. n (Tamás Angéla)

Gondozzuk az ingatlan előtti közterületet!
A közterületekkel kapcsolatos lakossági kötelezettségekről
A nem vagy nem megfelelően gondozott közterületek számos bosszúságot
okozhatnak mindannyiunknak. A járdára, útra lógó ágak a gyalogos, kerékpáros és autós közlekedést nehezítik.
A nem jól működő vízszikkasztó vagy
-elvezető árkok pedig súlyos károkat
okozhatnak a magán- és a közvagyonban egyaránt. A bosszúság és a balesetveszély elkerülése érdekében az
önkormányzat fontosnak tartja felhívni
a helyiek figyelmét arra, milyen kötelezettségeik vannak az ingatlanjuk előtti
közterülettel kapcsolatban.
Kinek a feladata az ingatlanom
előtti közterület gondozása?
A hatályos jogszabályok (1994-ben hozott fővárosi rendelet, 2013-ban hozott
kerületi önkormányzati rendelet) kimondják, hogy az ingatlan tulajdonosa
(kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan és az úttest közötti
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és
síkosságmentesítéséről, az elhagyott
hulladék és a hó eltakarításáról. Ez
nemcsak köztisztasági kérdést jelent,
hiszen a kötelességeink elmulasztásából fakadó balesetek jogi következményekkel is járhatnak.
Milyen feladatokat
jelent ez pontosan?
Ez többek között jelenti a zöldterületek, járda gondozását (ebbe beletarto-

zik például a zöldterületen a fűnyírás,
kaszálás, továbbá a járda gyommentesítése, az összekoszolódott, havas, csúszós járda takarítása is). A telekingatlanról a járda, kerékpárút és
az úttest fölé nyúló ágak és bokrok
megfelelő nyesését, az utcai fasorok
kivételével az ingatlan elé ültetett növények karbantartását. A nyílt árok és
ennek műtárgyai tisztán tartását, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolítását, nemcsak az árokból, hanem a

bevezető folyókákból is. Ide tartozik,
hogy tilos közutakon, közterületeken
az út árkába, átereszébe olyan anyagot
juttatni, amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot, átereszt szennyezi.
Ha a víz nem tud bejutni a szikkasztó
árokba, tovább folyva a mélypontokban már olyan mennyiség gyűlhet ös�sze, ami komoly problémákat és rongálásokat okozhat. (Ennek értelmében
nem szabad például sem zöldhulladékot, sem más anyagot az árokban tárolni és gyűjteni.) n (vh)

Városházi Híradó

Újra lesz részvételi
költségvetés

További eszközökkel segítik a lakhatás megőrzését Budafok-Tétényben
Az október 15-én megtartott testületi ülésen úgy határoztak a képviselők,
jövő évben is útjára indítják a részvételi költségvetést, valamint arról is döntöttek, a szociális szempontokat még inkább előtérbe helyezve módosítják az
önkormányzati lakások használatáról
szóló lakáskoncepciót.
testületi ülés előtt köszöntötték

AGévai Csillát, aki a Hónap művésze

címet vehette át Karsay Ferenc polgármestertől. A testület tagjai gratuláltak
Sinkovicsné Király Angélának, a XXII.
kerületi Egyesített Óvoda szakmai óvodavezető-helyettesének, aki Brunszvik
Teréz-díjat vehetett át az emberi erőforrások miniszterétől. A napirendek előtt
felszólalt Molnár Gyula országgyűlési
képviselő, aki az idén harmincéves önkormányzatiság alkalmából köszöntötte a képviselőket. Külön gratulált Németh Zoltán alpolgármesternek, akit
1990 októberében választottak először
önkormányzati képviselőnek BudafokTétényben, és az azóta eltelt három évtizedben is folyamatosan ellátta a kerületiek képviseletét.
Ahogyan korábban beszámoltunk
róla, új kosárlabdacsarnok épül Budafokon. A Budafoki Kosárlabda Klub, a
Műegyetemi Atlétikai és Football Club
és a Kosárlabdát Kedvelők Clubja által
benyújtott taopályázat segítségével, valamint önkormányzati önrészből megvalósuló beruházás a Budai Nagy Antal
Gimnázium és a Kolonics György Általános Iskola között kaphat helyet. Az
épület terveit a testületi ülésen mutatták
be a képviselőknek. A létesítmény elsősorban a közeli iskolák testnevelésóráinak és edzéseknek adna helyet. A beruházás a kerületi építési szabályzat
módosítását igényli, amelyről pozitívan
döntöttek a képviselők. Nagy sikernek
örvendett a lakosság körében a tavaly
útjára indult részvételi költségvetés. Az
úttörő program keretében Budafokon,
Budatétényben és Nagytétényben 100100-100 millió forintot biztosított az
önkormányzat, amelynek a felhasználásáról közvetlenül dönthettek az ott élők.
Ennek köszönhetően öt közösségi projekt valósult meg vagy fog megvalósulni a közeljövőben. A program népszerűségére való tekintettel újra meghirdetik

a programot, amely a 2021-es költségvetés terhére, az előző év mintájára zajlik majd, az azóta megszerzett tapasztalatokkal kiegészítve.
A képviselő-testület a 2021–2025
közötti időszakra új lakáskoncepciót fogadott el. Kiemelt cél az önkormányzati bérlakásokban a lakhatás megőrzése, a kilakoltatások elkerülése a kerületi
családsegítő szolgálat jelenleginél is aktívabb szerepvállalásával. A most elfogadott koncepció egyhangú, többpárti
együttműködéssel jött létre. Megalkotásánál fontos volt a szociális szempontok még hangsúlyosabb érvényesítése.
Emelték a szociális bérleti díjra vonatkozó jogosultsághoz szükséges egy főre
jutó jövedelmet, amelyet a mindenkori
minimálbér 50 százalékában állapítottak meg. Döntés született arról is, hogy
a szociális bérlakások bérleti díját évente csak az inflációval lehet emelni, hogy
a szociális bérleti díj összege nem lehet több, mint a költségelvű bérleti díj
60 százaléka, a piaci alapú lakbért pedig
minden évben a kerületben, magánforgalomban kialakult bérleti díjakhoz igazítja a képviselő-testület.
Változtak a pályázati kiírások közzétételi szabályai is. A koncepció kitér
a közösségi együttélés szabályai betartásának fontosságára is: eszerint az önkormányzati bérlőnek is kötelessége betartani a lakóközösségben elfogadott
általános magatartási, közösségi együttélési szabályokat. Amennyiben ezt nem
teszi meg, és írásbeli felszólításra sem

hagy fel a kifogásolt magatartással, bérleti jogviszonya felmondható. A képviselő-testület döntött arról is, hogy a kerületi közfeladatok ellátásában részt vevők
részére pályázati eljárás nélkül biztosított bérlakásokkal tegye vonzóbbá a kerületi munkavállalást. Megválasztották
a Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ új vezetőjét, Iványi Viktóriát. Az egyetemes szolgáltatókon túl
szabad piaci energiakereskedőktől is beszerezhetik a vezetékes villamosenergiát
a fogyasztók, és bizonyos teljesítmény
felett ugyanez vonatkozik a földgázenergiára is. A testület döntött arról, hogy az
önkormányzat ezt kihasználva, a lehető legkedvezőbb piaci energiaár elérése
céljából fogyasztóhelyeit (pl. polgármesteri hivatal, köznevelési és egészségügyi intézmények) összefogva csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. által
lebonyolított közbeszerzési eljáráshoz.
A csoportos közbeszerzés előnye, hogy
a nagyobb mennyiség miatt kedvezőbb
áron juthatnak hozzá a villamos energiához, valamint a földgázhoz. Önkormányzatunk már többször csatlakozott
a Sourcing Hungary Kft. által lebonyolított energiabeszerzéshez, amellyel napjainkig a villamos energiára vonatkozóan
87,4 millió forint, a földgázra vonatkozóan 55,2 millió forint megtakarítást ért el.
A testületi ülésen, illetve az esemény
után egy külsős bizottsági hely megszavazása miatt konfliktus alakult ki. Az
esetről részletesen beszámolunk a 9. oldalon. n (budafokteteny.hu)

önkormányzati képviselő
Jobbik

Előző év végén indult a részvételi költségvetés, mely keretében a kerület lakosai küldhetnek projekteket, fejlesztési
és programjavaslatokat, és szavazással

Tóth Endre
önkormányzati képviselő
Momentum Mozgalom

1 éve volt az önkormányzati
választás
1 éve szavazott bizalmat a kerület lakossága az új képviselő-testületnek, amelyben a korábbi időszakkal ellentétben az
ellenzéki képviselők kerültek többségbe. 1 éve ilyenkor a változás reményével volt tele a kerület lakossága, hiszen
a fideszes polgármester és az ellenzéki

képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Gondolatok
mindenszentek
alkalmából
egérkezett az igazi ősz, amikor az idő hidegre fordul, a fák narancssárgá-

Mba váltanak, a falevelek lehullanak, és a zsivajos, harsány nyár után vis�-

szavonulunk otthonunk békéjébe, hogy elcsendesedjünk kicsit.
Fekete István írta: „Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el.” Hamarosan elérkezik ez a nap, mindenszentek napja, az év egyik legbensőségesebb
ünnepe. Ezen a napon keveredik a fájdalom és a feloldozás, a dühítő hiányérzet és a szívet melengető szép emlékek. Gondolatban újra átéljük a régi, közös élményeket, amely egyszerre hozza közelebb szeretteinket, és egyszerre
érezzük még intenzívebbnek hiányukat.
Ezen a napon azonban nemcsak elhunyt családtagjainkra, barátainkra,
szeretteinkre emlékezünk. Gyertyát gyújtunk azokért is, akik ismeretlenül,
talán névtelenül, csendben formálták a világot, és tették országunkat, városunkat, kerületünket olyanná, ahol ma békében, szeretetben élhetünk. Minden, ami hozzátartozik napjainkhoz, valaki életének, tetteinek következménye, ezért rendszerint több közös megemlékezést is tartunk a kerületben,
ahol budafok-tétényi őseink emléke előtt hajtunk fejet.
Idén sajnos a Budapesti Temetkezési Intézet által szervezett megemlékezések elmaradnak, azonban a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének XXII. kerületi szervezete megtartja hagyományos megemlékezését a
Budafoki Temetőben. Múlt héten emlékeztünk meg az 1956-os forradalom
és szabadságharc kirobbanásának 64. évfordulójáról. Sajnos a történelmünk
ezen meghatározó eseménye is megannyi áldozatot követelt, köztük ártatlan
fiatalok és gyerekek életét vette el. November 2-án rájuk is emlékezünk a Pofosz kerületi szervezetének csendes megemlékezésén, ahol virágokat helyezünk el, mécseseket gyújtunk a lyukas zászlóval jelölt sírok előtt, ’56 áldozataira emlékezve.
Bízom benne, hogy mindenki méltóképp tud megemlékezni azokról, akik
már nincsenek velünk. Sajnos azonban ilyenkor sem szabad, hogy alábbhagyjon az éberségünk. Fontos, hogy mind az egészségünkre, mind pedig
biztonságunkra odafigyeljünk a temetők járása és rokonlátogatások idején. Kérek ezért mindenkit, hogy az ünnepek alatt is figyeljen a már unásig ismételt szabályokra, amelyek betartásával a koronavírus terjedése ellen tehetünk. Ilyen a távolságtartás, a maszkviselés és a gyakori kézmosás
vagy kézfertőtlenítés. Ajánlom továbbá figyelmükbe a rendőrség jó tanácsait, amelyeket itt, az újságban is megtalálhatnak. Olvassák el figyelmesen, és
igyekezzenek betartani, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává. n

Csiszár Zsuzsanna
önkormányzati képviselő, FIDESZ–KDNP

Krieger Krisztina

önkormányzati képviselő, FIDESZ–KDNP
szepesfalvy anna Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő, alpolgármester

Eddig és ne tovább!

Mi a véleményük?
Staudt Máté



ők döntik el, melyik valósuljon meg. Ennek a projektnek a kiterjesztését kezdeményeztem az önkormányzat októberi
testületi ülésén, vagyis javaslatot nyújtottam be annak érdekében is, hogy a
részvételi költségvetés kerüljön kiterjesztésre Baross Gábor-telepre is, melynek célja, hogy a részvételi költségvetésben önálló keretösszeget kapjon 50
millió forint értékben. Javaslatom indoka, hogy a közterület- és városrésznevek

megállapításáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet szerint a XXII. kerület
négy városrészből áll, ennek megfelelően a 2021-es évre vonatkozó részvételi költségvetésben a jogszabály szerinti valamennyi városrész szerepeljen, ne
csupán Budafok, Budatétény és Nagytétény. Sajnos a kerületvezetés a kezdeményezést eddig nem támogatta, egyelőre
ígéretet kaptam további egyeztetésre az
ügyben. n

testület együttműködésre volt ítélve, így
a kerületben egy új politikai kultúra meghonosodására volt kilátás. Karsay Ferenc
azonban a teljes ellenzékkel való együttműködés helyett a pozícióéhes volt szocialista és ipartestületi képviselők megvásárlása mellett döntött, felülírva ezzel a
választói akaratot.
1 éve küzd az elveit áruba nem bocsátó, valódi ellenzék a változásért. Ellenszélben kell dolgoznunk, de így is sikerült jelentős eredményeket elérnünk.
Nem hagytuk, hogy a kerületünk szociális intézményét érintő visszataszító botrányt a szőnyeg alá söpörje a vezetés.
Sikerült elérnünk, hogy a korrupt intézményvezetőnek a törvény előtt kelljen fe-

lelnie a rászorulók megkárosításáért, és
belső vizsgálat induljon az önkormányzat felelőssége ügyében is. Elértük, hogy
az új lakáskoncepció egy átláthatóbb és
szociálisan igazságosabb önkormányzati
lakásgazdálkodásnak rakja le az alapjait.
Megszereztük Karácsony Gergely főpolgármester támogatását a Kossuth Lajos
utca felújításához. Javaslatunkra emelkedett duplájára a Bursa Hungarica ösztöndíj összege. Klímavédelmi cselekvési
tervet dolgoztunk ki, és javaslatainkkal
növeltük a közbeszerzések átláthatóságát. Változást hozott tehát ez az 1 év a
korábbiakhoz képest: most már a kerület ellenzéki érzelmű lakosságának is elhallatszódik a hangja a városházára. n

Sokan értesültek már a sajtóból, vagy a közösségi portálokról, hogy az októberi testületi ülésen Kóber György Márk képviselő úr olyan viselkedésre ragadtatta magát,
amire az elmúlt harminc év demokratikus működésében egyszer sem volt példa.
Képviselőtársunk ugyanis, egy neki nem tetsző döntés során, majd az ülést követően folyamatosan szidalmazta Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester asszonyt, aki
hiába kérte, hogy a két lépés távolságot és a minimális udvariasságot tartsák meg.
Kóber annyira kivetkőzött magából, hogy követte Dankónét az irodájába, becsmérlő
szavakat sziszegve a képviselőnőnek, többszöri felszólításra sem hagyta el az irodáját.
Ezt látva levelet intéztünk a képviselő-testület minden férfi tagjához, kérve őket,
hogy foglaljunk közösen állást abban, hogy ugyan a szenvedélyes, heves viták természetes velejárói a demokratikus működésnek, de a másik személy méltóságának
ilyen mértékű semmibevétele elfogadhatatlan. Sok megerősítő visszajelzést kaptunk
a Fidesz, a Budafoki Baloldal, a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete és az Ipartestület képviselőinek részéről. Sajnos a DK, a Momentum és a Jobbik viszont nemhogy nem határolódott el ettől a viselkedéstől, de olyan maszatolásba kezdtek, amit
csak áldozathibáztatásként lehet felfogni.
A budafok-tétényiek többet érdemelnek ennél, hisz arra kaptunk megbízatást tőlük, hogy az érdekeiket képviseljük, a kerület ügyeit intézzük, azokban döntést hozzunk. Méltatlan feléjük, a szavazókhoz ez a viselkedés! Mi a magunk részéről lezártnak tekintenénk ezt az ügyet, de őszintén reméljük, hogy előbb-utóbb azok a
képviselők, akik nem ítélték el most ezt a viselkedést, belátják tévedésüket, és Kóber
képviselő úr is ráébred, hogy méltatlanul viselkedett és bocsánatot kér. Ez mindan�nyiunk közös érdeke! n

Felhívás olvasóinkhoz!
Tisztelt olvasóink! Köszönjük, hogy továbbra is sokan megtisztelnek bennünket azzal, hogy rendszeresen és szívesen
olvassák, minden második héten, a megjelenéseink idejében, várják a postaládájukba a Városházi Híradót! Ennek
egyértelmű jele, hogy ha az újság valamilyen oknál fogva
nem érkezik meg, azt jelzik számunkra, és ennek megfelelően tudunk intézkedni a terjesztőnél. Kérjük, hogy ha
olyan információval rendelkeznek, hogy valahová nem
érkezett meg a kiadványunk, azt jelezzék számunkra
a pontos cím megadásával a VaroshaziHirado@bp22.hu
vagy a haraszti1969@gmail.com elektronikus postacímre, hogy azonnal intézkedni tudjunk! n
Köszönettel:
a Városházi Híradó szerkesztősége
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 Városházi Híradó

GYŰJTŐPONTOS LOMTALANÍTÁS

KIJELÖLT KERÜLETI GYŰJTŐPONT: 1225 Budapest, Nagytétényi út 335.
IDŐPONT: 2020. november 4-12., 9-18 óráig

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ ÉS IDŐPONTFOGLALÁS:
2020. október 28-tól a www.fkf.hu oldalon és a 06 80 353 353 telefonszámon

• A gyűjtőpontos lomtalanítás előzetes időpont-regisztrációhoz és mennyiségi korláthoz kötött.
• Egy háztartás 400 kg lomhulladékot szállíthat be egyszerre, összesen 1200 kg keretmennyiségig.
• A kijelölt gyűjtőpontot kizárólag a XXII. kerületi lakosok vehetik igénybe, amit lakcímkártya és ugyanazon személy nevére szóló személyigazolvány
bemutatásával kell igazolni.
• A gyűjtőponton kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (ami méretei miatt nem rakható a hulladékgyűjtő-tartályba, pl.
elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) adható le.
• Bizonyos* veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok leadására a XXII. kerület, Nagytétényi út 335. alatti hulladékudvar
melletti bekötőúton lévő közterületen kijelölt ideiglenes gyűjtőponton, a lomhulladék leadásával azonos időszakban, november 4. és november 12.
között minden nap 9-től 18 óráig van lehetőség. *További információkért kérjük, látogassanak el a www.fkf.hu weboldalra.

Városházi Híradó
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Őrtűz a székelyekért
Ha jelképesen is, de Budafok-Tétényben is
meggyújtották a szolidaritás lángjait
Székely Nemzeti Tanács 2016-ban

Aoktóber utolsó vasárnapját a székely

Péter Árpád a kerületi Pofosz elnöke,
Karsay Ferenc polgármester,
Szepesfalvy Anna alpolgármester
és Dizseri András az ünnepségen

Megemlékezések
a szabadság napján
(Folytatás az 1. oldalról) 

Október 23-án reggel 9 órakor katonák
menetelése verte fel Nagytétény csendjét. A Huszonkettes Honvéd Gyalogezred hagyományőrző csoportja érkezett
a Szelmann Ház elé, ahol már közel hatvanan összegyűltek – köztük a
nagytétényi székelyek is –, hogy közösen emlékezzenek ’56 hőseire.
A Nagytétényi Polgári Kör elnöke,
Lászlóné Varga Éva köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve a nagytétényi esperest, Fülöp Ákos atyát, valamint
Karsay Ferenc jelenlegi és Szabolcs Attila volt polgármestert. Az ünnepségen
Kubik Anna Kossuth- és Jászai Maridíjas színművésznő, érdemes művész
nagy örömmel mondta el vitéz Priska

József Tamás verseit, mert mint elárulta
hallgatóságának, személyesen is ismerte „Tamás bácsit”. Az ’56-os forradalmár iránt érzett tisztelete jeléül a színművésznő Gyurkovics Tibor Srác, 56
című versét is elszavalta.
Bánhegyi Ferenc ünnepi beszédében
többek között kiemelte a helyi vonatkozású eseményeket. Elmondta, hogy
1956 októberében Budafokon a tanácsháza, a rendőrség és a posta épületéről
eltávolították a vörös csillagot. A forradalmárokat Vilt Tibor szobrászművész
és Vén Emil festőművész vezette.
A nagytétényi ’56-os események központi helyszíne a Szelmann Ház volt, és
mivel sokan vállaltak feladatot a nagytétényi Nemzeti Bizottságban, ezért so-

kan váltak később a megtorlások áldozataivá. A történelemtanár név szerint is
szólt néhány szót a helyi hősökről, többek között a nagytétényi nemzetőrség
parancsokáról, az akkor 48 éves Fáy Ferencről, akit halálra ítéltek és kivégeztek,
ahogy ugyanezen a napon Zrínyi János
nemzetőrt is. Kiemelte a Nemzeti Bizottság elnökét, Hufnágel Istvánt és id. Solymosi Jánost, akik hosszabb időre börtönbe kerültek, és felhívta a figyelmet arra
is, hogy a nagytétényi hősök névsora a
Szelmann Ház falán 2016-ban elhelyezett emléktáblán olvasható.
A koszorúzással egybekötött megemlékezésen Juhász Lajos gitározott,
aki a Csík zenekar Hazám, hazám című
dalát adta elő. n (Tamás Angéla)

Ötvenhatról egy kicsit másképpen
Rendhagyó online történelemóra a kerületi középiskolásoknak
Rendkívüli online történelemórán vehettek részt a kerületi középiskolások,
amelynek középpontjában a budafoki belgyógyász szakorvos, dr. Takács
Pál (1900–1977) közéleti és egyházi
szerepvállalása állt, kiegészítve azt az
1956-os események politikai és egyházi vonatkozásaival.
Takács Pált bemutató előadást

ASzász Lajos, a Budafoki Reformá-

tus Egyházközség lelkésze tartotta. Az
események politikai hátteréről Németh
Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke beszélt, az akkori magyarországi egyházi életet pedig Németh Géza, a Budafoki Református
Egyházközség gondnoka vázolta fel
a fiataloknak. A beszélgetést vezető
helytörténész, Garbóci László személyes élményeit és a kerületiek által elmesélt történeteket osztotta meg az ifjúsággal a 45 perces tanórán.
– A történelem példatárában nemcsak a nagy háborúk, a gazdasági válságok és a politikai események fontosak, hanem az is, hogy a hozzánk
Szász Lajos, Németh Géza, Garbóci László
és Németh Zsolt a rendezvényen

hasonló hétköznapi emberek hogyan
élték meg mindezeket. Milyen döntési helyzetekbe kerültek, milyen kihívásokkal szembesültek és hogyan álltak
helyt az adott körülmények között –
mondta bevezetőjében a történész végzettségű Szász Lajos, majd végigvezette hallgatóit dr. Takács Pál életútján,
aki végigélt diktatúrákat, világháborút,
forradalmat, miközben mindvégig hiteles ember maradt.
– Az ő életén keresztül egy olyan
ember sorsát láthatjuk, aki vállalta ennek a népnek, ennek az országnak, ennek a városnak, a református egyháznak a sorsát. Élete végéig hűséges
maradt azokhoz a döntéseihez, az elköteleződéseihez, amelyeket vállalt.
Nem sokat beszélt, inkább cselekedett,
komoly áldozatokat hozva a közösségeiért, családjáért és az egyházért.
Munkáját a legnehezebb körülmények
között is hivatásként élte meg – hangsúlyozta a lelkipásztor.
Németh Zsolt a totalitárius diktatúrákat mutatta be a fiataloknak, kiemelve a történelem legsötétebb korszakai-

nak egyikét, a kommunizmust, amely
mintegy százmillió áldozatot követelt. Az országgyűlési képviselő ennek kapcsán Illyés Gyula Egy mondat
a zsarnokságról című versét ajánlotta a
diákság figyelmébe. Az egyház helyzetéről – a Rákosi-rezsimtől a Kádár-kormányzaton keresztül a rendszerváltás
időszakáig, illetve napjainkig –, valamint Demjén István református lelkész
Budafoki Református Egyházközségben betöltött szerepéről Németh Géza
beszélt.
Garbóci László gyerekként ismerkedett meg dr. Takács Pállal, így ő az
orvos családjáról, mindennapjairól,
szociális érzékenységéről mesélt a tanulóknak. Dr. Takács Pált, a kiváló diagnosztát a szegények orvosaként emlegették, mert a nélkülöző betegeket
ingyen kezelte, és gyakran ő maga fizette ki a gyógyszereiket is. Amikor
1944. december 26-án a Balatoni műút
felől bejöttek az oroszok a Péter-Pál utcán át, rajta kívül minden orvos elmenekült a szanatóriumból. Ő a Plébánia
utcai házából öt gyermekével és várandós feleségével átköltözött a szanatórium légópincéjébe, hogy tovább gyógyíthasson. Ellátott mindenkit, akit az
utcáról bevittek, a sebesült orosz katonákat is, majd a hálából tőlük kapott fél
lóból húslevest főzetett, és szétosztotta
az éhező emberek között. Embersége,
önzetlensége határtalan volt.
Takács doktort „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés” vádjával 1957 májusában letartóztatták, első fokon
kötél általi halálra, másodfokon életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban az országos amnesztiával szabadult súlyos betegen. 1977-ben
bekövetkezett haláláig humanista küldetését folytatva tovább dolgozott
üzemorvosként. n (Tamás Angéla)

autonómia napjává nyilvánította. Székelyföld-szerte őrtüzek gyúlnak ezen
a napon. A székely zászlót Magyarországon elsőként kitűző BudafokTétény önkormányzata néhány éve a
nemzeti összefogás élére állt, és Szabolcs Attila, valamint Németh Zsolt
kezdeményezésére felhívással fordult
a hazai települési önkormányzatokhoz: csatlakozzanak őrtüzek gyújtásával a székelyföldi kezdeményezéshez.
Kerületünkben attól kezdve minden évben fellobbannak a szolidaritás lángjai a Tóth József utca
és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél lévő dombon, jelezve Budafok-Tétény kiállását a székely autonómiatörekvések mellett.
Idén a kedvezőtlen időjárás nem tette
lehetővé, hogy a Duna túlpartjáról is
látható őrtűz lobogjon a székelyföldi
őrtüzekkel egy időben, magyarországi
idő szerint délután fél ötkor, de az önkormányzat dísztermében mégis fellobbantak a lángok, a mécsesek lángjai.
Az eseményen Karsay Ferenc köszöntötte a résztvevőket.
– Idén, ha jelképesen is, de Budafok-Tétényben is meggyújtjuk az őrtüzet immár hatodik alkalommal. A
láng a trianoni békediktátum 100. évében is jelképezi, hogy bár a határok
elválasztanak minket, a sorsunk közös. Ezzel is hitet teszünk a nemzeti identitás szabad vállalása és a székelyek autonómiatörekvései mellett
– mondta a résztvevőket köszöntve Karsay Ferenc polgármester.
Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke beszédében kihangsúlyozta: ha nem is a máglyát álljuk körül, de együtt vagyunk,
székelyek és magyarok, barótiak és
budafok-tétényiek, és ez a legfontosabb. Összejöttünk a Kárpát-medence számos pontjáról, és ez az egy-

ség annak bizonyítéka, hogy mi,
magyarok immár egyek vagyunk.
A parlamenti képviselő kiemelte: Magyarország törvénybe iktatta, hogy támogatja a külhoni magyarok autonómi
a törekvéseit, amelynek egyértelmű,
világos, hallható és látványos módja a
székelyek felé az őrtűz meggyújtása.
Kerületünk korábbi polgármestere, Szabolcs Attila így fogalmazott:
– Létrehoztuk a XXI. századi magyar
jövő szellemi alapjait. Tudjuk, hogy a
nemzeti összetartozás napi gyakorlatával egyre több intézményünk lesz.
Tudjuk, és egyre többen értik is, hogy
a magyarság gazdasági, társadalmi horizontja nem a mai ország, hanem a
Kárpát-medence és Közép-Európa határvonalain húzódik. Az eseményen a
Budafok-Tétény testvérvárosából érkezett küldöttség nevében a Kovászna
megyei Barót város frissen megválasztott polgármestere, Benedek-Huszár János beszélt, aki megköszönte,
hogy 2013-ban Budafok-Tétény önkormányzata szolidaritása jeléül kitűzte a székely zászlót, és minden évben
őrtüzet gyújt október utolsó vasárnapján. Felhívta a figyelmet arra, hogy Erdélyország területe a miniállamokat
nem számolva Európa 23 országánál
nagyobb, ezért gondolják nagyon fontosnak az autonómiát, amelynek feltétele az is, hogy gazdaságilag erősödjenek. Az elöljáró hozzátette, hogy ehhez
Magyarországtól kapnak segítséget.
Az anyaország jelentősen és hathatósan támogatja a szülőföldön való megmaradásukat, és ezt nagyon köszönik.
A magyar Himnusszal kezdődő rendezvényen, amelyen a résztvevők figyelmezettek arra, hogy még él az aláírásgyűjtés, Bakos Zsolt plébániai kormányzó
megáldotta az őrlángot, valamint a Nádasdy Művészeti Iskola Cinkák Énekegyüttesének tagjai adtak műsort.
Az ünnepség a Székely Himnusszal
ért véget. n (Tamás Angéla)
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FELHÍVÁS

INGATLAN

ÁRVERÉSEN ELADÓ
INGATLANOK
Az árverési dokumentáció ára
10 000 Ft + áfa, azaz 12 700 Ft,
melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-1552200111360009 számlája javára. Az
utalás megjegyzés rovatában
az ingatlan címét és az „árverési dokumentáció ára” 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/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:
2020. november 10. 9.00 óra.
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.

HIRDETMÉNY

Rendőrségi TANÁCSOK

Mindenszentek kapcsán
– a temetőkbe, sírkertekbe látogatóknak
Budapest biztonságos főváros. Szeretnénk, hogy ezt tapasztalják meg a fővárosi polgárok a közelgő ünnepek kapcsán, a temetői látogatások alkalmával is.
Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy a megemlékezés alkalmával ne érje önöket kellemetlenség!
1. Figyeljenek biztonságukra, táskájukat, értékeiket ne hagyják őrizetlenül! Sajnos
a temetőkben is előfordulnak tolvajok!
2. A személyes tárgyaikat, ékszereiket, kérjük, hogy a felső ruházatuk alatt, idegen
szemektől rejtve viseljék!
3. Lehetőleg a sötétedés beállta előtt keressék fel a sírkerteket! Erőszakos bűncselekmények ritkán fordulnak elő a fővárosban, de ezzel a lépéssel is sokat tehetnek
biztonságukért! A rokonok, ismerősök, barátok együtt menjenek, a fiatalok kísérjék el
az idősebb hozzátartozóikat!
4. A temetői látogatásnál se hagyjon gépkocsijában értékeket, kerékpárját zárja le!
5. Virágot a hivatalos árusoktól vásároljanak! Vannak, akik ellopják a temetőkbe kitett csokrokat, és azokat megpróbálják újra eladni! Ha ilyet vagy hasonlót tapasztal,
értesítse a biztonsági szolgálatot!

Meghívó a Kempelen
Farkas Gimnázium felvételi
tájékoztatójára
Sok szeretettel várjuk a negyedik
osztályos diákok szüleit 2020.
november 9-én, hétfőn a gimnázium
épületében 18 órakor kezdődő

felvételi
tájékoztatóra.

A megbeszélésen részletes tájékoztatást adunk nyolc évfolyamos gimnáziumunk programjáról, a felvételi eljárás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos
fontos határidőkről, szülői feladatokról.
Ezúton hívjuk fel a felsőbb évfolyamos,
elsősorban a pályaválasztás előtt álló,
jó képességű nyolcadikos diákok szüleinek figyelmét arra, hogy különbözeti vizsgával a gimnázium felsőbb évfolyamainak osztályaiba is veszünk fel
diákokat. A különbözeti vizsgáról az iskola honlapján vagy a gimnázium titkárságán személyesen lehet érdeklődni (www.kfg.hu; 1223 Budapest,
Közgazdász u. 9–11.; t.: 362-2114).
Békefi Gábor igazgató

közmeghallgatást tart,
amelyre a kerület polgárait ezúton meghívom.

A közmeghallgatás helye:
1221 Budapest, Városház tér 11., Záborszky Nándor Terem
Jelentkezés 2020. október 29-től a közmeghallgatás napján 12.00 óráig
lehetséges a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet munkatársainál
az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 229-2611/188-as és 191-es mellék
E-mail: jegyzoikabinet@bp22.hu
Személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján megtalálható kitöltendő,
aláírt formanyomtatványt lehet az ott elhelyezett gyűjtőládájába bedobni.
A jelentkezéssel egyidejűleg meg kell jelölni a felszólalás helyi közügyeket
érintő témáját. A felszólalás sorszámáról a Jegyzői Kabinet munkatársai
értesítik a jelentkezőket.
A közmeghallgatáson az egyes felszólalások időtartama max. 5 perc.
Karsay Ferenc polgármester

Békés megemlékezést kíván:
BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság Budafok-Tétény Polgárőrség
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Meghívó

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jog
haszonbérleti jogának alhaszonbérletbe adására
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (1221 Budapest, Városház
tér 11.) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben
foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet
1. a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Hárosi Duna-parton található, 232040/4 és a 232044/4 helyrajzi számú ingatlanokon fekvő „Hárosi öböl I.”
(víztérkód: 01-014-1-5) megnevezésű, 16,1767 ha kiterjedésű halgazdálkodási vízterület
2. a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Hárosi Duna-parton található,
232042 helyrajzi számú ingatlanon fekvő „Hárosi öböl II.” (víztérkód: 01-022-1-5)
megnevezésű, 2,6233 ha kiterjedésű halgazdálkodási vízterület
halgazdálkodási jogának 2021. január 1. napjától 2034. december 31-ig tartó
alhaszonbérletbe adására.
A pályázaton részt vehetnek: horgászati céllal alapított és a pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napján legalább öt teljes naptári éve bejegyzetten
működő gazdálkodó szervezetek.
A részletes pályázati kiírás a www.budafok.teteny.hu/pályázatok oldalon megtekinthető.
A pályázat beadásának ideje: 2020. november 16., 14.00-18.00.
A pályázatok bontásának ideje: 2020. november 23., 09.00.
Kapcsolattartás: a pályázati eljárás minden szakaszában – kivéve a pályázat beadását – elektronikus formában történik a kapcsolattartás a vagyoniroda@
bp22.hu postafiók használatával.
Az önkormányzat kizárólag a pályázati kiírásban meghatározott értékelési
szempontok alapján rangsorolja és bírálja el a beérkezett pályázatokat, és az ös�szességében legelőnyösebb (legtöbb pontot elért) pályázat benyújtójával köt szerződést.
A beérkezett pályázatokat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete bírálja el várhatóan a 2020. december 10-i ülésén.
Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is indokolás nélkül a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Budapest, 2020. október 19.
Karsay Ferenc polgármester
Meghívó

Harmadik alkalommal szervezi
a Miből élünk? felmérést a KSH

Meghívó

Tájékoztatom a kerület polgárait, hogy Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete
2020. november 12-én (csütörtökön) 17.00 órakor

Év végéig 15 ezer háztartást kérdeznek meg
Harmadik alkalommal vesz részt önkéntesen hazánk abban a szeptember 15-én
elindult kutatásban, amely a háztartások életkörülményeinek feltárására irányul.
A háromévenkénti felmérést idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbízásából
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre.
A Miből élünk? elnevezésű kutatás – amelyet az Európai Központi Bank koordinál – minden euróövezeti tagállamban kötelező, ehhez csatlakozott hat évvel
ezelőtt önkéntesen Magyarország. A kérdőív rákérdez a háztartások tulajdonában
lévő reáleszközökre (például ingatlanokra, járművekre, értéktárgyakra, vállalkozásokra) és pénzügyi eszközökre (például bankszámlákra, befektetésekre, nyugdíjcélú előtakarékosságra). Az önkéntes és anonim kutatás kitér a háztartások kötelezettségeire (adósságára, a hitelekre és kölcsönökre) is.
„A felmérés elsődleges célja, hogy európai szinten összehasonlítható adatok
álljanak rendelkezésre a háztartások vagyoni helyzetéről. A kutatás legfontosabb
törekvése, hogy olyan elemzések készüljenek, amelyek alapvetően hozzájárulnak
a hatékony nemzeti, valamint az európai szintű gazdaságpolitikai döntések meghozatalához” – mondta Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
A KSH szeptember közepéig postai felkérőlevélben értesíti a véletlenszerűen
kiválasztott 345 település több mint 15 ezer háztartásában élőket, akik részvétele önkéntes és anonim. A felmérés szeptember 15-től december 31-ig tart. A kérdőívet interneten keresztül szeptember 15. és november 30. között lehet kitölteni.
Október 2. és december 31. között pedig kérdezőbiztosok keresik fel – maszkban
és a közösségi távolságtartás szabályait betartva – azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével. A kérdőív kérdései körülbelül 2040 perc alatt megválaszolhatóak.
A kutatásban részt vevő országok adatait az Európai Központi Bank gyűjti ös�sze, az eredményekből pedig várhatóan 2022-ben a KSH és az MNB is közöl adatokat.
A kutatásról bővebb információ itt található: mibolelunk.ksh.hu

A Magyar Politikai Foglyok
Szövetségének megemlékezése
A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XXII. kerületi szervezete megemlékezést tart november 2-án 16.00 órától
a Budafoki Temetőben (1222 Bp., Temető utca 12.).
MEGHÍVÓ

„Budafok-Tétény utcaképe megújul –
Homlokzatok VII.” és „Régi idők
kapui VI.” pályázat
Budafok-Tétény Bp. XXII. kerület Önkormányzata pályázatot hirdet „Budafok-Tétény utcaképe megújul – Homlokzatok VII.” és „Régi idők kapui VI.”
címmel kerületi ingatlanok homlokzat- és kapufelújításának támogatására.
A pályázati felhívás részletes feltételei megtalálhatók a pályázati kiírásban.
További felvilágosítás a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.-től (Bp. XXII.,
Nagytétényi út 280., tel.: 207-0492, e-mail: varosfejlesztokft@bp22.hu) kérhető.
Letölthető nyomtatványok és további információk:
www.budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok

Megjelent Budafok-Tétény legújabb kiadványa
A Budafok-Tétény, az élhető kerület című kiadvány öt fejezetbe foglalva mutatja be, hogy milyen főbb fejlesztések történtek az elmúlt 10 évben Budafok-Tétényben, hogy az élhető kerület
maradjon. Olvashatunk a természettel összehangba
hozott városfejlesztési stratégiáról, a sporttal kapcsolatos fejlesztésekről, a fenntartható városfejlesztésért tett lépésekről, valamint a közös
döntések alapján hozott és a kultúráért, hagyományok megőrzéséért tett fejlesztésekről is. A kiadvány a Városháza portáján átvehető, de online is olvasható
a www.elhetokerulet.hu honlapon. n

politikai hirdetés
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Márton-napi libaságok
Márton-nap alkalmából számos helyen várják libavacsorával
a Budafoki Pincejárat vendégeit november 7-én Budafokon
Most, hogy már javában benne járunk
az őszben, Márton-naphoz közeledve,
mi másról is szólhatna a Pincejárat, mint
az újborról és a libasültről. A finom borok mellé a libazúzapörkölttől kezdve
a libaszárnytőn át a ludaskásáig szinte mindent megkóstolhatunk, ami csak
szem-szájnak ingere a Budafoki Pincejáraton, november 7-én.
Katona

Borház

egész

délután

APromontor Jazz Trio/Tarcali Jenő-

koncerttel és egy kiemelt ajánlattal várja
az érkezőket. Mindössze 1000 forintért
kóstolhatunk 3 tétel bort, ráadásul ajándék zsíros kenyér, igény esetén tárlatvezetés is jár a csomaghoz.
19.30-tól a humoré a főszerep. „Mondom a Ferinek, Tibi!” címmel Aradi Tibor és Varga Ferenc József közös humorestje tekinthető meg, a hagyományokhoz
híven 3 tételes borkóstolóval. Jegyek vásárolhatók a Klauzál Házban és a jegy.hu
rendszerén keresztül 3600 forintért.
A Várszegi Pincészetben Orbán Bori
és a Fehér Mandolin-koncert hallható
egészen 21.00 óráig, miközben a balatonboglári borvidék boraival és háromfogásos libavacsorával kedveskednek a
Pincejárat „utasainak”.
Libavacsora várja a Seybold-Garab
Pince vendégeit is. Sütőtökkrémleves füstölt libamell chipsszel, választható főétellel: libazúzapörkölt galuskával és házi
savanyúval vagy ludaskása gerslivel, a
desszert: lúdláb pohárkrém. A menü ára
4500 forint (előzetes regisztrációhoz kötött

a +36-70/313-2978-as telefonszámon
vagy az orszagcimer@gmail.com e-mail
címen). A pincében Marosi Zoltán harmonikaművész és Jazz Zenekara játszik,
valamint Nádor Mónika keramikus és
Filotás Viktória szobrászművész kiállítása lesz látható.
A Törley Pezsgőmanufaktúra előzetes
regisztrációhoz kötött (muzeum@torley.
hu) vezetett pincesétára invitál 11.00 és
14.30 órai kezdettel. A látogatás végén
mindenki megkóstolhatja a megismert
technológiák alapján készített pezsgőket
(fejenként 3x1 pohár), és ezen alkalomból egy további meglepetés pezsgővel is
készülnek. Minden látogató az emblémázott kóstolópoharat ajándékba kapja.
A program ára: 4000 forint.
Aki szereti a finom ételeket és borokat, és kipróbálná magát egy Magyarországon egyedi kérdésköröket tartalmazó
vetélkedőben, az legkésőbb november
4-ig regisztráljon a +36-70/608-9777-es
telefonszámon vagy a borkoltokpince@
gmail.com e-mail címen. A Borköltők
Társasága Étterem különleges, többfogásos libavacsorával és a Vimavin Pincészet borkóstolójával készül november
első szombatjára.
A 22Boutique Hotel a nap folyamán
három alkalommal, három különböző
programmal várja az érdeklődőket. 13.00–
15.00-ig libaebéd pezsgő- és borkóstolóval Bitai Gergely sommelier-vel (7900
Ft), 16.00–17.00-ig pezsgő- és borkóstoló Bitai Gergely sommelier-vel (3990 Ft),
végezetül 18.00–20.00-ig libavacsora 4

fogásos menüsorral, pezsgő- és borkóstolóval Bitai Gergely sommelier-vel (14
900 Ft). Jegyvásárlás november 6., péntek
18:00-ig a helyszínen (22Boutique Hotel,
1221 Bp., Anna utca 9.) vagy előre utalással lehetséges. Jelentkezni az info@22h.
hu címen, vagy telefonon a +36-20/2038988-as számon lehet.
Akik a helytörténeti séták iránt rajonganak, azok sem maradnak program
nélkül, hiszen a Budafoki Légópincét
egy tematikus ismeretterjesztő előadással egybekötött pincesétával tekinthetik
majd meg 15.30 és 17.00 órai kezdettel.
Idegenvezetőnk Csecserits Artúr, a „Budapest ostroma 1944–1945 és légoltalom a II. világháborúban” kiállítás kurátora lesz.
Igazán gazdag programmal készül a
Záborszky Pince – Borváros is. Jó idő
esetén a Mesterségek Múzeuma és a
Borutca megtekintése után bepillantást
nyerhetünk az egykori pestiskápolnába,
és megcsodálhatunk egy 120 éves gőzmozdonyt is. Az 1500 forintos ár 2 pohár
Záborszky-bort is tartalmaz. (10 fő feletti társaságokat előzetes bejelentkezés
szerint ettől eltérő időpontban is fogadnak, regisztráció: 06-30/933-2330, vagy
hilda.achim@palacecatering.hu).
November 7-én 15.00–21.00 óráig,
óránkénti indulással ingyenes buszjárat
közlekedik a helyszínek között a Herman
Ottó Intézet jóvoltából. A busz a Városház téri P+R parkolóból indul és körjáratban közlekedik. Részletes program a
bornegyed.hu oldalon. n (vh)

Nyolc arany a kistermelői borversenyen
A legmagasabb pontszámot a Bibok Pincészet Kft. Szekszárdi Merlot-ja érte el
izenhárom

kistermelő

huszonki-

Tlenc bora versenyzett október ele-

jén a Promontórium Borlovagrend által megrendezett Dr. Urbán András
Emlékversenyen. A borászok által beküldött minták közül nyolc arany-, tizenhárom ezüst- és öt bronzminősítést,
három pedig oklevelet kapott a kiváló
szakemberekből álló szakmai zsűritől.
A bizottság – Nyulné Pühra Bea, a Nyakas Pince főborásza, Cserkúti Katalin, a
Soós István Borászati Technikum laborvezető tanára, Sárkány Péter nemzetközi borbíráló, Bitai Gergely és Sutus Attila sommelier-k és Szűcs Zoltán borász
– néhány pont eltéréssel, de egyhangúan döntötte el, melyek a legjobb borok.
A legmagasabb pontszámot a Bibok
Pincészet Kft. vörösbora, a 2018-as évjáratú Szekszárdi Merlot érte el, amelynek bársonyosságát és telt, karakteres
ízvilágát emelték ki az ítészek. A vörösbor kategóriában a pincészet másik két tétele is (Szekszárdi Cabernet
Savignon [2018] és Szekszárdi Kékfrankos [2018]) a nyolc legjobb bor
közé került aranyminősítéssel.
Rozéból csak két minta érkezett, amely
Szűcs Zoltán, a Promontórium Borlovag-

rend elnök-nagymestere szerint természetes, hiszen az eredetileg márciusra hirdetett versenyhez képest későn került sor a
minták beadására. A rozék őszre már kissé beöregednek, érleltebb az ízviláguk. A
bronzérmes Cabernet Franc (2019) azonban megőrizte friss gyümölcsösségét,

szép, fajtára jellemző ízjegyeket mutatott
– tette hozzá a borász.
Az öt aranyminősítésű fehérbor közül a Dávid Borház szép, harmonikus Stephanus Egri Bikavér (2016)
nevű bora érte el a legmagasabb
pontszámot. n (Tamás Angéla)

Önfeledt szórakoztatás
a Klauzál Házban
A Kaktuszvirág főszereplője,
Kovács Patrícia „hattyúszerepre” készül
A Pierre Barillet és Jean Pierre Gredy
színdarabja alapján íródott Kaktuszvirág című előadással kezdődik az őszi
évad a Klauzál-színházban. Az október 31-i előadás előtt a darab egyik főszereplőjét, Kovács Patríciát kérdeztük
nem csak a színházról, többek között a
Mintaapák-sorozatról is.
– Miért mondott igent a felkérésre? A
szerepben rejlő lehetőség izgatta? A
játszótársak? A környezet?
– Évek óta folyamatosan dolgozom az
Orlai Produkcióval, évről évre jön ide rendezni Novák Eszter. Nagyon megbízom
benne, konkrétan gondolkodás nélkül
azonnal igent mondok egy újabb munkára, mert annyira szeretem a vele való színházcsinálást. A Kaktuszvirágban ismét
együtt dolgozhatok Ötvös Andrással, akit
nagyon szeretek. Tényleg nem volt kérdés, hogy ez jó munka lesz.
– Mit üzen ez a darab? Vagy nem is
kell itt az üzenetet firtatni, mert a cél az
önfeledt szórakoztatás?
– Egyfelől az önfeledt szórakoztatás a cél. Másrészt azonban itt fontos
nagyon, hogy ez egy tipikus „hattyútörténet”, amin azt értem, hogy a nézők szeme láttára változzon át az általam játszott Stephanie karaktere. Lehet
benne igazán nagy ívet játszani.
– Nagyszerű színházakban, társulatokban kapott remek szerepeket, mégis a szabadúszást választotta. Nem bánta meg?
Nem hiányoznak az állandó partnerek?
– Egyáltalán nem bántam meg, igazán sokszínű és izgalmas dolgokban
vehettem részt az elmúlt években, és
nagyon sok számomra meghatározó
emberrel találkozhattam. Szerettem társulati tag lenni, és néha előfordul, hogy

hiányzik a klasszikus értelemben vett
társulati lét, egyelőre mégis szabadúszó
színészként tekintek magamra.
– Vannak szerepálmai?
– Vannak, de nem mondhatom el,
csak akkor, ha már eljátszottam őket.
– Sokat dolgozik. Játszik színházban,
filmekben, rengeteget szinkronizál, folyamatosan jelen van, rengeteg követővel a közösségi médiában. Hogyan bírja? És mit szól ehhez a kislánya?
– Az utóbbi időben már kevesebbet
vállalok, de vannak nehezebb periódusok, amikor az életem folyamatos szervezést igényel. Ebben rengeteg segítséget kapok az édesanyámtól és a volt
férjemtől, hogy a kislányom közben ne
sérüljön.
– Tudjuk, hogy nem nyilatkozhat arról, hogy miért hagyta ott a népszerű
Mintaapák sorozatot. Azt azért elárulhatja, megnézi-e az új szereplőkkel felvett epizódokat. Nem gondolja, hogy
cserbenhagyta a közönséget, amikor a
távozás mellett döntött?
– Nem gondolom, hogy cserbenhagytam őket. Volt egy helyzet, ami
mellé szakmai értelemben már nem
tudtam odaállni. Láttam belőle részeket. Nyilván nem tudok objektív lenni,
de kíváncsi voltam, persze, hogy men�nyiben lett más a sorozat.
– Milyen szerepben láthatjuk a közeljövőben?
– Október 30-án lesz bemutatóm a
Centrál Színházban. A Házassági leckék
középhaladóknak 2 című darabot mutatjuk be. Évek óta nagy sikerrel játsszuk
ennek a darabnak az első részét, és most
megmutatjuk a másodikat is. Igazán nagy
reménnyel várva, hogy ezt is annyira fogják szeretni, mint az előzőt. n (Sz. L.)

Kitüntették Monostori Péter
kerületi történészt, közírót
Áder János köztársasági elnök a
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Monostori Péter kerületi történész, közírónak, a TTT Nemzeti Beat-,
Pop- és Rockarchívum kurátorának. A történész a XX. századi magyar könnyűzene történetének kutatása, valamint a korabeli
kép- és hangfelvételek digitalizálása, rendszerezése, illetve megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként vehette át a
kitüntetést. n
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Pincejárat

NOVEMBER

7.

szombat

Budafoki Pincejárat

NOVEMBER

MENETREND

7.

szombat

Márton napi libaságok Budapest Bornegyedében, Budafokon
Katona Borház (1222 Budapest, Borkő u. 10., bejárat a Villa utca és Borkő utca sarkán)

Nyitvatartás: 15.00-21.00
16.00-19.00 Promontor Jazz Trio/Tarcali Jenő koncert
19.30 Aradi - Varga páros borkóstolóval egybekötött Stand Up Estje a Katona Borházban
( Jegyár: 3600 Ft, tartalmazza a 3 tételes borkóstolót)
Jegyek vásárolhatók a Klauzál Házban és a jegy.hu oldalon

Seybold - Garab Pince (1221 Budapest, Péter Pál u. 39.) Nyitvatartás: 15.00-21.00.

16.00-21.00 Marosi Zoltán harmonikaművész és Jazz Zenekara
18.00-tól Libavacsora: Sütőtök krémleves füstölt libamell chips-el,
választható főétel: libazúza pörkölt galuskával és házi savanyúval vagy ludaskása gerslivel,
desszert: lúdláb pohárkrém. A menü ára: 4500 Ft
Előzetes regisztrációhoz kötött: +36 70 313-2978 telefonszámon vagy orszagcimer@gmail.com
15.00-21.00 Nádor Mónika keramikus és Filotás Viktória szobrászművész kiállítása

November 7-én 15:00-21:00 óráig, óránkénti indulással ingyenes buszjárat
közlekedik a helyszínek között, a Herman Ottó Intézet jóvoltából.
A busz a Városház téri P+R parkolóból indul és körjáratban közlekedik.

INDULÁSI IDŐPONTOK
15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00;

ÚTVONAL:

16.00-21.00 Orbán Bori és a Fehér Mandolin koncert
Libavacsora és felejthetetlen borkínálat.

Városház tér (parkoló) (1221 Városház tér 11. )
Seybold-Garab Pince (1221 Péter Pál u.39.)
Várszegi Pincészet (1222 Nagytétényi út 70). 15.00-22.00 zárva
Katona Borház (1222 Borkő u.10.)
Budafoki Légópince - HIFA (1222 Sörház u.5.)

Törley Pezsgőmanufaktúra (1221 Budapest, Anna utca 7.)
Múzeumlátogatás, pinceséta és 4x1 pohár Törley Pezsgőpincészet által kínált pezsgő.
11.00, 14.30 vezetett pinceséta (Kötelező regisztráció: muzeum@torley.hu) ára: 4000 Ft/fő

UTAZÁSI FELTÉTELEK:

Várszegi Pincészet (1222 Budapest, Nagytétényi út 70.) Nyitvatartás:15.00-22.00

Borköltők Társasága Étterem (1223 Budapest, Jókai Mór utca 26.)

18.00-21.00 Libavacsora és Pincekvíz – játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak.
15-17 és 19-21 óráig Borkóstoló a Vimavin Pincészet boraiból
Regisztráció: borkoltokpince@gmail.com, tel.: + 36 70/6089-777

Budafoki Légópince - HIFA (1222 Budapest, Sörház u. 5.) 15.30, 17.00 Tematikus ismeretterjesztő előadás a sokáig zárva tartott egykori óvóhelyen Csecserits Artúr kurátorral.

22 Boutique Hotel (1221 Budapest, Anna u. 9.)

13.00 Liba ebéd pezsgő és borkóstoló Bitai Gergely sommelier-vel 7990 Ft
16:00 Pezsgő és borkóstoló Bitai Gergely sommelier-vel 3990 Ft
18.00 Liba vacsora és borkóstoló Bitai Gergely sommelier-vel 14.490 Ft
Jegyvásárlás november 6. péntek 18:00-ig a helyszínen vagy előre utalással lehetséges.
Jelentkezni az info@22h.hu címen vagy telefonon a +36-20/203-8988 számon lehet.
A Vasmacskaterasz Étterem, a Promontor Kertvendéglő és az István Tanya Vendéglő
egyedi kedvezményt biztosít a Pincejárat jelszóval érkező vendégeknek.

További információk:

www.bornegyed.hu/pincejarat/programok

CÉGES AJÁNDÉKOK,
BUDAFOKI PINCÉNK:
BORKÓSTOLÓK,
1222 BUDAPEST, BORKŐ U.10.
C É G E S É S B A R Á T I I N F O @ K A T O N A B O R H AMZA. HI LU:
TEL.: 06 20 221 0871
RENDEZVÉNYEK,
BORTREZOR SZOLGÁLTATÁS

1. Csak egészséges személy vehet részt az utazásban.
2. Erősen ittas, vagy bódítószer befolyása alatt álló személyt az utazásból kizárjuk.
3. Mindenki csak saját felelősségére vehet részt az utazásban.
4. 18 év alatti gyermekek csak felnőtt kísérővel utazhatnak.
5. A buszon kisállat és poggyász nem szállítható.
6. A buszon maszk viselése kötelező.
7. A buszon a többi utast, vagy a buszvezetőt akadályozó, vagy zavaró
személyt azonnal kizárjuk az utazásból.

Köszönjük a Herman Ottó Intézet által felajánlott kisbuszokat!

További információk:

www.bornegyed.hu/pincejarat/programok

Városházi Híradó
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Rátámadt az alpolgármesterre Kóber György
ellenzéki képviselő a Városházán
Az ellenzéki Kóber György az irodájába is berontott Dankóné Hegedűs Jolánnak, akit ordítva szidalmazott
Kóber György ellenzéki önkormányzati képviselő, a kerületi baloldali összefogás jelöltjeként mandátumot nyert
politikus botrányos módon fejezte ki
nemtetszését, amikor a legutóbbi képviselő-testületi ülésen az 5 frakcióból
3 leszavazta az egyik megüresedett bizottsági hely betöltésére javasolt jelöltjét. Már az ülésen megjegyzéseket tett
Dankóné Hegedüs Jolán alpolgármesterre, majd az ülés után követte a kerületi vezetőt az irodájába és ordítva szidalmazta, agresszív módon zaklatta.
Csak kevésen múlt, hogy nem fajult tettlegességig az akció. A politikus viselkedése nemcsak az önkormányzati vezetőket háborította fel, hanem a képviselő
körzetében élő kerületi lakosokat is.
avasi Zoltán (Momentum) még

Hszeptemberben lemondott az önkor-

mányzat Gazdasági, Vállalkozás- és
Turizmusfejlesztési Bizottságában betöltött posztjáról. Ezt követően a Momentum frakcióvezetői értekezleten
jelezte, hogy Havasi helyére egy másik momentumos tagot javasolnak. Az
új jelöltet azonban a frakciók többsége
nem támogatta, ezért kérték, hogy a soron következő testületi ülésre javasoljanak egy másik személyt. A Momentum
a kérés ellenére a szeptemberi testületi
ülésen változatlanul ugyanazzal a személyi javaslattal állt elő. A frakciók
azonban tartották magukat a korábbi álláspontjukhoz, és másodszor sem támogatták a Momentum jelöltjét. A polgármester ezért kénytelen volt elnapolni a
döntést.
Ekkor Kerekes Gábor, a Momentum
kerületi frakcióvezetője úgy nyilatkozott, hogy lemond a jelölés jogáról és
átadja azt Kóber György képviselőnek,
aki viszont nem tagja a Momentumfrakciónak. Ezzel gyakorlatilag a Momentum a jelölési jogról lemondott, így
a pozíció megüresedett. Ennek megfelelően a Fidesz–KDNP frakció is állíthatott jelöltet Kóber jelöltjével szemben.
Végül a képviselő-testület három frakció támogatásával, két frakció ellenében Túry Dániel Miklóst, a Fidesz-frakció jelöltjét szavazta meg.

Személyeskedés a testületi ülésen
Már a testületi ülésen az ellenzéki képviselők személyeskedő hozzászólásokban próbálták meggyőzni a nem kormánypárti frakciókat, hogy Kóber
jelöltjére voksoljanak. Amikor pedig
megszületett az ezzel ellentétes döntés, Kóber György minősíthetetlen stílusban, hangnemben, illetve hangerővel bontotta meg a rendet, szidalmazva
a képviselőket, a polgármestert és az alpolgármestert. Botrányos viselkedése
nem csitult a testületi ülés után sem, a
Városháza dísztermét elhagyva, ordítva és szidalmazva az irodájába is követte Dankóné Hegedűs Jolánt, a kerület
alpolgármesterét, a Budafoki Baloldal
frakcióvezetőjét, már-már a tettlegesség
határát súrolva.
Karsay Ferenc polgármester a történtek kapcsán közölte: „kis bohóc is tud
nagy cirkuszt csinálni”, azaz kis jelentőségű ügyben is lehet hangosan méltatlankodni, csak nincs sok értelme.
De érdemben nem kívánt foglalkozni
az üggyel, tekintve, hogy az egész esetet jelentéktelen nagyságrendű problémának értékelte az önkormányzat teljes
működésén belül.
A polgármester hangsúlyozta azt is,
hogy tényszerűen nem igaz, ami miatt
az ellenzék felháborodott, hogy szerintük a döntéssel az ellenzéki bizottsági
tagok aránya alacsonyabb lenne a megválasztott ellenzéki képviselők arányánál. Ellenkezőleg: eddig a bizottságokban az ellenzék nagyobb létszámban
volt képviseltetve, mint azt a testületi
arányok indokolnák. Még az új döntéssel is csak nagyjából egyenlő a képviseleti arány a szaktestületekben.
Krieger Krisztina, a Fidesz–KDNP
frakcióvezetője úgy nyilatkozott: az
Összefogás képviselői kommunikációjukban azzal tévesztik meg a közvéle-

ményt, hogy ismét Fidesz-diktatúrát hazudnak oda, ahol demokratikus keretek
között nem az ő akaratuknak megfelelő
döntés született. A momentumos bizottsági tag lemondása saját döntése volt,
és a Momentumot senki nem fosztotta
meg a jelölés jogától, de végül mégsem
éltek ezen jogukkal.

Az agresszor óvodapedagógus
De visszatérve Kóber garázdálkodására, a Fidesz-frakció több tagja szerint
kérdés, hogy Kóber György minden önkontrollt nélkülöző viselkedése men�nyiben fér össze gyermeknevelői munkásságával, megfelelő példaképként
tekint-e saját magára a rá bízott gyermekek tekintetében. Kóber ugyanis
óvodapedagógusként dolgozik. És ebben a minőségében a Fidesz szerint már
az is megdöbbentő volt, hogy támogatta
a drogliberalizációt és a nemváltó műtéteket.
Az ellenzéki képviselő az esetről úgy
nyilatkozott: viselkedése valóban lehet,
hogy túl erélyes volt, ugyanakkor azt
gondolja, hogy Dankóné Hegedűs Jolán „független kompenzációs listás”
képviselő asszony sem a megfelelő módon reagált a véleményére, s a politikai
véleményét fenntartva a stílusért elnézést kért. Állítólag Dankóné azt mondta a képviselőnek, hogy „pofán foglak
verni”.
Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester szintén nyilatkozott az október
15-i testületi ülésen és az utána történt
durva incidensről. – Az önkormányzatiság 30 éve alatt, ebben a kerületben nem
történt még ilyen durva konfliktus, ami
október 15-én. Azt gondolom, hogy a
választópolgárok nem azért bízzák meg
a képviselőket, nem arra adnak mandátumot, hogy nézeteik ütköztetését durva
fenyegetőzésekkel oldják meg – közölte a politikus. – Nem akartam ebben az
ügyben megnyilvánulni, de nem hagyhatom szó nélkül, hogy a történteket
olyan fényben tüntetik fel egyesek, amihez a valóságnak semmi köze sincsen –
tette hozzá.
– Még folyt a testületi ülés, amikor
Kóber György látta, hogy az egyik bizottság külsős helyére érkezett jelöltjét
nem fogjuk megszavazni, és odakiabálta felém: „jól becsicskultatok”, mire én
azt válaszoltam neki: Miket beszélsz?
Normális vagy? – idézte fel a történteket.
– A testületi ülés végén pedig odajött
hozzám és az arcomtól húsz centiméterre elkezdett velem üvölteni: „Na, most
mondja, mi a baja!” Erre én, immáron
szintén nem nyugodtan, hiszen fellépése egyértelműen fenyegető volt, azt válaszoltam neki: Hogy viselkedsz? Ez
nem normális dolog, így nem lehet! Ha
másra nem vagy tekintettel, akkor legalább azt vedd figyelembe, hogy négy
évig az osztályfőnököd voltam. Egyébként a férjem azt üzeni neked, ha az ut-

cán sétálgatsz, mindig nézzél hátra!
Erre ő azt kérdezte: „Most fenyeget?”
Mire én azt mondtam: „Nem, nem fenyegetlek. Szégyelld magad!”
A magam részéről lezártnak tekintettem a vitát és elindultam az irodám
felé – folytatta Dankóné. – Mire odaértem és kinyitottam az ajtót, már ott
állt mögöttem. Belépett az irodámba.
„Légy szíves menj ki innen!” – mondtam. Erre elkezdett kiabálni, nem igazán
tudom megmondani, hogy miket. Amire emlékszem: „mocskos áruló”, „kollaboráns”. Ekkor érkezett oda polgármester úr és kérdezte, hogy mi a probléma.
Mondta Kóber képviselő úrnak, hogy
tegyen eleget az ismételt kérésemnek és
hagyja el az irodámat. Ő ezt megtagadta
és tovább kiabált velem. Ekkor hangzott
el egy már türelmetlen mondatom, hogy
„Menj ki innen, mert szájba...”. De ő továbbra sem mozdult. Fogtam a kabátomat, becsuktam az ajtót, elindultam az
udvar felé. Végig követett és indulatosan fenyegetett, gyalázott engem, majd
a kapunál kiment.
Az alpolgármester asszony szerint
valóban helytelen, hogy a képviselő úr
folyamatos provokációja, fenyegető fizikai fellépése és gyalázkodó szavai
mellett egy idő után elvesztette a hidegvérét és erősebben fogalmazott. Ahogy
közölte, komolyan félni kezdett Kóber
képviselő egyre vehemensebb viselkedését látva. „Ha így belelovallja magát,
mi fog történni még?”
– Elgondolkodtató, hogy vajon
Kóber Györgyöt a választói azért küldték a testületbe, hogy ott az érdekeiket
képviselje, vagy azért, hogy a neki nem
szimpatikus képviselőket megfélemlítse? Hogyan fér össze az önkormányzatiság demokratikus elveivel az ilyen
viselkedés? – tette fel a kérdést az alpolgármester.
Megjegyezte: őszintén reméli, a képviselő úr belátja, hogy ez méltatlan viselkedés, az őt mentegető szövetségeseivel együtt át tudnak térni egy olyan
konstruktív működésre, amit minden
budafok-tévényi elvár tőlünk és megérdemel.

Csalódott választópolgárok
a szavazókörzetben
És hogy valójában mit várnának el a
budafok-tévényiek a képviselőktől? Lapunk erről és a botrányról is érdeklődött
Kóber György választási körzetében a
lakóktól. A válaszokból kiderült: nagy
csalódottságot és felháborodást okozott
Kóber György ellenzéki önkormányzati
képviselő ügye a körükben. Az általunk
megkérdezett helyiek közül mindenki
elítélte a tettéért a Közösség Dél-Budáért Egyesület képviselőjét, aki az ellenzéki összefogás jelöltjeként került be a
képviselő-testületbe.
– Kerületünk sajátossága, hogy családias légkör vesz bennünket körbe,
mindig is megnyugtató volt számom-

ra, hogy olyan helyen lakom, ahol bizonyosan biztonságban érezhetem magam
– nyilatkozta lapunknak Gábor Györgyné, az egyik budatétényi lakos.
– Természetesen tudom, hogy a fiatalok már más korosztály, mások a szokások, de álmomban sem gondoltam
arra, hogy egyszer olyan személy fog
engem az önkormányzatban képviselni,
aki tiszteletlenül lép fel egy idősebb as�szonnyal szemben – fűzte hozzá. Mint
mondta, számára mélyen megdöbbentő
volt az, ami a múlt heti képviselő-testületi ülésen és utána történt. – Remélem,
mélyen magába néz Kóber György képviselő úr, és alázatos magatartást tanúsít. Még jobban remélem, hogy ahogy
eddig sem volt jellemző a kerületi vezetésre, az új rendszerben sem fog többet
előfordulni agresszív, tiszteletlen magatartás sem egymás között, sem a lakók
felé – hangsúlyozta az asszony.
– Tősgyökeres budatétényi vagyok,
a családom, házasságom ideköt fiatalkorom óta – reagált az esetre Pokorny
Éva, a körzet másik lakója. – Idősként
sok mindent megéltem már, de még így
is mélységesen felháborít Kóber képviselő úr viselkedése Dankóné alpolgármester asszonnyal szemben. Mint nőt
és feleséget feldúl, ha egy férfi visszaél
fizikai fölényével és zaklat egy hölgyet
– tette hozzá a hölgy, aki szerint Kóber
a képviselői esküjéhez méltatlanul viselkedett.
Budafok-tétényi lakosként megdöbbentőnek tartja az esetet Hervai
István is. A budatétényi polgár úgy fogalmazott: aggasztónak tartja, hogy
„ilyen Kóber kvalitású személyeket
tisztelhetünk a kerületi döntéshozók
között”. Az ülésen rendezett jelenetével ugyanis Kóbernek szerinte sikerült bizonyítania, hogy nem alkalmas
képviselőnek. – Akiben annyi gyűlölet lakozik, hogy önmagából kikelve,
méltóságától megválva kezdje szidalmazni képviselőtársát, az hátráltatja
a hatékony kerületi munkát és szembemegy minden kerületi lakos közös
érdekével – jelentette ki Hervai úr. –
Kétlem, hogy a választói erre hatalmazták volna fel – tette hozzá. – Másfelől, aki egy hölggyel beszél ilyen
nyomdafestéket nem tűrő módon, annak karakterében súlyos hibák vannak
– szögezte le a budatétényi férfi.
– Ha a Momentum bizonyítani
akarja, hogy igazi XXI. századi pártként
elítéli a hölgyek felé tanúsított agresszív
viselkedést, nyilvánosan határolódjon
el Kóber Györgytől, Kóber maga pedig
mondjon le képviselői mandátumáról! –
javasolta a kerületi választópolgár.
Találtunk a körzetben olyan megszólalókat is, akik névvel ugyan nem vállalták a nyilatkozatukat, de ellenzéki
szavazóként is elítélték a képviselő viselkedését. Egyikük például igen csalódott választ adott a kérdésünkre, hogy
mit szól a Városházán történtekhez. „Én

ugyan Kóber Györgyre szavaztam, mert
szimpatikusnak tűnt, de ezek után elgondolkodom azon, hogy egyáltalán elmegyek-e legközelebb a szavazókörbe” – mondta szomorúan T. Sz., aki a
budatétényi Jókai utca környékén lakik.
„Egyre jobban elkeserít az a stílus, ami
a politikában folyik, ezért ma már a híradót sem nézem, sőt, szinte már csak a
focimeccsek miatt kapcsoljuk be a tévét
a fiammal, aki szintén jól rúgja a labdát.
Úgyhogy hajrá, Budafok! – zárta rövidre a kérdést a kerületi férfi.
Abban azonban a nyilatkozatukat
vállalók és nem vállalók is megegyeztek, hogy Budafok-Téténynek nincs
szüksége erre az „újfajta stílusra” a politikában.

Ilyen lenne a XXI. századi
politikai stílus?
Karsay Ferenc polgármester az ügy
részleteinek megismerése után, erről a
stílusról szólva közölte: az elmúlt 26
évben sok mindent látott már az önkormányzati politizálás során, de ilyet még
nem. Ezt az „új stílust” a magukat XXI.
századinak valló pártok képviselői honosították meg az elmúlt évben a képviselő-testületben. Elmondta: polgármesterként feladata a konszenzus keresése
és megteremtése, de ilyen viselkedést
nem fog tolerálni senkinek a részéről
– pártállástól függetlenül. A sajátjaitól
sem. – Hölgyekkel így csak hitvány emberek viselkednek. Kérem, tartsuk tiszteletben egymást, nemtől, kortól, eltérő
véleményektől függetlenül is! – hangsúlyozta a kerület vezetője.
Németh Zoltán alpolgármester szintén nagyon szomorúnak tartja, hogy
az emlegetett verbális durvaság, illetve megfélemlítésre alkalmas viselkedés
előfordulhatott a képviselő-testületben.
Mint mondta, az ilyen és hasonló inzultust tevő személyeket nem tartja méltónak felelősséget és türelmet igénylő
feladat vállalására, így a képviselői hivatásra sem.
Az alpolgármester szerint az elmúlt
három évtizedben kisvárosunk, Budafok-Tétény önkormányzatában az
együttműködésre törekvés volt jellemző. Egyes, új stílust képviselő politikai alakulatok és képviselők megjelenésével azonban ez sajnos megváltozni
látszik. Budafok-Tétény önkormányzati testületében eddig a felelősségteljes szerepvállalás volt jellemző. Mind
a 17 képviselő arra kapott megbízást
a kerületi polgároktól, hogy BudafokTétényért dolgozzanak – emlékeztetett Németh Zoltán. – Azt gondolom,
minket, választott képviselőket nem
azért küldtek az önkormányzati testületbe a kerület lakói, hogy a másik
„politikai oldal” ellen lépjünk fel, hanem azért, hogy a kerületért tegyünk
meg mindent a legjobb tudásunk és
lelkiismeretünk szerint – fejtette ki
az alpolgármester. n (VH)
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SEGÍTŐ KEZEK

 Városházi Híradó

Segítség a téli időszakban

Karsay Ferenc a márciusi nőnapon
az idősek klubjában a Szelmann Házban

Budafok-Tétény önkormányzata gondoskodik
lakossága megsegítéséről a téli időszakban is
A téli időszakban különösen a nehézsorsúak igénylik a törődést, a segítséget. Az önkormányzat ezért minden évben saját költségvetéséből, illetve együttműködő partnerein keresztül közösen nyújt szerteágazó támogatást a szükségben élőknek.
Lakhatási és egyéb ezzel kapcsolatos támogatás
Önkormányzatunk települési támogatásként lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó,
havonta folyósított támogatást nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez való hozzájárulásként. A lakhatási támogatás többek között a fűtésidényhez kapcsolódó kiadásokhoz, így a villanyáram-, a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás díjához való hozzájárulást jelentheti kerületünkben. Emellett rendkívüli támogatás is megállapítható például a fűtési költségek kapcsán keletkező
többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából.
Téli tüzelő iránti kérelem
Kifejezetten téli tüzelő megvásárlásához is kérelmezhető rendkívüli települési támogatás – figyelemmel a fűtési időszakra – szeptember 1. napjától március 31.
napjáig kerületünkben.
Karácsonyi ajándék, fenyőfa házhoz szállítással
Advent időszakában a járványhelyzetre tekintettel bizonyosan nem az eddig megszokott rendezvények lesznek a megajándékozás színterei (rászoruló családoknak, időseknek bevett hagyomány meglepetésműsorral és ajándékokkal emlékezetessé tenni az ünnepet kerületünkben). A tervek szerint nekik házhoz viszik
idén az ajándékcsomagokat. Évek óta hagyomány, hogy a szerény körülmények
között élő gyermekes családoknak, időseknek, nehézséggel élőknek a Szociális
Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ útján fenyőfát ajándékoz önkormányzatunk, amit idén is folytatnak.

Idősbarát
önkormányzat
lettünk

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium pályázatán jutalmazták a kerületet
udafok-Tétény önkormányzata Idős-

Bbarát Önkormányzat Díjban részesül

a pályázatban bemutatott idősbarát intézkedései, jó gyakorlatai alapján. A kormány számára fontos, hogy elismerjék
azoknak az önkormányzatoknak a munkáját, amelyek figyelnek az idősügyi feladatokra, e téren jó gyakorlatokat alakítanak ki, továbbá kiemelt figyelmet kap

a koronavírus-járvány terheit enyhítő önkormányzati tevékenység is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium által közösen, idén 17.
alkalommal kiírt pályázaton 12 önkormányzatot jutalmaznak, melyre ebben az
évben 70 jelentkezés érkezett. Ennek keretén belül kapja meg Budafok-Tétény
önkormányzata a díjat a pályázatban be-

mutatott idősbarát intézkedései, jó gyakorlatai alapján.
Így most már a Családbarát Önkormányzat cím mellett Idősbarát Önkormányzat is lett kerületünk hivatala.
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom korábban Családbarát Hely díjat is adományozott a kerületnek. A díj átvételekor Karsay
Ferenc polgármester azt hangsúlyozta, az önkormányzat arra törekszik, hogy a családbarát intézkedéseit összefüggő egészként, rendszerben
gondolkodva valósítsa meg. A születés pillanatától – a babacsomagtól – az emberi élet utolsó pillanatáig igyekszünk segíteni a családok,
a fiatalok, a csecsemők és az idősek
életét egyaránt. Ebben a sorban az
utolsó lépés talán az, amikor az önkormányzat támogatásával, közösségi
szolgálat keretében kerületi középiskolások segítenek egyedülálló nyugdíjasokat. n (VH – budafokteteny.hu)

Önkéntesség, szolidaritás
A szolidaritásból fakadó segítő szándék kerületünkben nem csupán a vírusjárvány
kezdetével mutatkozott meg, a korábbi években is szép példáit láthattunk a rászoruló emberek támogatásának. Ünnepi ebédeken látták őket vendégül több alkalommal, vagy éppen szociális és gyermekjóléti intézményeink részesültek nagy
értékű adományokban (elektronikai berendezést, valamint élelmiszer-, üdítő- és
édességcsomagot vehettek át).
Az önkormányzat ezért döntött az adományközvetítést, hidegélelmiszer- vagy melegétel-osztást végző civil szervezetek, egyházak támogatását célzó pályázatról.
Napi egyszeri élelem a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben
Mindemellett az önkormányzat feladatellátási szerződésben áll a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal, így a téli krízisidőszakban biztosított napi egyszeri hideg élelem és forró ital a lakhatásukat még őrző, de szűkös anyagi körülmények között
élő kerületi rászorulóknak is segítséget nyújt. n (vh)
Szepesfalvy Anna alpolgármester
2018 adventjén fenyőfát ad át
a rászoruló családoknak

Kitüntetés nélkül is szolgál és véd
Záborszky Nándor-díjjal tüntették ki Streng László Richárd rendőr törzszászlóst
Az önkormányzat idén is díjazta azokat
a kerületieket, akik kiemelkedőt alkottak Budafok-Tétényben. A járványügyi
előírásokat figyelembe véve az elismeréseket szűk körű rendezvényen adták
át szeptember 4-én.
treng László Richárd rendőr törzs-

Szászlóst a kerület közbiztonságáért,

annak javítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért Záborszky
Nándor-díjjal tüntették ki. A XXII. kerületi rendőrkapitányság hivatásos állományának tiszthelyettese a ranglétrán egyre feljebb lépve, vezetői és
kollégái legnagyobb elismerése mellett teljesíti feladatait, szolgálja és védi
a kerület lakosait immár tíz éve.
– Nagyon megtisztelőnek tartom,
hogy megkaptam ezt a kitüntetést. Remélem, hogy az eltelt egy évtized alatt
én is sokat tettem azért, hogy jobbá és
biztonságosabbá váljon a kerület. Ez
budafoki lakosként is nagyon fontos
nekem. Jó, hogy munkatársaim mellett a feleségem (Strengné Godavecz
Brigitta – a szerk.) is támogat a munkámban – reagált gratulációnkra a
rendészeti osztály szolgálatirányító parancsnoka, aki elárulta, hogy bár
édesapja huszonöt évig szolgált a kapitányságon, neki gyerekkorában eszébe sem jutott, hogy kövesse a példáját.
A műszaki pálya érdekelte, az autók izgatták, ezért a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki
Főiskolai Karán diplomázott autótechnika szakirányon, majd gépészmérnök
szakos mérnöktanári képesítést szerzett. Ezt követően a Magyar Köztár-

saság Információs Hivatalánál dolgozott, ahol gépjárműflotta fenntartásával
kapcsolatos feladatokat látott el.
– Az élethelyzetemben beállt változás hatására jelentkeztem rendőrnek.
Szolgálatirányítóként a közterületen dolgozó kollégáim munkáját koordinálom és felügyelem – mondta a
törzszászlós, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rövidesen befejezi
tanulmányait, és a diploma magszerzése után rendőrtisztként folytatja hivatását.
Streng László boldog, hogy Budafok-Tétényben teljesíthet szolgálatot,
mert, ahogy fogalmazott, ez a többnyire kertvárosi terület sokkal kevésbé
zsúfolt, mint a belvárosi kerületek, így
nagyobb a közbiztonság, és a lakosság

összetétele is jó. Értékelve a háta mögött hagyott tíz évet, azt látja, hogy a
bűncselekmények száma csökkent a
kerületben, a droghasználat veszélye
azonban nálunk is ugyanúgy fenyegeti a fiatalokat, mint máshol.
– A tizenévesek elsősorban pótcselekvésként nyúlnak a kábítószerekhez,
ezért nagyon fontos a folyamatos tájékoztatás, a megelőzés érdekében tartott rendőrségi előadások, az iskolák
ébersége, és nem utolsósorban a szülők gyermekeik iránti folyamatos figyelme, érdeklődése – emelte ki Streng
László, aki azt tartja a legfontosabbnak, hogy a fiatalok segítséget remélve
bizalommal forduljanak a szüleikhez,
az emberek pedig megbízzanak a rendőrségben. n (Tamás Angéla)

Idős hölgynek segített
az önkormányzat
Saját hibáján kívül került volna utcára egy 92 éves
asszony, mert a fia hitelt vett fel
Egy budafoki idős asszony fia tartozása
miatt veszítette el a házát. A Budafokfelsővárosi Jézus szíve plébánia értesítette a helyzetről az önkormányzatot,
amely azonnal az asszony megsegítésére sietett, így sikerült egy idősotthonban elhelyezni őt.
gy 92 éves asszonyt a kilakoltatás fe-

Enyegetett, mert fia hitelfelvétele miatt

házát árverezésre bocsátották. Az édesanya kezességet vállalt a hitel felvételekor, és miután fiát elvesztette, nem tudta
fizetni a tartozást, így önhibáján kívül a
végrehajtókkal találta szemben magát a
felhalmozott adósság miatt.
Noha az ingatlan nem önkormányzati bérlakás, hanem magántulajdon,
a Szociális Szolgálat és a Budafoktétényi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai felajánlották a se-

gítségüket. Sajnos az idős hölgy azt
gondolta, hogy mert születése óta a
házban élt, elegendő indok lesz ahhoz, hogy valahogy megtarthassa a házat, és minden önkormányzati segítséget elutasított.
A végrehajtási intézkedéssel járó lakáskiürítéssel azonban az idős hölgy
számára is nyilvánvalóvá vált, hogy
önerőből, természetes támasz híján
nem tudja megoldani helyzetét. Így az
önkormányzati segítséget végül igénybe véve egy közeli idősotthonban kapott elhelyezést a múlt héten. Az idősotthoni elhelyezésig tartó pár napban a
helyi plébános ajánlotta fel és biztosította elszállásolását. Az ügy szomorú
és tanulságos, de végül is önkormányzati segítséggel a néni beköltözött az
idősotthonba, és remélhetőleg hamar
beilleszkedik majd. n (vh)

Városházi Híradó
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kék hírek

Betörték a Szelmann Ház ablakát

Elfogták a kerületi rablót
Egy nő 2020. október 11-én az éjszakai órákban ment haza a
kerületben, amikor a lépcsőház kapujában egy ismeretlen férfi kitépte a kezéből a táskáját, miközben ököllel arcon ütötte. A
hölgy a földre esett és rövid időre az eszméletét is elvesztette, a
támadója elmenekült. A kerületi rendőrök a helyszínen megtalálták a táskát, melyből hiányzott a mobiltelefon és a nő iratai is.
A nyomozók az erzsébetvárosi és a kispesti rendőrökkel együttműködve a kamerafelvételek alapján azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, a 16 éves M. V. A.-t, és az is
kiderült, hogy a rablásban a támadón kívül még két fiatal is
részt vett – ők felügyelték a terepet, amíg M. V. A. megtámadta az áldozatot.
A 16 éves M. V. A.-t a VII. kerületi lakcímén elfogták, letartóztatását három nappal később el is rendelte a bíróság. A bűncselekményben részt vevő másik két fiatalt – a 17 éves Cs. Szimonettát és a 26 éves Sz. Márkot – a fővárosi rendőrök szintén
elfogták a XIII. és a XXII. kerületben, őket a nyomozók bűnsegédként elkövetett rablás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. n

Betörték
a
nagytétényi
Szelmann Ház egyik ablakának üvegét. Az ablakban a közelgő nemzeti ünnep miatt egy
középen lyukas magyar zászló
volt. László Éva, a Nagytétényi
Polgári Kör elnöke éjjel negyed
3-kor kapott egy telefonhívást
a rendőrségtől. Egy arra járőröző rendőr vette észre, hogy
betörték a Szelmann Ház ablakát. A gyanúsított egy fiatal nő,
akit sikeresen elfogtak. A riasztó nem szólalt meg, mivel az illető csak a dupla üvegezésű ablak külső üvegfelületét törte be.
„A gyanúsítottat járőreink elfogták, az ügyben büntetőeljárás indul. Tettére nem tudott magyarázatot adni” – osztotta meg lapunkkal Kovács Tibor rendőr alezredes. A nő ezen kívül egy másik
ablaküveget is betört, szakemberek segítségével azonban mindent sikerült helyreállítani. Az anyagi kár jelentős volt. László Éva
elmondta, közel 80 ezer forintba került az ablakok javíttatása. n

Berúgta a buszajtót
A Lépcsős utcai buszmegállóban, a 138-as buszon egy felszálló utas szóváltásba keveredett a sofőrrel, majd a vita hevében
egyszerűen berúgta a jármű egyik ajtaját. A nézeteltérés tárgya a férfi kutyája volt, mivel az állaton nem volt szájkosár. A
Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központja közölte: egy férfi a XXII. kerületben, a Camponától Csepel
irányába közlekedő 138-as busz Lépcsős utcai megállójánál a
kutyáját szájkosár nélkül akarta a buszra felvinni, amely miatt
a buszsofőrrel vitába keveredett, őt szidalmazta, majd a jármű
első ajtaját berúgta. Az ügyben folyamatban van a rendőri eljárás. n (police.hu)

Fertőtlenítések az iskolákban,
maszkviselési szigorítások

A karanténszabályok megsértőit 5 ezertől 150 ezer forinting terjedő bírsággal büntethetik
z Országgyűlés hétfőn több ponton

Amódosította a koronavírus-járvány

miatt elrendelhető karanténfajtákkal
kapcsolatos szabályokat, így például
50 ezer forintról 150 ezer forintra növelte a hatósági házi karantén megsértése miatt kiszabható legmagasabb
bírság összegét. A módosítások adminisztratív könnyítéseket is tartalmaznak a három karanténfajta elrendelésével kapcsolatban, mivel azokról eddig
valamennyi esetben önálló eljárásban,
formalizált határozattal kellett dönteni,
ami nehézséget jelentett az ügyek tömegessé válása miatt.
Ennek eredményeként a külföldről
történő belépéskor nem kell külön közigazgatási határozatba foglalni a hatósági házi karantén elrendelését, hanem
azt a törvény erejénél fogva automatikusan meg kell kezdeni.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
a Magyarországra érkezőknek a határellenőrzést végző rendőrrel kell
tudatniuk, hol kívánják teljesíteni
karanténkötelezettségüket. Ezt követően pedig – amennyiben rendelkeznek
megfelelő eszközzel – egy úgynevezett karanténszoftvert is le kell tölteniük, amelynek segítségével a rendőrség
ellenőrizheti a hatósági házi karantén
betartását. Azokban az esetekben, ami-

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

szolgáltatás 

kor a helyszíni ellenőrzés másként nem
hajtható végre, a karanténra kötelezettek kötelesek beengedni a lakásukba
a rendőröket. A karanténszabályokat
megszegőkre 5 ezertől 150 ezer forinting terjedő bírság szabható ki, egy jogsértő egy nap alatt legfeljebb 600 ezer
forintra büntethető.
Az őszi szünetben elkezdődtek az
iskolai fertőtlenítések. Müller Cecília
országos tiszti főorvos az egyéni felelősség fontosságát is hangsúlyozva
arra kérte a diákokat, hogy az őszi szünet alatt kerüljék a csoportosulásokkal

járó programokat. Jelenleg ötvenegy
óvodában rendelt el rendkívüli szünetet az operatív törzs – közölte. Felhívta a figyelmet arra, hogy péntektől már
a szabadtéri sporteseményeken és gyűléseken is kötelező a maszkhasználat.
A halottak napi családi megemlékezésekkel kapcsolatban a tiszti főorvos azt tanácsolta, hogy akik nem
egy háztartásban élnek, tartsák meg
a másfél méteres távolságot és viseljenek maszkot, akinek pedig tünetei vannak, az egyébként se hagyja el
az otthonát. n (vh)

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

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva,
zöldhulladék, termőföld. Tel: 06-20/4646-233
Nyugdíjasok, Szépkorúak Figyelem! Szeretne anyagi biztonságban élni? Itt a megoldás:
havi anyagi támogatást biztosítunk Önnek a
gondtalan nyugdíjas éveihez. Hívjon! Kálny
Csaba: 06-20-94-94-940
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését,
építését, kondenzációs kazánok telepítését
teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390,
www.a111auto.hu

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

Ács-tetőfedő-kőműves vállal a legkisebb
munkától tetőjavítást, építést, beázás mentesítést minden ami építőipar. Nyugdíjasoknak
27% kedvezmény. Zel: 06-30/797-1037

Ács-, tetőfedő-, bádogosmester vállalja új
és régi tetők készítését, javítását, cserép cserét, lemezből kocsibeállót, teraszt is kiszállás
ingyenes. Tel: 06-30/518-0206

állás 
Műanyag feldolgozó üzembe férfi szakmunkást, gépkezelőt, betanított munkást felveszünk. Kimagasló kereseti lehetőségek. Tel:
06-1/207-5389, XXII. ker. Ipari park, e-mail:
recyclen@recyclen.hu

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

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Akácméz: 2600 Ft/kg
Repce méz: 2200 Ft/kg
Galagonya-Vadgesztenye: 2400 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.

A Baross Gábor Horgászegyesület elnöksége
(1223 Budapest, Compó utca 1.) munkatársat keres
a Hárosi-öböl munkahelyre, főállású halőr- gondnoki
munkakörbe 2021. január 2.-ai munkakezdéssel.
A munkahely betöltéséhez számitógépes alapismeret szükséges.
Jelentkezés 06/20/330-3346 telefonszámon, vagy személyesen
az egyesület címén, minden csütörtökön 14-16 óra körött.

régiség 
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással
és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi és új könyveket, teljes könyvtárakat,
térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes
levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat,
egyéb régiségeket, teljes hagyatékot. Tel:
06(1)312-62-94; 06-30-941-2484.

életjáradék 
Életjáradékot fizetnék havonta idős személy
részére ingatlanért. Kérem 17:00 óra után hívjon telefonon. Tel: 06-20/629-0916

www.kastelyparkcukraszda.hu

Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68.
Tel.: +36 24/657-303
Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10.00-19.00

50 főig rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
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Jól bírják Kovácsék a magaslati levegőt

Két meccs, hat pont – néhány óráig még a második helyen is állt a BMTE az első osztályú labdarúgó-bajnokság tabelláján
Egyre növekvő önbizalommal gyűjti a
pontokat a BMTE labdarúgócsapata; lapunk legutóbbi jelentkezése óta előbb
idehaza a Diósgyőrt verte 2-1-re Csizmadia Csaba edző legénysége, majd
most vasárnap Zalaegerszegről hozták el a három pontot meggyőző 3-1gyel Kovács Dávidékék. A hármas nyerő széria következménye: a 8. forduló
után harmadik hely a tabellán, de vasárnap délután néhány óráig még második
is volt a csapat, amíg a Mol Fehérvár le
nem győzte a Mezőkövesdet.
BMTE–Diósgyőr mérkőzést Jakab

AJános tiszteletbeli elnök mellett vé-

gigizgulni a Promontor utcai díszpáholyban embert próbáló feladat. „Jaksi
bá’” olyan átéléssel szurkol, annyira
azonosul a játékosokkal, hogy az izgatottsága óhatatlanul átragad az emberre. – Remekül játszunk, uraljuk a
mérkőzést, csak nehogy megbosszulja magát a rengeteg kihagyott helyzet
– idegeskedett a tapasztalt sportvezető
az első félidő végén, amikor a fantasztikusan játszó Oláh Bálint fejesgóljával
1-0-ra vezettünk. Mi tagadás, ilyenkor
ez benne van a levegőben, ezért hatott
idegnyugtatóként a 64. percben, egy
szépségdíjas akció végén Kovács Dávid átadásából Ihrig-Farkas Sebestyén
gólja, amivel már 2-0-ra vezettünk.
Csakhogy gyorsan jött Drazsics szépítése, és így a hajrában izgulni kellett,

hogy megmaradjon a 2-1 és a megérdemelt három pont. Amivel a fordulót követően a negyedik helyen álltunk.
De még innen is vezetett út felfelé.
Vasárnap Zalaegerszegre látogatott a csapat, és mit tesz isten, az a játékos lett a mérkőzés egyik hőse, akiről egy hete Jakab János és Csizmadia
Csaba vezetőedző is azt mondta, hogy
csak hatvan percre van hitelesítve, no
de micsoda hatvan percre!
Természetesen a 2-1-et jelentő pompás szabadrúgásgól szerzőjéről, Kulcsár Kornélról beszélünk, aki ezúttal
72 percet töltött a pályán, és győztes
góllal örvendeztette meg a budafoki
szurkolókat. Ahogy feltekerte a labdát
a bal pipába, az minden pénzt megért.
De volt itt még fontos mellékszál
bőven. Például a csapatkapitány Kovács Dávid csodás gólja, amikor 12
méterről, ballal, kapásból pörgette a
zalaegerszegi kapuba a labdát. Mintha
csak meghallotta volna Jaksi bá’ egy
héttel korábbi kívánságát: „Bárcsak
rúgna már egy gólt Dávid, annyira jót
tenne az önbizalmának!” És lőn, ott a
gól, ezzel kapitányunk lelki egyensúlya is a helyére került.
Mint ahogy – remélhetőleg – Zsóri
Dánielé is, aki nagyszerű gólpasszal
ugratta ki Skribek Alent, harmadik gólunk szerzőjét. (A két srác együttvéve
39 éves…) Dani édesanyja rendszeres
levelezőpartnerem Simonyifalváról,

ezúttal is jeleztem Dalma asszonynak
messengeren, mennyire tetszett fia kabinetalakítása – ami nagyon hiányzott
már az eltiltás miatt kihagyott négy
bajnokija után.
És persze megvolt az obligát
meccs utáni telefonbeszélgetés is
„Csizivel”. Az Év edzője címre ed-

Birkózik, de a focistáinknak is szurkol
Vizi Flóra megnyerte a kadettek és a juniorok országos bajnokságát

fői Nemzeti Sport címlapjára. „Budafok: Egyre feljebb!”
A magaslati levegő egyelőre nem
ártott meg a csapatnak. Szerdán, lapunk megjelenése napján Magyar
Kupa-mérkőzés a Dabas-Gyón otthonában, majd vasárnap a Paksot
fogadjuk. n (Ch. Gáll András)

Díjlovagló tehetség
Nagytétényben
A Kempelen Farkas Gimnázium tanulója,
Kónya Júlia szép sportsikereket ér el

Vizi Flóra nem lankad a koronavírus
hónapjaiban sem, bár a 17 éves birkózó bevallotta, hogy nagyon hiányoznak neki a versenyek. Ezért jelentett
olyan sokat számára a közelmúltban
a ritka lehetőség, hogy megrendezték a kadett és a junior országos bajnokságot, amelyet mindkét korosztályban megnyert. A gimnazista lány távlati
célja nem akármi: részvétel a 2024-es
párizsi olimpián!
alán nem mindenki tudja, de a hölcsak szabadfogás van a
birkózásban. Flóra az 53 kilós súlycsoportban nem talált legyőzőre sem
a kadetteknél, sem a junioroknál. A
kadettek a 2003-ban és 2004-ben születettek, a juniorok 2000-es korosztálytól lefelé birkóznak, azaz budafoki
reménységünk a nála három évvel idősebbekkel is szembekerült – papíron. –
Érdekes módon a velem egyidősek között volt nehezebb dolgom, bár ott sem
igazán tudtak megszorítani – mondta
Flóra, a Csepeli Birkózó Club versenyzője, akinek már van egy-egy érme a
serdülő Eb-ről és az EYOF-ról. – Az
első két mérkőzésemet tussal vagy
technikai tussal nyertem meg, a döntőben 8:2-es pontaránnyal. A fináléban
Terék Gerda volt az ellenfelem. Először két pontért mögé mentem, majd
csináltam egy négypontos dobást, végül még egy kétpontos akcióval fejeztem be a meccset.
A junioroknál kevesebben indultak,
egyrészt a mezőny is kicsi, sajnos, kevés lány birkózik, másrészt a koronavírus többeket távol tartott a szőnyegtől.
Ott mindössze hárman léptek szőnyegre Flóra súlycsoportjában, mindkét
meccsét két vállal vagy technikai tussal nyerte a budafoki lány. – Nem tudom, miért birkóznak viszonylag kevesen a lányok között – töprengett
Flóra, Hajdú Imre tanítványa. – Egyáltalán nem durva sportág, a kézilabdához vagy a bokszhoz képest kimondot-

dig teljes joggal pályázó mester ismét hozta önmagát, megismételte,
hogy nem a helyezést nézi, hanem a
megszerzett pontokat számolja, és a
lényeg továbbra is az, hogy két lábbal a földön maradjunk.
Szerencsére ez nem mindig sikerül.
Most például sikerült felkerülni a hét-

Születése óta Nagytétényben él kerületünk díjlovagló büszkesége, Kónya
Júlia. A fiatal leányzó a 2020. szeptember 18. és 20. között megrendezett
Magyar Póniklub Szövetség Országos
Bajnokságon korcsoportjában a haladó díjlovaglás egyéni országos bajnoka
lett Neapolitano XXV-24 nevű lovával.
A csapatbajnokságban az Ördöglovas
SE tagjaként bronzérmet szerzett. Júlia gyerekkora óta a lovak bűvkörében
él, heti négy edzéssel készül az érdi
Frank Lovardában. Az iskola és a sport
mellett nincs sok szabadideje, a kötelesség és a hobbi ki is tölti az életét.
A Duna-partot kedveli leginkább a környéken. Bemutatkozik Kónya Júlia. Álljunk meg egy lóra!

Tgyeknél

tan finom. Nekem azonnal megtetszett,
amikor édesapám először levitt egy
edzésre, már akkor eldöntöttem magamban, hogy ez lesz az életcélom.
Szeretnék kijutni a 2024-es párizsi
olimpiára, és ha még nem 2024-ben,
amikor még csak 21 éves leszek, de a
következő olimpián érmet szerezni!
Flóra viszonylag könnyen hozza
a súlyát, bár valószínű, ahogy idősödik, feljebb megy. – A fogyasztás utolsó napjai általában szenvedősek, négy
és fél kilót kell leadnom, de eddig még
sikerült. Most még próbálom tartani
ezt a kategóriát, meglátjuk, meddig sikerül. A felnőttek között Dénes Mercédesz a magyar válogatott ebben a
súlycsoportban, ő még jóval erősebb

Városházi Híradó
budafok-tétény

nálam, meglátszik az a tíz év különbség, de bízom benne, hogy az idő nekem dolgozik. Nagyon sajnálom, hogy
idén nem voltak világversenyek, mivel
utolsó éves kadett vagyok, így ebben a
korosztályban már nem szerezhetek érmet – mondta a pesterzsébeti Baptista
Sportiskola tanulója. Flóráról mindenki tudja, hogy a legendás budafoki játékos, majd klub-ügyvezető Vizi Sándor
unokája. És szavaiból kiderül, hogy a
vér nem válik vízzé: – Nagyon büszke
vagyok a nagypapámra, lehetőség szerint minden meccsen ott vagyok, a Diósgyőr elleni 2-1-es győzelmünket is
a Promontor utcában szurkoltam végig. Nincs nálam vérmesebb BMTEszurkoló! n (Ch. Gáll András)

– Hogyan jött a képbe a lovaglás?
Családi indíttatás, az állatok szeretete, vagy mi vezetett el a lovakhoz, a lovagláshoz?
– Kiskoromtól kezdve nagyon érdekeltek a lovak. Bárhol láttunk lovakat,
meg kellett állnunk megnézni őket. A
lovas könyvek is tetszettek, és látva a
lovak iránti vonzódásomat, szüleim elvittek egy lovardába, és ottragadtunk.
– Hol és milyen rendszeresen lovagolsz? Van olyan edző, szakember, akit
érdemesnek tartasz arra, hogy név szerint megemlítsük?
– Heti négyszer van edzésem Érden
a Frank Lovardában. Sokat köszönhetek edzőmnek, Menyhárt Ildikónak,
aki már hat éve foglalkozik velem az
Ördöglovas Sportegyesületben.
– Kipróbáltál más lovas sportokat,
például a lovaspólót? Esetleg gondolkoztál azon, hogy a lovaglást beágyazva más sportok között kipróbáld az öttusát?
– A díjlovaglás mellett díjugrató edzéseim is vannak. A közeljövő-

ben szeretnék ugrószámokban is versenyezni. Érdekel még a tereplovaglás, és
lovastusa is. Bár úszni és futni is tudok,
az öttusán még nem gondolkodtam.
– Vannak komoly terveid a lovaglással kapcsolatban? Megfelelő színvonalúak a hazai körülmények az ideális felkészüléshez?
– Szeretnék rangos hazai és nemzetközi versenyeken indulni. Ehhez még
nagyon sokat kell tanulnom, és szükségem lesz egy megbízható lóra.
– „Civilben” mivel foglalkozol, van
más hobbid, vagy annyira leköt a suli
és a lovaglás, hogy semmi másra nem
jut időd?
– A Kempelen Farkas Gimnázium
6. osztályos tanulója vagyok. Az iskola
és a lovaglás mellett nem sok szabadidőm marad, de szívesen olvasok és kirándulok.
– Milyen kapcsolat fűz a kerülethez?
– Születésem óta Nagytétényben
élek, a kerületben járok iskolába. A
kedvenc helyem a kerületben a Dunapart. n (Sz. L.)
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