Libavacsorák a Pincejáraton Családi buli az Almával

Koncert Varga Miklóssal

Hiába vezetett a BMTE

Több helyen is libavacsorával várják
a vendégeket a Budafoki Pincejáraton
november 7-én. (10. oldal) 

Varga Miklós, a kiváló budafoki zenész,
énekes is részt vett a Raktárkoncertprogramon. (5. oldal) 

A kupában győzelemmel, a bajnokságban
vereséggel zárta a hetet a BMTE
labdarúgócsapata. (12. oldal) 

Ismét közös éneklésre, táncra
és mókázásra várja a családokat az Alma
zenekar a Klauzál Házban. (7. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Cziffra György
emlékezete
Balázs János
koncertet
szervezett
a világhírű
zongoraművész
emlékére

(7. oldal) 

XXVIII. évf. 21. szám 2020. november 4.

Szépen halad az utak aszfaltozása
A belterületi földutak több mint kétharmada kapott már aszfaltburkolatot a kormány és az önkormányzat támogatásának köszönhetően
Több olyan útszakasz is van, amelyek kiépítésére támogatást nyert
az önkormányzat, és meg is kötötte a szükséges vállalkozói szerződést,
azonban a kivitelezés mégsem kezdődhetett meg.
Ennek oka, hogy az útépítés előtt
még hiányzó közművet kell építeni, vagy nem sikerült még végrehajtani a szükséges szabályozást,
ugyanis ehhez minden utcabeli ingatlantulajdonos hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat köszöni a segítséget azoknak a lakóknak, akik
hozzájárulásukat adták a kerületi utak
korszerűsítéséhez.
A Miniszterelnökség nyáron tájékoztatta Budafok-Tétény önkormányzatát, hogy a kormány 352 225 000 forint
vissza nem térítendő támogatást ad a
kerületi földutak leaszfaltozására. Mint
arról korábban már beszámoltunk, a
kormány Budapesti Útépítési Programjának részeként közel 6,5 kilométernyi
utat aszfaltoztak le Budafok-Tétényben
tavaly. A támogatásoknak köszönhetően
az útépítések idén tovább folytatódnak,
közel négy kilométer új szakasz épül
meg az idei kormányzati forrásból, az
önkormányzat által biztosított önrésszel
kiegészítve. n (vh)

Folyamatosan zajlanak az útépítések kerületünkben a kormány Budapesti Útépítési Programjának részeként. Így a kerületi belterületi földutak már több mint
kétharmada kapott aszfaltburkolatot. A
kerületi önkormányzat beruházásait a
kormány jelentős forrással támogatja.
hogy júliusban beszámoltunk róla,

Aa Miniszterelnökség támogatásának

köszönhetően újabb utak aszfaltozására kerülhet sor Budafok-Tétényben.
A Budapesti Útépítési Program során
így már 66 útszakasz épülhetett meg
kerületünkben, közel 10 kilométernyi
hosszban. A Budapesti Útépítési Program támogatásával július óta megépült
nyolc útszakasz. A Diófa utca, a Szalontai–Ménes utca, a Halom utca, a Só
utca (Pannónia utca–lépcső), a 231963
helyrajzi számú útszakasz (Kormorán u.–Rudnyánszky u.), az Irsai Olivér utcából nyíló zsákutca (228409/80
hrsz.), illetve a Pedellus utcából nyíló
zsákutca (234475/25 hrsz.), valamint a
XI. utca (a Gyula vezér út és a XI. utca
42. szám között) építése fejeződött be
július óta. Jelenleg a Móricz Zsigmond
utcában (Géza utca–Móricz Zsigmond
utca 9. szám között) és a Mária utcában
zajlik az utak burkolása.

Újraszentelték Szelman Ignác sírját

A közönség óvatos, de nem pártolt el
Sokszínű ajánlattal kedveskedik a kerület polgárainak a Klauzál Ház
A Klauzál Ház igazgatóját, Gazdik Istvánt – akinek nemrég hosszabbította
meg az önkormányzat képviselő-testülete a megbízatását – az idei programokról és a közönség érdeklődéséről is kérdeztük.

Újraszentelték a Budafoki Temetőben Szelman Ignác nagytétényi vendéglős sírját.
A sír felújítását a kerületi önkormányzat támogatta. A nagytétényi polgár egykori vendéglője sokáig kultúrházként, majd a nagytétényi Polgári Kör központjaként szolgálta
a helyieket. (Továbbiak a 2. oldalon) 

– Október végén a Kaktuszvirág című
előadással indult az őszi színházi évad
a Klauzál Házban. Milyen előadásokat
kínálnak még?
– Noha a koronavírus-járvány
miatt korlátozásokat kellett bevezetnünk, a Klauzál Ház működik, s
szándékaink szerint színes programokkal várja az érdeklődőket. November 8-án Tóth Vera és a Budapest
Jazz Orchestra koncertezik nálunk,
vendégként Pásztor Anna lép fel.
Balázs János Kossuth-díjas zongo-

raművész, Vida Mónika Ruth zongoraművész és Mácsai János zenetörténész neve fémjelzi a november
21-én, a Cziffra György Kulturális
Központban megrendezésre kerülő
Cziffra György-emlékestet. December 10-én Szulák Andrea lesz a Budafok Big Band vendége. Két nappal
később a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjének egyik különlegessége, hogy a művészek karmester
nélkül, Berán Gábor hangversenymester irányításával muzsikálnak, s
megcsodálhatjuk Balog József zongorajátékát is. A színházkedvelők
sem maradnak élmények nélkül,
november 22-én kerül sor a Klauzál
Színház bérlet második előadására,
a Végszó című vígjátékra. (Folytatás
a 7. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Újraszentelték a tétényi
Szelman Ignác sírját

Szelman Ignác vendéglős sírjának felújítását az önkormányzat is támogatta
Szemerkélő esőben gyülekeztek az
emlékezők a Budafoki Temetőben,
hogy Szelman Ignác nagytétényi vendéglős sírjának újraszentelésén részt
vegyenek, leróják tiszteletüket.
– Áldd meg, Urunk, ezt a síremléket!
Erősítsd meg kegyelmedben, szeretetedben azokat, akik itt imádkozva hozzád fordulnak. Segíts, hogy tudjunk tanulni az előttünk jártaktól – mondta
Fülöp Ákos esperes, nagytétényi plébános.
– Budafok-Tétényben tiszteljük a
hagyományokat, és ebben Nagytétény
különösen élen jár. Az 1881-ben született Szelman Ignác a kerület emblematikus figurája volt, akihez nemcsak
ételre, italra és egy jó kuglizásra tértek be az emberek, de segítséget kérni és melegedni is. A két világháborút
megélt kocsmáros érzékeny és meleg-

szívű ember volt, ételt adott a szegény
embereknek, segítette a hadiárvákat
és özvegyeket. Vendéglője közösségi és kulturális központ volt, a bálok és lakodalmak kedvelt helyszíne. Itt működtek a civil szervezetek
(Nagytétényi Iparoskör és Nagytétényi Iparos és Sport Egylet) és a színjátszó egyesületek. A kocsma a múlt
század első felében a tétényi iparosok legfontosabb találkozóhelyének
számított. Szelman Ignác keményen
dolgozott és soha nem feledkezett
meg arról, honnan jött, összetartotta
a közösséget, ahogy a nyomdokaiba
lépő Nagytétényi Polgári Kör is – beszélt az 1958-ban elhunyt nagytétényi
kocsmárosról Karsay Ferenc polgármester.
Szelman Ignác alig húszévesen felszolgálóként érkezett Nagytéténybe,
majd 1915-ben feleségül vette a kocs-

máros lányát, így övé lett a kocsma,
amely az államosításig Szelman Vendéglőként, majd kultúrházként, később
művelődési házként működött. A rendszerváltás után a Nagytétényi Polgári
Kör kapta meg az épületet.
Kludák Erzsébet, a Nagytétényi
Helytörténeti Kör vezetője beszédében
a néhány érdekesség mellett megemlítette, hogy egy hiba folytán az 50-es
években még helyesen Szelman néven
szereplő épület Szelmann névre változott, amely így ment át a köztudatba.
A sír felszentelése után a Nagytétényi Polgári Kör elnöke, Lászlóné Varga Éva köszönetet mondott Várkonyi István kőfaragó mesternek a sírkő
felújításáért, az önkormányzatnak pedig az anyagi segítségéért, majd a polgármesterrel és Kludák Erzsébettel elhelyezték a koszorút Szelman Ignác
sírján. n (Tamás Angéla)

Új stratégiai partnerei
lettek az önkormányzatnak
A Tomori Pál Főiskola és a WPA Packaging Kft. is
megállapodott az önkormányzattal
Budafok-Tétény önkormányzata stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Tomori Pál Főiskolával és a WPA
Kft.-vel október közepén a Városházán.
A stratégiai partnerek száma ezzel túllépte a hatvanat.
arsay Ferenc polgármester az aláírás-

Kkor elmondta, hogy a stratégiai part-

nerség egy igazi sikertörténet. Nemcsak
azért, mert sok kerületi vállalkozás, civil szervezet, intézmény csatlakozott
hozzá, hanem mert valós eredmények
mutathatók fel az együttműködéseknek
köszönhetően. A polgármester kiemelte a kommunikáció jelentőségét a partnerség során. Mint fogalmazott: „felértékelődik a jelentősége egy ilyen jellegű
összefogáskor, és miután ez nem csupán kétpólusú az önkormányzat és egy
adott partner között, hanem a partnerek között is elindul egymás tájékoztatása, a közös gondolkodás, sok esetben
az árukapcsolás, ami végül egy szorosabb együttműködést eredményez a közös értékek mentén.”
Az önkormányzat egyszerűsített hivatali ügyintézéssel és bemutatkozási, megjelenési lehetőségekkel segíti a
vele együttműködésre lépő vállalkozásokat, cserébe aktív részvételt vár a kerület közéletében.

Ehhez csatlakozott most a Tomori
Pál Főiskola. Meszlényi Rózsa, a főiskola alapító rektora elmondta: az intézmény stratégiai céljai között szerepel,
hogy ne csak az alapképzés jelenjen
meg oktatási palettáján, hanem rövid
időn belül az alkalmazott tudományok
egyetemévé válhasson. A terveik szerint a kollégium egyik szárnyában óvodát, míg a másik szárnyában a földszinten egy pedagógusok számára
fenntartott nyugdíjasotthont is kialakítanának. Utóbbi fejlesztéssel azokat
a pedagógusokat céloznák meg, akik
életüket a hivatásuknak szentelték, és
ezért lemondtak a saját család alapításáról is. Nekik az óvodások közelsége
jelenthet további célokat és örömforrást nyugdíjas éveikben.
A WPA Packaging Kft. 19 éve működik kerületünkben. Jelenleg 116 embernek ad munkát és megélhetést, még
a koronavírus-járvány ideje alatt is. Rimai Margit, a cég ügyvezetője elmondta, a központi telephelyükön többségében XXII. kerületi lakosok dolgoznak.
Stratégiai céljuk a fejlődés, és olyan
újabb szolgáltatások bevezetése, ami
megjelenik igényként. Ilyen többek között egy csomagolási tesztlabor megépítése, amely hiánypótló lenne ezen a
területen. n (vh)

Halottak napi megemlékezés
Mindenszentek napján az elhunyt szeretteinkre emlékeztünk
Mindenszentek és Halottak napja alkalmából sokan keresték fel szeretteik sírját.
Mindenszentek ünnepe Magyarországon
2000-től ismét munkaszüneti nap.
ovember 1-je, mindenszentek ünne-

Npe a katolikus egyházban az összes

üdvözült lélek emléknapja, amely eddig Magyarországon a katolikus hívek
számára úgynevezett tanácsolt ünnep
volt. 2000-től azonban ismét bekerült a

kötelező egyházi ünnepek közé. Ez azt
jelenti, hogy az egyház előírása szerint
a híveknek kötelező részt venniük a
szentmisén. A protestánsok ezen a napon az elhunytakról emlékeznek meg.
Az ezt követő Halottak napja, november 2. fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános
megemlékezés napjává, ezekben a napokban az emberek gyertyát, mécsest
gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére.

Újabb kutyafuttató épülhet a kerületben

A keleti egyház már 380-ban megtartotta mindenszentek ünnepét, minden
vértanúról megemlékezve. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki a római
Pantheont 609-ben Mária és az összes
vértanú tiszteletére szentelte fel. Mindenszentek ünnepe alkalmából Karsay
Ferenc polgármester is részt vett a halottak napi egyházi megemlékezésen az
Angeli úti temetőben.. n (vh)

Kiválasztották a nagytétényi kutyafuttató pontos helyszínét, ezzel Budafok-Tétény
hatodik kutyafuttatója épülhet meg. A Nagytétényi Falka csoport azzal az igénnyel
kereste meg az önkormányzatot, hogy szeretnének egy, a kerület ezen részére
épülő kutyafuttatót. Erre reagálva az önkormányzat a csoportot összefogó Karászi
Sándort kérte fel, hogy egyeztessen az ott élőkkel, elsősorban a helyszínnel kapcsolatban. A kutyás és nem kutyás nagytétényiek három helyszínt véleményezhettek, ezek közül választották most ki a legmegfelelőbbet. A kiválasztott helyszín
a Tenkes utca végén található, körülbelül 1200 négyzetméter alapterületű, 72 folyóméter hosszú terület. Az elképzelések szerint a kutyafuttató agilityeszközökkel
és ivókúttal várja majd a gazdákat és társaikat, ezzel pedig Budafok-Tétény hatodik ilyen létesítménye épül majd meg. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Közmeghallgatás lesz
november 12-én a Városházán
A kerületi önkormányzat képviselő-testülete az ülése után tartja a közmeghallgatást
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete 2020. november 12-én (csütörtökön) 17 órakor közmeghallgatást
tart a Városházán, a Záborszky Nándor Teremben.
elentkezni 2020. október 29-től a

Jközmeghallgatás napján 12.00 órá-

ig lehetséges a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet munkatársainál

az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 2292611/188-as és 191-es mellék, e-mail:
jegyzoikabinet@bp22.hu.
Személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján megtalálható, kitöltendő, aláírt formanyomtatványt lehet az ott elhelyezett gyűjtőládába
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 maximális
időtartama 5 perc.
Az önkormányzat kéri, hogy a közmeghallgatásra a járványügyi előírásoknak megfelelően a résztvevők
maszkban érkezzenek, és tartsák be
a másfél méteres védőtávolságot. Az
önkormányzat épületében kézfertőtlenítésre is van lehetőség. n (vh)

Mi a véleményük?
Vizi Sándor
önkormányzati képviselő,
Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete

A gyász hangulata
A mindenszentek és a Halottak napja a
halottakra való emlékezés ünnepe. Ez alkalom arra, hogy megtisztuljanak a sírok,
virágokkal, gyertyákkal díszítsük a hozzánk közel álló, elhunyt szeretteink sírját. Ez az ünnep november elején van,
amikor a természet eleve gyászos arcát
mutatja. Ha megkérdezzük a temetőbe
látogatókat, hogy a hitük vagy a szeretteik közül melyik a fontosabb, ritkán kapunk egyszerű választ, hiszen többnyire
arra hivatkoznak, hogy régi szokás, hogy
ezekben a napokban mindenki találkozik
valahogy a halállal. A mostani időszak-

ban ráadásul egy láthatatlan, apró vírus
kapcsán mindannyiunkat fenyeget a halál szellemisége a szokványos emlékezésen túlmenően. Az élet legfájdalmasabb
helye a temető, ilyenkor mutatja legtündöklőbb arcát a gyönyörű virágokkal és
a gyertyákkal. A gyerekek többnyire csak
azt érzékelik e napból, hogy egy élmény
a gyertyákat gyújtogatni a síroknál. A fiatalok legtöbbször szívesen lennének
máshol, de valami szorongást ők is éreznek, még akkor is, ha tőlük távol van a
halállal való találkozás gondolata.
Ez a november abban is más, hogy a
vírussal és politikailag is terhelt világban
naponta tapasztaljuk, hogy elszabadulnak
az indulatok. Országok vádolják egymást,
a vallásra való hivatkozással gyilkolnak a
nyílt utcán. Elnökjelöltek Amerikában elképesztő vitát folytatnak azért, hogy ki legyen az elnök. A magyar parlamentben
krumpliszsák kerül az asztalra. A kerületi önkormányzat munkájában a közel-

önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

Célegyenesben a Tétény-Rét
Családi Park végleges terve
Óriási öröm számomra, hogy a Részvételi Költségvetés nyertes projektjei sem
estek áldozatául a koronavírus-járvány
miatti költségvetési módosításoknak. A
nagytétényi projekt halad előre, a múlt
héten a helyszínen egyeztettünk a tervezőkkel és az ötletgazdákkal. Az alapötlet számos további, a szakemberek
által is kivitelezhető részlettel gazdagodott. Az egyeztetést követően a ter-

szó a kosárlabdacsarnokról, amit a kerületi gyermekek testnevelésórák keretében használhatnak ki, és mind az
amatőr, mind pedig az utánpótlás-nevelés igényét kielégítené, vagy legyen szó
a fiatalok körében annyira népszerű kerékpáros pumpapályáról vagy a korcsolyázni vágyó gyerekek és felnőttek számára fontos jégsátorról, számukra ez
mind nem fontos, sőt szükségtelen. Ha
jól emlékszem, éppen a Momentum (a
fiatalok pártja) támogatta a kampányában a 10 év feletti gyermekek sportolási
lehetőségeinek kibővítését. Következetlen és követhetetlen számomra ez a fajta hozzáállás, ezért bízom benne, hogy a
nagytétényi parkkoncepciót nem fogják
megtámadni, és valóban az itt élők igényei, és nem a pártpolitikai érdekek érvényesülnek. n
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Részvételi költségvetés
Budafok-Tétény után
a fővárosban is
2019-ben első alkalommal hirdettük meg a Budafok-Tétényi Részvételi Költségvetést. A nyertes projektek egy része már meg is valósult, az így megszerzett
tapasztalatokkal a hátunk mögött már bátran vonhatunk le következtetéseket.
Kollégáimmal együtt azt tapasztaltuk — bár az idei még csak „teszt” év volt,
ahol nemcsak Önök, mi is tanultuk a közösségi döntéshozásnak ezt a módját —,
nagy érdeklődést váltott ki az úttörő projekt. Ezt mutatja az a több mint 300 beküldött ötlet, és az a mintegy hétezer szavazat, amelyet a projektekre adtak le a
kerületben élők, hogy így támogassák otthonunk fejlődését, élhetőbbé, szerethetőbbé tételét. Az öt nyertes projektből, a Dunafoki Kertmozi már el is készült és
a többi, nagyobb beruházást igénylő projekttel is folyamatosan haladunk, hogy
mihamarabb átadjuk használóinak. A tervezési folyamat során is végig egyeztettünk a projektgazdákkal azt biztosítva ezzel, hogy a lehetőségek figyelembevételével, az elképzelésüknek leginkább megfelelő tervek valósuljanak meg.
A pozitív tapasztalatok is igazolják, érdemes felelősséget, döntést adni az itt
élők kezébe, amelynek végül nemcsak néhány megvalósult fejlesztés lesz az eredménye. Vele jár az aktív párbeszéd, a nagyobb választói tudatosság és az ös�szetartó közösség élménye is. Mindezeken felbuzdulva úgy gondoltuk, az eddig
szerzett tapasztalatainkat felhasználva újra meghirdetjük a Budafok-Tétényi
Részvételi Költségvetést. A háttérben már zajlanak a munkák, hogy ez alkalommal is minél többen, minél gördülékenyebb módon tehessék meg javaslataikat, és hogy mindenkihez eljusson a közös gondolkodás lehetősége. Bár a pontos részletekre még kicsit várni kell, hiszen rendkívül sok javaslat érkezett akár
a lakosság, vagy a képviselőtestület tagjai részéről, hogy az elmúlt év tapasztalatai alapján, min változtassunk, hogy szervezzük a folyamatot, hogy így még több
embert tudjunk bevonni a részvételi költségvetés folyamatába. A részvételi költségvetésről mind a budafokteteny.hu valamint a kozossegrekapcsolva22.hu oldalon, mind pedig a Városházi Híradó hasábjain beszámolunk majd, de addig is
el lehet kezdeni gondolkodni azon, mit változtatnának meg környezetükben, milyen kezdeményezést, programot valósítanának meg a kerületben.
Azonban addig sem kell tétlenül ülnie annak, aki már most szívesen venne
részt városunk jobbá tételében. Jelenleg is zajlik Budapest részvételi költségvetése. Bár a módszer a főváros szintjén új, mi, budafok-tétényiek már jól ismerhetjük: a főváros költségvetésében elkülönített összegről, idén 1 milliárd
forint felhasználásáról, a lakosság ötletei alapján, velük együttműködésben
dönt Budapest vezetése. Jelenleg az ötletek beküldése zajlik. December 31-ig
mindenki elküldheti javaslatait az alábbi kategóriákban: Zöld Budapest, Gondoskodó Budapest és Egész Budapest. A felvetéseinket az otlet.budapest.hu oldalon várják, és itt találjuk a projekt részleteit is. A főváros üzenete: ötleteljen
bátran, mert az ön ötletétől lesz Budapest jobb hely.
Erre biztatom Önöket én is, legyenek tudatosak, és formáljuk aktívan
városunkat, Budapestet, és otthonunkat, Budafok-Tétényt. n

önkormányzati képviselő
alpolgármester,
Budafoki Baloldal

Lomtalanítás 2020
A rendkívüli járványügyi helyzet miatt az
FKF hét kerületben, köztük Budafok-Tétényben is elhalasztotta a megszokott, évi
lomtalanítást. Annak érdekében, hogy idén
se maradjon el teljesen ez a szolgáltatás, az FKF szakemberei - egyeztetve önkormányzatunkkal – gondoskodnak annak részleges pótlásáról. Így november
4-től - 12-ig kilenc nap áll a lakosok rendelkezésére, hogy megváljanak lomjaiktól. Ez a megoldás talán a kerület családi
házas övezeteiben működhet a legjobban,

önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

vezők módosították a koncepciótervet,
és az ötletgazdák jóváhagyása után, hamarosan megkezdődhet a kivitelezés. A
parkban így elkerített kutyafuttató, mini
KRESZ-pálya, drótkötélpálya, csúszdás
domb, egy nagy közös játszótér, egy ún.
„aprók kertje” piknikterülettel kiegészítve is örömet okoz majd használóinak. Az
idősekre is gondolva egy árnyas parkrész sakkasztallal és petanque pályával nyújtana kikapcsolódási lehetőséget számukra. De lesz fitneszpark és
a tiniknek street workout pálya, pingpongasztalok és sportpályák is lehetőséget kínálnak nekik a testedzésre.
Bár ez utóbbit egy kicsit félve írom le,
mert az ellenzék részéről azt tapasztalom, hogy a fiatalok érdekében elindított
sportcélú beruházásainkat sorra kifogásolják, és meg sem szavazzák. Legyen



Szepesfalvy Anna alpolgármester

Zugmann Péter
Csiszár Zsuzsanna

képviselet

Álláspont

Dankóné Hegedűs Jolán
múltban a kisváros a nagyvárosban szellemiség sérült, amikor olyan mértékű
sértegetésekre került sor, ami nem méltó
sem a helyhez, sem a szereplőkhöz.
Ez a november eleje a maga összetett és szinte kezelhetetlen problémáival éppen a Halottak napja kapcsán fogalmaztatja meg velem azt a gondolatot,
hogy az emberi méltóságot őrizzük meg,
és ha másból nem, a temetők Halottak
napi pompájából emeljünk át annyi szépséget és jóságot, egymás iránti megbecsülést, ami legalább lehetőséget ad
arra, hogy mindazt a problémát, amivel
az emberiség küzd, ki-ki a maga helyén
kezelni tudja. Bízom abban, hogy az érintett képviselőtársak az élet végét megtestesítő temetői gondolatokból képesek
lesznek új úton elindulni, és lesz közösen
annyi erőnk és szerencsénk, hogy a dolgokat jó irányba vigyük, anélkül, hogy a
méltóságot elveszítenénk és egymást
megaláznánk. n



Tegyünk közösen a patakért!
Az önkormányzat vezetése továbbra is
minden fórumon harcol a Hosszúréti-patak mielőbbi, a rózsavölgyiek számára
megnyugtató rendezéséért. A képviselőtestület legutóbbi ülésén a lakosság védelme, az árvízkár csökkentése érdekében döntött arról, hogy a patak által
érintett településekkel közösen létrejött
összefogást a továbbiakban is támogatja.
Az érintett önkormányzatok közösen pályázatot nyújtanak be a vízjogi létesítési
engedélyezési terv kidolgozásához szükséges pénzeszközök elnyerésére.
Emellett azonban a Hosszúréti-patak
üzemeltetőjének, a Fővárosi Csatornázá-

de egyáltalán nem működik a társasházi övezetekben ahol a lakók a feleslegessé vált nagyobb méretű lomjaikat azonnal
kiviszik a lakásból és legtöbbször a közös
területekre rakják le. Utólag persze megállapíthatatlan, hogy éppen kinek a szemetén járunk keresztül nap, mint nap. Az
éves egyszeri nagy lomtalanításnak az volt
az előnye, hogy ha a lakók nem is, de legalább a közös képviselők gondoskodtak
arról, hogy a közösségi területeken felhalmozott szemeteket a kijelölt pontokra vitesse a gondnokkal. Ez most több okból
sem tud megvalósulni. Egyrészt a szemét
leadása személyhez kötött. Továbbá a társasházakból elszállítandó szemét nagyobb
mennyiség, mint amennyit egy háztartástól befogadnak a gyűjtőponton. Tehát az
eredmény: halmozódik a szemét a társasházaknál, ami további gondokat okoz. Bízunk abban, hogy jövőre visszaáll a rendes
lomtalanítás. n

si Műveknek kötelezettségei vannak a patakmeder megfelelő karbantartásában, kezelésében. Az utóbbi évtizedben mégsem
történt jelentős medertisztítási beavatkozás.
Az elmaradó mederkotrás miatt a patakmeder iszappal telt, szemetes, nyáron gazos.
Továbbá több lakossági panasz is érkezett
az elszaporodott rágcsálók miatt. Ezen aggályainkat ismételten levélben jeleztük az
FCSM vezetőségének, nyomatékosan kérve
a szükséges intézkedések megtételét.
Sajnos a kiábrándító válasz most sem
maradt el. Az FCSM továbbra is elutasítja a patak kotrását, a patkány irtásra nem
is reagáltak.
Képviselőtársaimmal és a helyi civilekkel ebbe természetesen nem nyugodhatunk bele. Összefogással ebben is segíthet mindenki, ha minél többen írunk,
telefonálunk az FCSM-nek, közösen kiállva érdekeinkért az ugyfelszolgalat@fcsm.
hu email címre vagy a 06 80 / 455-000
zöldszámot tárcsázva. n
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Arany Érdemkereszt
a budafoki „ezermesternek”
Bakos Miklós gyümölcsöző fa- és emberszeretete
Neve évtizedek óta fogalom a kerületben, de fővárosszerte is ismert. A Borkő utcában működő Bakosfa Kft. egy kis
asztalosműhelyből nőtte ki magát nagyüzemként és nagykereskedésként. Bakos Miklós cégtulajdonos és lokálpatrióta október végén vehette át a Magyar
Arany Érdemkeresztet. Gratulálunk!
ányszor leírtuk már róla, hogy min-

Hden szavából sugárzik Budafok-Té-

tény iránti szeretete, valamint azt, hogy
a munkája szerelmese, aki itt, családján kívül is meglelte boldogságát. Ötszintes birodalmában kapott helyet az
egész nap nyitva tartó Ezermester barkácsbolt „ezernyi” szerszámával, ahol
gyakran találkozhatnak vele a vásárlók.
Bakos Miklós minden és mindenki iránt
nyitott immár három és fél évtizede, s
ahol tud, segít. A kitüntetést az átadáskor így indokolták a Pesti Vigadóban:
„…Bakos Miklósnak Budafok-Tétény
társadalmi életében betöltött aktív szerepe, valamint a rászorulók megsegítése
és a határon túli magyarság támogatása érdekében végzett jótékonysági munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozom.”
– Augusztus 20-ára kaptam ezt a rangos elismerést Áder János köztársasági
elnöktől, de a járványhelyzet miatt két
hónappal később, október 26-án adták
át a Vigadóban ünnepélyes keretek között, amely nagy boldogsággal töltött el
– ezekkel a szavakkal fogadta gratulációnkat Bakos Miklós, akitől megkérdeztük: – Mióta és hogyan segíti a rászorulókat, illetve a határon túli magyarokat?
– A Nemzetközi Szent György Lovagrend főkincstárnokaként legalább
másfél évtizede – válaszolta. – Például Erdélybe rendszeresen támogatjuk
a Lábnyik nevű kis faluban a társadal-

mi összefogással épült magyar házat, a
magyar közösséget és iskolát. Az ottani
gyerekeket az önkormányzatunk balatoni nyaralójában üdültetjük évente két
hétig, és ezalatt a fővárossal is megismertetjük őket. Ezenkívül a kárpátaljai
magyarokat és a kerületi civil szervezeteket is szívesen támogatom, s egy igen
tehetséges helyi sportolót, Molnár Janka atlétát is, akire más most büszkék vagyunk.
– Miért áldoz ilyen célokra a saját
vagyonából?
– A Bakosfa Kft. háromszor nyert
Társadalmi Felelősségvállalási, egyszer üzletetikai díjat, én pedig kétszer
lettem az év vállalkozója. Ezek a díjak arra köteleznek, hogy jó, minőségi
munkát végezzek, végezzünk. Aki komolyan gondolja, hogy lokálpatrióta –
én ipari tanuló is itt voltam a kerületben
–, annak kötelessége, hogy segítsen lakóhelyén, ahol tud. S ha teheti, határon
túl is! Mert hiszek abban, hogy az a sok
jó, amit szétszórunk, előbb-utóbb vis�szaszáll ránk.

– A Bakosfa példaértékűen családbarát vállalkozás is...
– Igen, és erre is büszke vagyok. Van
étkezdénk, az ebéd felét álljuk, tízóraira, uzsonnára ingyen jár gyümölcs,
évente kétszer pedig családi napot tartunk sporttal, eszem-iszommal, és
valamennyiük rendelkezésére áll egy
ötszáz négyzetméteres edzőterem a felfrissülésre. Az is a „családbarátság” része, hogy a tizenkét órai nyitva tartásban
heti három napot dolgoznak munkatársaink, két szabadnap jár, amit ha összevonnak a szombattal és a vasárnappal,
minden héten négy napig pihenhetnek,
ami igazán vonzóvá teszi a munkahelyet. Az új dolgozót pedig azonnal beteszem valamelyik sportcsapatba, hogy
minél előbb megtalálja helyét közösségünkben. Több mint tíz éve versengenek a csapataink, négy sportágban
mérik össze a tudásukat, bowlingban,
fociban, pingpongban és lövészetben.
Az a célom, hogy aki nálam helyezkedik el, jól érezze magát, szeressen
bejárni. n (Temesi László)

A zene és a történelem szolgálatában
A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Monostori Péter
A budafok-tétényi Monostori Péter a
magyar könnyűzene történeti emlékeinek felkutatásáért, megmentéséért és rendszerezéséért, a TTT nemzeti
Beat-, Pop- és Rockarchívum létrehozásáért, Bencsik Sándor gitáros és zeneszerző emlékének ápolásáért, valamint katonai szakírói munkásságáért
a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. A
rangos elismerést a köztársasági elnök megbízásából Latorcai Csaba, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
közigazgatási államtitkára adta át az
1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából a Pesti Vigadó
Dísztermében.
TTT

nemzeti

Beat-,

Pop-

és

ARockarchívum kurátorával a kön�-

nyűzenei gyűjteményről és történésziszakírói munkáiról beszélgettünk.
– Miért érezte fontosnak a zenei archívum létrehozását?
– A beat- és rockkorszakból fennmaradt hivatalos hangfelvételek, lemezek hiányos és torz képet mutatnak
a hazai könnyűzenei életről, mivel a
pártállamban a TTT (Tiltott, Tűrt, Támogatott) „szabály” miatt sok előadót
csak a koncerteken ismerhettek meg az
emberek. A szövegíró Csiga Sándorral,
Bese Jozefák Józseffel és Boros Csaba Tamással összefogva kétezer hangfelvételt és számos képfelvételt tartalmazó archívumot hoztunk létre és
működtetünk videón, illetve 8 mm-es
digitalizált anyagon. Ezek legnagyobb
része nyilvánosságra soha nem került
felvétel. A munkánkat segítette, hogy
közben multimédiából a kép- és hanganyagok digitalizálása, archiválása és
rendszerezése témából posztgraduális
diplomát szereztem. Németh Zsolttal,
az Országgyűlés külügyi bizottságának elnökével beszéltünk először erről

a gyűjteményről, aki egy Rocktörténeti
Kutatóintézet létrehozását javasolta.
Hozzá is fogtunk a megvalósításához,
amely jelenleg is folyamatban van, de
a pandémia közbeszólt.
– Mióta rajong a könnyűzene iránt?
– Már a Budai Nagy Antal Gimnáziumban töltött évek alatt is imádtam a
rockzenét. A Led Zeppelin volt a kedvencem, de a hazai együttesek közül is
sokakat szerettem. Jártam a koncertjeikre, így a Budai Ifjúsági Parkban
is sokszor megfordultam. A hetvenes
évek végétől zenész barátaim kérésére
számos koncertet felvettem. A jó minőségű hang- és képrögzítések édesapámnak is köszönhetők, aki külföldi
útjairól hazatérve hol egy stúdiószintű
orsós magnóval, hol egy VHS felvevőkamerával és magnóval lepett meg. A
P. Mobil, később P. Box néven futó zenekar gitárosához, Bencsik Sándorhoz
gyerekkorom óta nagyon szoros barátság fűzött, így természetes, hogy az ő
koncertjeiket is megörökítettem. Samu

a mai napig tisztázatlan körülmények
között, 35 évesen halt meg 1987-ben.
Addigra én már számos hang- és képrögzítésen, valamint P. Mobil-os és P.
Box-os koncertfelvételen túl voltam,
komoly gyűjteménnyel rendelkeztem.
– Történészként is jelentős eredményeket tud felmutatni.
– Két szálon fut az életem, a másik kedvenc területem a történelem.
1990-ben a kezembe került egy testőrtiszt által írt, a testőrségről hamis képet festő kötet. Ez felkeltette az érdeklődésemet, különösen, mert egyik
ősöm apai ágon huszár törzstisztként
lett a bécsi nemesi testőrségnél főlovászmester. Így Gőgh Gáborral közösen írtuk meg A Magyar Királyi Testőrség képes krónikája 1920–1945, majd
A Magyar Királyi Légierő képes krónikája 1890–1945 című, nagy terjedelmű monográfiáinkat, amelyekben
feleségem (Monostoriné Szeleczky
Gabriella – a szerk.) volt a kutatótársunk
és szaklektorunk. n (Tamás Angéla)

Latorcai Csaba államtitkár adta át a kitüntetést a Pesti Vigadóban

Fotó: Mátyás Tibor

„Hálás vagyok, hogy Isten
Nagytéténybe vezetett”
Fülöp Ákos atya másfél évtized után köszön el kerületünktől
Csaknem harminc évvel ezelőtt szentelték
pappá Fülöp Ákost, a Budapest-Nagytétény Nagyboldogasszony-plébánia plébánosát, aki szolgálati idejének felét töltötte
kerületünkben, de most elhagyja eddigi leghosszabb ideig tartó állomáshelyét.
Nehezen válik meg tőlünk…
– Hányadik állomáshelyét töltötte nálunk, és miért válik meg ilyen hosszú
idő után a nagytétényi hívektől?
– Ez volt a hetedik és egyben a leghosszabb szolgálat, így nem csoda,
hogy szoros kapcsolatok fűznek a kerülethez. Hálát adok a Mindenhatónak,
hogy 2005-ben Nagytéténybe vezetett,
ahol ez idő alatt sok örömet és szépséget tapasztaltam, s számos tartalmas
emberi kapcsolatban lehetett itt részem.
Idekerülésem előtt nem volt kapcsolatom Nagytéténnyel, de örömmel és lelkesedéssel fogadtam az idehelyezést
annak ellenére, hogy ismeretlen volt
a terület számomra. Hamar megismertem és megszerettem az itt élő embereket, úgy érzem, sikerült beilleszkednem a szűkebb és tágabb közösségbe.
Ezért is válok meg nehéz szívvel Budafok-Téténytől, de Rákosfalvára szólít a küldetésem, ami nagyobb terület,
és egyben nagyobb kihívást is jelent.
– Milyennek ítéli meg a hitéletet
Nagytétényben az itt eltöltött szolgálata tükrében?

– Jónak, bár az jól látható, hogy öregedő plébánia a miénk. Egyre kevesebb itt a fiatal, míg a szomszédos plébániákra az utóbbi években egyre több
fiatal család költözött. Ennek ellenére
azt hiszem, voltak jó közösségi programok, az ünnepi liturgiák szépen sikerültek. Külön öröm a számomra, hogy
az önkormányzattal is kitűnő volt a
kapcsolatunk.
– Az itt töltött másfél évtizedéből
kiemelné a legemlékezetesebb pillanatot, amelyre a legszívesebben gondol vissza?
– Amikor idekerültem 2005-ben,
éppen akkor ünnepeltük Nagyboldogasszony felszentelésének kétszázötvenedik évfordulóját, és sikerült a
templombelső felújítását megvalósítani. Erre mindig szívesen fogok vis�szagondolni. A további munkálatok
ugyan még évekig tartottak, sőt tartanak most is, de azért összességében készen hagyom itt Isten házát, s
ez boldogsággal tölt el.
– A búcsú pillanatában mit üzen a
nagytétényi híveknek?
– Az Isten-kapcsolatukban erősödjenek tovább, legyen ez az egyik
legfontosabb céljuk. Bízom benne, hogy az utódom, Szőke Lajos
atya ebben a törekvésükben segíti majd őket, ehhez kívánok neki sok
örömet. n (Temesi László)

Varga Miklós is részt vett
a Raktárkoncerten
A budafoki énekes is bekerülhetett az előadók közé
kerületi zenész, énekes Varga Mik-

Alós és együttese is fellépett a Raktár-

koncert-sorozatban. „Ezek a koncertek
bekerülnek a Magyar Filmarchívumba,
és ez azt jelenti, hogy évszázadokkal
később is látni fogja az akkori generáció, hogy mi történt itt 2020 szeptemberében. Hogy milyen volt a magyar
rockzene felhozatala. Ez egy zenetörténeti kuriózum – nyilatkozta a lehetőségről Varga Miklós. – Ezenkívül pedig a kormányzatnak köszönhetően ez
azért nekünk is anyagi segítség. A szerencsésebbek közé tartozom, hogy bekerültem a koncertező előadók közé
– tette hozzá. Varga Miklós a trianoni békediktátum századik évfordulójára készített lemezéről elmondta, hogy
a járvány kitörése előtt néhány nappal fejezték be a feléneklést. Azt hitték, hogy ez a trianoni évforduló alkalmával meg tud jelenni, de ez sajnos
elmaradt. A járvány miatti maszkhasználatról is szólt az énekes „Mindenkit
arra biztatnék, hogy igenis használjuk
a maszkot, és vegyük komolyan az előírásokat, amiket nem azért találtak ki,
hogy az embereket vegzálják, hanem
a saját egészségünk megvédése érdekében. Amikor megyek bevásárolni,

szinte az emberek felénél látom azt,
hogy bár fönt van a maszk, de az orr
kint van. És rengetegen vannak azok
is, akiknek le van csúsztatva a maszkjuk az állukra” – fogalmazott a budafoki művész. n (vh)
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HIRDETMÉNY, hirdetés

 Városházi Híradó
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

INGATLAN

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK
Az árverési dokumentáció ára 10 000 Ft + áfa, azaz 12 700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája
javára. Az utalás megjegyzés 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.

Helytörténeti sétavezető tanfolyam
a Klauzál Ház és a Budapest Bornegyede projekt szervezésében
A Budapest Bornegyede - Budafoki Pincejárat projekt egyik legnépszerűbb programja a helytörténeti séta, amely
állandó ‚teltházzal’ fut.
A nagy érdeklődésre való tekintettel felmerült az igény, hogy 2021-től szimultán több séta is indulhasson a kerületben.
A tanfolyam vezetője Garbóci László helytörténész, a kerület díszpolgára, aki számos helytörténeti könyv szerzője is. Évek óta
vezet helytörténeti sétákat, magával ragadó előadásmódja, karizmatikus személyisége és felkészültsége képes a hallgatóság
figyelmét felkelteni és fenntartani az adott téma iránt.
A tanfolyam 5 alkalomból (+vizsga) áll, melynek során a résztvevőket 5 különböző tematikájú helytörténeti sétára készítjük
fel: Törley Mauzóleum, Péter-Pál utca és a kastélyok, Borkő és Zilahi utca, Nagytétényi Kastély, Borváros-Pestiskápolna
A tanfolyam időtartama: 5x3 óra (+vizsga), az oktatás 2021 január közepétől február végéig tart és heti 1 hétköznap délutánt* (kedd vagy szerda vagy csütörtök) vesz igénybe.
A képben és hangban rögzített aktuális tananyagot a résztvevőknek előzetesen átküldjük. A gyakorlati oktatás az előre
egyeztetett helyszíneken és időpontokban, interaktív módon történik. A felkészüléshez kötelező irodalom: Tények/Történetek/
Képek Budafok-Tétény 2018
A tanfolyam helyszíne: Klauzál Ház és a tematika szerinti helyszín.* A tanfolyam díja: 15 ezer Ft. Aki sikeres vizsgát tesz,
lehetősége nyílik a Pincejárat helytörténeti sétáinak megtartására. Jelentkezés és további információ: december 10-ig
emailben a salamonj@bp22.hu email címen. A jelentkezőket emailben értesítjük a további részletekről.
*Járványhelyzet miatti szigorítások esetén a tanfolyamot online tartjuk meg.

Meghívó
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

mihazankbp22

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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Hűséggel mért időben
Zsirai László új könyvekkel jelentkezett
A Budafokon élő költőhöz és íróhoz,
Zsirai Lászlóhoz békésen „bekopogott az ősz”, a közelmúltban két verseskötete – a Szívünk imádsága és a
Hűséggel mért időben címmel – jelent meg, s megkezdte felkészülését
a nyugdíjas évekre. A Magyar Arany
Érdemkereszttel és a kerületben végzett irodalmi tevékenységéért Emlékéremmel kitüntetett poéta a koronavírus-járvány idején is alkot.

Cziffra Györgyemlékkoncert
Nagytétényben

Balázs János: Méltóképpen ünnepeljük a zongorazsenit
Cziffra György-emlékkoncertet tartanak
november 21-én a világhírű zongoraművészről elnevezett Nagytétényi Kulturális
Központban neves művészek közreműködésével. A fő szervező, Balázs János
egyben készül a jövő évi Cziffra centenáriumi évre is, bár újabban a Covid az
egyik legnagyobb „szervező”…
z évek óta Budafok-Tétényhez (is)

Akötődő Kossuth-díjas zongoramű-

vészt kérdeztük.
– Mi látható-hallható a novemberi
„Hommage a Cziffra” című műsorban?
– A nagy magyar zongoraművész emlékének ápolása a mi örök-

ségünk és kötelességünk, hiszen őt a
XX. században a világ zenei élvonalában tartották számon Szvjatoszlav
Richter, Arthur Rubinstein és Vladimir Horowitz mellett – válaszolta lapunknak Balázs János. – 2016-ban a
Cziffra Fesztivált is úgy indítottam útjára, hogy szeretném Magyarországon
mindenkivel megismertetni ennek a
zseniális művésznek a zenei és szellemi hagyatékát. Minden év novemberében több megemlékezést tartunk
országszerte Cziffra György zongoraművész születésnapja alkalmából,
és immáron hagyományszerű, hogy a
budafoki Cziffra Központ is része en-

– A nemrég megjelent két kötet verstermése idei?
– Nem, hiszen egy-egy kötet hos�szabb előkészítést igényel. A Hűséggel
mért időben cím alatt ez áll: Válogatott
és új versek. De az újak sem ideiek.
Ugyanez mondható el a Szívünk imádságáról is. Mindkét könyvem bekerült a 91. Ünnepi Könyvhét kiadványba, csak éppen mindkétszer elmaradt
az esemény, így a budapesti bemutató is elmaradt. Vidéken viszont egy-két
városban sikerült megismertetni verseimet az olvasókkal. A pandémiához
kötődik három szeptemberi könyvbemutató előadásom, ezeket a PIM finanszírozta a „Köszönjük, Magyarország!” program keretében, és nagy
örömömre még a járvány második hulláma küszöbén sikerült megtartani.
nek a sorozatnak. Idén Vida Mónika
Ruth ifjú zongoraművésznő, volt tanítványom, és Mácsai János zenetörténész lesznek a vendégeim november
21-én. Ezen az esten a zene, Chopinés Liszt-művek, valamint próza váltják majd egymást, így kapva teljesebb
képet Cziffra György életéről és az általa sokat játszott zeneművekről.
– Hamarosan zárjuk ezt az évet, és
beköszönt a centenáriumi év…
– Az idei rendezvények már tekinthetők egyfajta felvezetésnek is a Cziffra György 100. születésnapját ünneplő
2021-es sorozatnak, melynek természetesen része lesz a Cziffra Fesztivál
is, s megannyi grandiózus esemény, de
erről bővebben csak az elkövetkezendő
hetekben tudok beszélni, amikor sajtótájékoztatót tartunk erről.
– A Covid mennyiben befolyásolja
a programok kialakítását, illetve a műsor összeállítását?
– Természetesen nem könnyíti meg
a helyzetünket, de bízom benne, hogy
2021 első felében már semmilyen korlátozás nem bénítja majd az életet és
a koncertlátogatást, így méltóképpen,
sokakhoz elérve tudjuk majd ünnepelni a zongorazsenit. n (Temesi László)

A közönség óvatos, de nem pártolt el
Sokszínű ajánlattal kedveskedik a kerület polgárainak a Klauzál Ház
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az adventi időszakban több szívet-lelket melengető előadással is készülünk,
nagyszínházi programunk az Advent
a Hargitán című darab lesz a Klauzál
Házban, december 6-án pedig Hegedűs
Endre és Hegedűs Katalin zongoraművész ad adventi koncertet a Cziffra
Központban. Tartalmas családi programot kínál az Alma Együttes koncertje
november 15-én, a Kolompos Együttes fellépése a december 6-án, a családi vasárnapon, vagy december 19-én a
Grincs – A szörny, aki elrabolta a karácsonyt című darab – hogy csak néhányat emeljek ki a 2020-as tervekből.
– Lehet felelősen tervezni ebben a
rendkívüli helyzetben?
– Most, az interjú készítésének pillanatában érvényes szabályok, a járványügyi előírások pontos betartása
mellett lehetővé teszik rendezvények
szervezését. A Klauzál Ház és tagintézményeinek teljes belső területén kötelező a maszk használata, rendszeres
testhőmérséklet-mérést végzünk, az
épületek több pontján kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk, a rendezvényekre érkezőkkel egy kérdőívet töltetünk ki, gyakori fertőtlenítő takarítást
végzünk, s fertőtlenítjük belső tereinket ózongenerátorral is. Minden erőnk-

kel azon vagyunk, hogy a hozzánk
betérő vendégek a lehető legbiztonságosabb körülmények között legyenek.
Ennek ellenére is előfordulhat, hogy a
járványhelyzet alakulása további rendezvények lemondását teszi szükségessé. Erről minden lehetséges fórumon tájékoztatjuk a közönséget.

– Változott az emberek igénye a kulturális programok iránt?
– Budafok-Tétényt a kultúra és a közösségi lét iránt elkötelezett emberek lakják. Az óvatosság mellett érzékeljük a kulturális-művészeti programok, közösségi
események iránti igényt is. Nem pártolt el
tőlünk a kedves közönség. n (Sz. L.)

– Ezekben az ínséges időkben azért
„működik” az ihlet?
– Igen, írtam néhány verset, recenziót a Magyar Nemzetben, a
JEL-ben, az Agriában, a Partiumban, a Confessióban, a Vigiliában, a
Szél-járásban és a Bécsi Naplóban.
Szinte hetente publikálok jegyzetet
a Keresztény Életben, és néhány mások által írt könyvben is közreműködöm.
– Mikorra várható újabb kötete?
– Terveim között szerepel a Közmagányban című memoárkötetem folytatása, egy-egy novellás- és verseskötet
megírása. A Mosolyfény című új versgyűjteményemen kívül néhány általam
szerkesztett antológia megjelenésénél is bábáskodom. Ezenkívül jelenleg
szerkesztem Drescher J. Attila Mondj
hellót a hétfőnek! című verseskötetét,
Zentai László új regényét, és tíz esztendeje a JEL folyóirat szépirodalmi
rovatát, tehát ebben a nehéz időszakban sem unatkozom.
– Pedig most már „hivatalosan” is
pihenhetne…
– Valóban, nemrég töltöttem ki a
nyugdíjigénylésemet... Ez azonban
semmin nem változtat majd a jövőben,
hiszen az irodalmárok addig írnak,
amíg bírnak. n (Temesi László)

Dal, tánc, móka, kacagás
Ismét velünk lesz az Alma együttes a Klauzál Házban
A kiváló zenekar legismertebb dala, a
Ma van a szülinapom a leggyakrabban megosztott hazai tartalommá vált
a Facebookon. Az Alma új hangzással,
új zenészekkel lép fel a Klauzál Házban
november 15-én.
a már a Kaláka mellett a legnagymagyar versfeldolgozásokkal és gyerekdalokkal foglalkozó
zenekarként tartják számon az Alma
együttest, amely ismét a kerületünkbe látogat, hogy szórakoztassa a kisgyermekes családokat. A Buda Gábor által 22 évvel ezelőtt megalapított
Alma együttes ötletgazdája, frontembere, énekese és zeneszerzője azonban
2018 augusztusában új zenei alapokra
helyezte az általa kialakított hangzást.
Két kiváló zenész érkezett a zenekarba

Mszerűbb

Berkesi Alex basszusgitáros és Ránki
András billentyűs személyében, akik
nemcsak virtuóz hangszeres játékukkal, de nagyszerű énektudásukkal is
erősítik a produkciót. A csapat számos
Fonogram-jelöléssel, arany- és platinalemezzel büszkélkedhet.
A legsikeresebb daluk, a Ma van
a szülinapom a leggyakrabban megosztott hazai tartalom a Facebookon.
Olyan sikeres rajzfilmzenéket is írtak, mint a Bogyó és Babóca sorozat muzsikája, főcímdalt készítettek
a Khumba című 3D-s animációs rajzfilmhez, sőt nagy sikerrel fut a Pesti Magyar Színházban zenés gyerekdarabjuk, az Almaszósz. Koncertjükre
szeretettel várnak minden dalolni, kacagni és táncolni vágyó gyermeket és
gyermeklelkű felnőttet. n (vh)
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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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Szenvedélye a szociális munka
Iványi Viktória lett a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője
Budafok-Tétény
önkormányzatának
képviselő-testülete október 15-i ülésén
döntött a kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakörébe történő kinevezésről. Az öt
beérkezett pályázat közül az előkészítő bizottság a jogszabályi előírások és
a pályázati felhívásban foglaltak figyelembevételével Iványi Viktória és még
egy hölgy pályázatát megfelelőnek találta. A meghallgatáson elhangzottak
alapján az előkészítő bizottság tagjai
egyhangúlag Iványi Viktória megbízására tettek javaslatot, aki november elsejével munkába is állt.

Nem üzemel átmenetileg
a nagytétényi artézi kút
Nagytétény központjához közel, a Petőfi Sándor utcában található az a Szent
Flóriánról elnevezett artézi kút, amelynek frissítő vize nemcsak a környékbeliek körében népszerű. Azaz csak volt,
hiszen a forrás jelenleg nem működik,
ami miatt sokan megkeresték az önkormányzatot.
Petőfi utcai artézi kút magántulaj-

Adonban lévő ingatlanon épült meg,

a helyi emlékezet szerint a múlt század első felében, és néhány évvel ezelőtt nagytétényi civilek újították fel.
A Szent Flórián-kútról sok legenda kering, ami nemcsak a kerületiek, hanem
a távolabbról érkezők számára is népszerűvé tette annak vizét, így gyakran
még késő este is várnia kellett annak,

család- és gyermekjóléti központ a

AXXII. kerület rászoruló, nehéz sor-

sú családjait segíti, és itt nemcsak az
anyagi, hanem egyéb értelemben problémásokról is szó van.

– Bármilyen családban előfordulhatnak problémák, nehézségek, akár
átmenetileg is, amelyekkel bizalommal fordulhatnak a vezetésem alatt
álló intézményhez – mondta lapunknak Iványi Viktória, aki nem annyira
munkának, sokkal inkább hivatásnak,
küldetésnek tartja a megbízatását.
Az intézményvezető nyolc éve kötelezte el magát a szociális munka mellett,
amikor létrehozott egy alapítványt, amely
átmeneti otthonokban élő családokat és
gyermekotthonban élő gyerekeket segít
szakmai programokkal és élményadományozással. Ekkor került kapcsolatba a kerületünkkel is, ahol programokat szervezett a rászoruló családok számára. Ez az
átmeneti otthon hozzátartozik a család- és
gyermekvédelmi központhoz.
– A szívemben budafoki vagyok,
valójában XI. kerületi, de édesanyám

sokáig Nagytétényben dolgozott, nagyon szeretem a kerületet – mondta az
újdonsült intézményvezető, aki éveken át dolgozott szociális munkahelyen, és több diplomával rendelkezik.
– Régóta kacérkodtam a gondolattal, hogy megpályázok egy olyan állást, ahol valójában a szenvedélyének
élhet az ember. Az alapítványommal
rengeteget pályáztunk, és büszkén
mondhatom, hogy nagyon sokszor sikerrel. Számos szakmai programunk
futott, de ez a mostani munkakör a
pályám csúcsa lesz, hiszen itt tényleg a szenvedélyemnek élhetek és dolgozhatok. Elkötelezett vagyok az intézmény magas színvonalon történő
működtetése iránt.
Márpedig ha ez így van, akkor jó kezekbe került a Család- és Gyermekjóléti
Központ vezetése. n (Ch. Gáll András)

aki meg szerette volna tölteni palackját. Egy ideje azonban nem működik a
kút, amely miatt sokan az önkormányzathoz fordultak, azt feltételezve, hogy
a kerület vezetése döntött a forrás elzárásáról. Mivel azonban az önkormányzat nem tulajdonosa az ingatlannak,
sem építtetője vagy fenntartója, nincsen jogi lehetősége arra, hogy döntsön a kút üzemeltetéséről, annak nyitva vagy zárva tartásáról – azaz nem
a kerület vezetése záratta el a kutat. Az önkormányzat független álláspontja szerint szólnak azonban érvek
a kút átmeneti lezárása mellett is, hiszen a kútnál gyakran nagy – sokszor
idősekből álló – sor alakult ki, amely
a járvány időszakában teret adhat
a fertőzésnek. n (budafokteteny.hu)

kék hírek

Elkerülhető lett volna a tragédia
Legfeljebb nyolc napon túl gyógyuló sérülései lehettek volna, de a balesetet túlélhette volna az a kétéves kisgyerek, aki abban a Škodában utazott, amelyik idén májusban egy piroson áthajtó Opellel ütközött a Nagytétényi úti kereszteződésben – állítja egy szakértői
véleményre hivatkozva a Telex. Az egyik autóban egy család utazott, az édesapa vezette a
gépjárművet, az anya pedig hátul ült és ölében fogta az 1 éves kisfiút. Az ütközés következtében a szülők súlyos sérüléseket szenvedtek, az 1 éves kisfiún viszont sajnos a kiérkező mentőhelikopter sem tudott segíteni. A másik autót egy nő vezette, ő könnyebb sérülésekkel úszta meg a balesetet. Az igazságügyi orvos szakértők a gyerek sérüléséből is
arra következtettek, hogy a sérülés elszenvedésekor a test nem lehetett a biztonsági gyerekülésben szabályosan rögzített helyzetben, hanem az édesanyja önmaga elé fordíthatta,
például egy szoptatási helyzethez hasonló formában. A szakértő azt is egyértelműen megállapította, hogy „ha a kisgyerek szabályosan, gyermekbiztonsági rendszerben becsatolva
utazott volna, úgy a halálos sérülések, azaz a balesetben ténylegesen elszenvedett sérüléssel a bizonyossággal határos módon elkerülhetőek lettek volna. Az igazságügyi műszaki szakértő szerint a Škoda sofőrje 65-70 km/órás sebességgel haladt, és 61-64 km/
órás sebességgel ütközött a 15-19 km/órás sebességgel érkező Opelnek. Az első csattanás után néhány másodperccel a két autó hátsó része is egymásnak ütközött, a Škoda
sebessége ekkor 25-27 km/óra, az Opelé pedig 38-41 km/óra volt. A kisgyerekes család
autója végül 28-31 km/órás sebességgel csapódott a kapcsolószekrényeknek. A halálos
baleset miatt nemcsak a piroson áthajtó sofőrt, de a Škodát vezető férfit is halálos közúti
baleset gondatlan okozásával gyanúsítja a rendőrség. n (Telex.hu)

Félmeztelenül ordibált
egy férfi a Leányka utcában
Csütörtökön este fél 11 körül hívtak rendőrt egy Leányka utcai társasházhoz a környéken lakók, mert egy félmeztelenül ordibáló férfi próbált bejutni az épületbe. A férfi
nem ijedt meg a kiérkező rendőröktől, és továbbra is szándékában állt bejutni a házba. A férfi az intézkedésnek ellenszegült és ki akarta magát vonni az alól, illetve továbbra is ellenállást tanúsított, ezért a járőrök vele szemben testi kényszert alkalmaztak. – közölte a BRFK. Mivel a férfi önkívületi állapotban volt, a rendőrök mentőt hívtak
hozzá, akik kórházba szállították. A férfinél felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja,
ezért mintát vettek tőle, lakóhelyén pedig házkutatást tartottak. Ennek során a rendőrség emberei kábítószert, valamint több, annak fogyasztására alkalmas eszközt foglaltak le. A BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság kábítószer-birtoklás vétség gyanúja miatt indított nyomozást. n (police.hu)

Halálos baleset az MO-áson
Két személygépkocsi ütközött össze vasárnap este az M0-ás autóúton Érd térségében, a balesetben egy 29 éves nő életét vesztette – közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A közlemény szerint a két gépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között ütközött össze, a fiatal nő a helyszínen meghalt. n (MTI)

Az éttermekben is szigorítottak
Hétfőtől életbe lépett a maszkviselésre vonatkozó új szabály
Hétfőtől országosan életbe lépett a
maszkviselésre vonatkozó új szabály. Már
az éttermekben, vendéglátóhelyeken és
szórakozóhelyeken is maszkot kell viselni.
parlament hétfőn, az ellenzéki képtöbbségének ellenszavazata, illetve tartózkodása mellett elfogadta a járványügyi szigorítások új
szabályait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy étteremben addig
maszkot kell viselni, amíg az asztalhoz érünk vagy onnan felállva mosdóba megyünk, de levehető a maszk az
asztalnál ülve. Olyan vendéglátóhelyeken, büfékben, szórakozóhelyeken,
ahol állva, illetve a bárpultnál fogyaszt
valaki ételt vagy italt, kizárólag a fogyasztás időtartamára veheti le a maszkot, de ha csak beszélget éppen, akkor
viselnie kell a védőeszközt.
A szakemberek kérik, hogy mindenki tartsa be a maszkviselésre vonatkozó
szabályokat, hiszen most ez a védekezés legfőbb eszköze, így tudjuk megóvni a saját, illetve mások egészségét is.
A szabályok betartatásáért a vendéglátóhely, az üzlet üzemeltetője is
felelős. Attól a vendégtől, aki a felszólítás ellenére sem veszi fel a maszkot,
a kiszolgálást meg kell tagadni, és fel
kell szólítani a helyiség elhagyására.
Emellett a már korábban is hatályban
lévő szabályoknak megfelelően továbbra
is kötelező a maszk használata az üzletek
és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, a színházakban, a taxikban, a bevásárlóközpontok területén, az
egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri és a sportrendezvényeken is.
A maszkviselésre vonatkozó szabályok betartását a rendőrség is ellenőrizheti, és az üzletet, vendéglátóhelyet, ahol
nem tartják be, bezárattathatja. n (vh)

Aviselők

Jelentkezés lakossági fertőtlenítésre
Újabb lakossági fertőtlenítésre lehet jelentkezni Budafok-Tétényben. A koronavírusból meggyógyult kerületi lakosok jelentkezhetnek otthonuk ózongenerátoros
fertőtlenítésére. A koronavírus-járvány első hulláma alatt is több kerületi család
élt az önkormányzat által biztosított fertőtlenítés lehetőségével, most pedig újra
meghirdetik a szolgáltatást. Az ózon gyakorlatilag pillanatok alatt hatástalanítja a kórokozókat, így hatékony fegyver a koronavírussal szemben is. November
4-től lehet jelentkezni azon kerületieknek a fertőtlenítésre, akiknél megbetegedés történt, és már meggyógyultak. Az önkormányzat által biztosított lehetőség
kapacitás függvényében érhető el.
A Kormányhivatal folyamatosan szállítja az önkormányzat számára a koronavírus-járvány elleni védőeszközöket. Kedden ismét egy újabb adag felület- és
kézfertőtlenítőszert vehetett át az önkormányzat, a Kormányhivataltól és az eszközöket átadta az Egyesített Óvodának.
Jelentkezni a varosfejlesztokft@bp22.hu e-mail címen lehet. n

10



RIPORT, HAGYOMÁNY

 Városházi Híradó

Pincérruhában menekült
meg Kisfarkas
Sulyok László, a Kisfarkas a forradalomban
című kötet szerzője a Karc Fm-en
nterjút adott a Karc Fm Álláspont

Icímű műsorának Sulyok László, tör-

Libavacsorák a pincékben

A Budafoki Pincejárat komoly gasztronómiai kínálattal várja a vendégeit november 7-én
Márton-napi libavacsorák sora várja a
kulturális programok mellett a Budafoki Pincejárat vendégeit szombaton.
Várszegi Pincészetben Orbán Bori

Aés a Fehér Mandolin koncert hall-

ható egészen 21.00 óráig, miközben a
balatonboglári borvidék boraival és háromfogásos libavacsorával kedveskednek a Pincejárat „utasainak”
Libavacsora várja a Seybold-Garab
Pince vendégeit is. Sütőtök krémleves
füstölt libamell chipsszel, választható
főétellel: libazúza pörkölt galuskával és
házi savanyúval vagy ludaskása gerslivel, a desszert: lúdláb pohárkrém. 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 22Boutique Hotel a nap folyamán
három alkalommal, három különböző programmal várja az érdeklődőket.
13.00–15.00-ig libaebéd, pezsgő- és
borkóstoló Bitai Gergely sommeliervel (7900 Ft), 16.00–17.00-ig pezsgőés borkóstoló Bitai Gergely sommeliervel (3990 Ft), végezetül 18.00–20.00-ig
libavacsora 4 fogásos menüsorral,
pezsgő és borkóstolóval Bitai Gergely
sommelier-vel (14.900 Ft.)
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.
Igazán gazdag programmal készül a Záborszky Pince – Borváros is.
Jó idő esetén a kóstolgatás mellett a
Mesterségek Múzeuma és a Borutca
megtekintése után bepillantást nyerhetünk az egykori Pestiskápolnába, és

megcsodálhatunk egy 120 éves gőzmozdonyt is.
A Katona Borház egész délután
Promontor 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!” – Aradi Tibor és
Varga Ferenc József közös humorestje
tekinthető meg, a hagyományokhoz híven 3 tételes borkóstolóval.
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.
A programok többsége előzetes regisztrációhoz kötött. Erről és a részletes programról a bornegyed.hu oldalon
tájékozódhatnak. n (vh)

Emlékezés a néhai borászokra

Elhunyt borásztársaikra emlékeztek a Promontorium Borlovagrend tagjai
mindenszentek ünnepéhez és a Hanapjához közeledve emlékeztek meg elhunyt borásztársaikról a
Promontorium Borlovagrend tagjai a
Tóth József utca közelében lévő, Kossuth Lajos és Mária Terézia utcákat
összekötő kis téren. A megemlékezők
gondolataikban felidézve a nagy múltú szakembereket és borrendi tagokat,
mécseseket gyújtottak és venyigéből
font koszorút helyeztek el a borlopót
kezében tartó borász szobránál. A Gazdag László alapította borrend Sárkány
Péter nemzetközi okleveles borbíráló
ötletét valósította meg, amikor első alkalommal, de hagyományteremtő céllal Janzer Frigyes kerületi művész alkotásánál tartott közös megemlékezést,
amelyen Ambrus Károly játszott tárogatón.
Az ünnepségen Szűcs Zoltán elnöknagymester köszöntötte a jelenlévőket,
köztük Karsay Ferenc polgármestert is,
aki megköszönte a Promontorium Borlovagrendnek a kerület érdekében kifejtett tevékenységét, hagyományteremtő szándékát.
A Magyar Bor Akadémia elnöke,
Zilai Zoltán is a hagyomány és a közösség jelentőségét hangsúlyozta beszédében. Kiemelte, hogy Budafok, amely
1987 óta viseli az OIV által adományozott „Szőlő és Bor Nemzetközi Városa”
címet, büszke lehet a borászok nagy
családjára, a hagyományok ápolására

Alottak

ténész, kulturális újságíró, a Kisfarkas
a forradalomban című kötet szerzője.
A könyv Priska József Tamás szabadságharcosról, kerületünk néhai díszpolgáráról szól, és az önkormányzat
gondozásában, támogatásával jelent
meg októberben. A szerző a Karc Fmen felidézi, hogy Priska József Tamást
már az ötvenes években, meghurcolták
a Rákosi aranyköpései című verskoszorúja miatt, kizárták az ország összes
középiskolájából. Az interjúból megtudhatjuk azt is, hogy Kisfarkas igazi pesti srác volt, a Köztársaság téren
a bajtársait igyekezett menteni, a sógorával, Kovács Dezsővel, aki a Wesselényi Felkelő Zászlóalj parancsnoka volt, részt vett a harcokban. Ezt a
zászlóaljat hívták Farkasoknak, így lett
Priska József Tamás bajtársi neve Kisfarkas a szabadságharcban. A csapatot Royálosoknak is hívták mert november elején áttették a székhelyüket a
Royál Szállóba, és innen küzdöttek a
szovjet csapatok ellen. Később az ellenük folyó perben ezt kihasználta a
kommunista ügyész, mivel Kisfarkas
sógorának családja nemesi címmel is
rendelkezett, rájuk sütötték, hogy királypárti összeesküvők, vagyis „royalisták” . A Royal Szállóhoz köthető
Priska József tamás megmenekülése is
az azonnali kivégzéstől. A Royálosok
november 9-ig tartották magukat, ezért
véres volt az oroszok bosszúja, betörtek a hotelbe és minden felkelőt agyon-

lőttek. Az akkor már kétszer is megsebesült Priska József Tamást azonban
a főpincér beöltöztette pincér ruhába, így megmenekült – mesélte el Sulyok László az Álláspont című műsorban. Az interjúból megtudhatjuk azt
is, hogy később a börtönben egy nagy
szerelem tartotta benne a lelket, és itt
bontakozott ki a költészete is. A beszélgetésben fény derül arra is, hogy
Kisfarkas a feleségével, Priska Tamásné Évikével is igen varázslatos és
romantikus körülmények között ismerkedett meg.Ateljes interjút meghallgathatják a https://karcfm.hu/archiv/
allaspont-2020-10-18-0700-0800/ linken az interneten. n (vh)

Lyukas zászlók
a mécsesek fényében
A Budafoki Temetőben emlékezett
a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
A mártírokra, a harcokban elesett, elítélt illetve kivégzett hősökre emlékeztek a Budafoki Temetőben a POFOSZ
(Magyar Politikai Foglyok Szövetsége)
XXII. kerületi szervezetének tagjai és a
kerület polgárai november másodikán.
Az 56-os veteránok és az áldozatok
családtagjai a gyásznapra gondolva
helyezték el koszorúikat és gyújtottak mécsest az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozatainak sírjánál.
– Hatvannégy évvel ezelőtt, akárcsak
most, apró fények világították meg a sírokat. Hatvannégy évvel ezelőtt azonban
nemcsak a temetőkben voltak eltemetve
az emberek, hanem a harcok közelében
lévő parkokban is. A néhány négyzetméternyi földterületeken hevenyészett
sírok domborultak, 1956 áldozatainak
sírhalmai. November 4. után azután sokasodtak a halottak, így a sírokból is egyre több lett – kezdte beszédét a csendes
megemlékezésen Budafok-Tétény korábbi polgármestere, Szabolcs Attila.
Az elöljáró kiemelte kerületünk első halottját, Schäffer Öcsit, akinek a fejét egy

gránátszilánk vitte szét, amikor tankkal
a tömegbe lőttek és a nagytétényi Solymosi bácsit, aki nem tudta elviselni a
megpróbáltatásokat és öngyilkos lett.
Elmondta, hogy a nyolc évet börtönben töltő vitéz Priska József Tamás
kezdeményezte a hősi sírok Nemzeti Emlékhellyé, ezáltal védetté nyilvánítását, szorgalmazta a Városház téri
emlékművön lévő névsort valamint a
Halottas ház falán lévő emléktábla elhelyezését, valamint a forradalom és szabadságharc napjaiban hősként viselkedő dr. Takács Pál orvost is megemlítette.
Hozzátette: köszönet és hála illeti
Schmidt Vilmost, aki dr. Takács Pál lemondása után a Munkástanács, majd a
Forradalmi Bizottság elnöke lett. Ő utasította a temető vezetőjét, hogy a hősöket ingyen temessék el és a legszebb parcellába.
A bensőséges ünnepségen Péter Árpád, a
POFOSZ helyi szervezetének elnöke verseivel tisztelgett elhunyt bajtársai előtt. A
méltóképpen helyreállított, lyukas zászlós
sírok melletti visszaemlékezést a mécsesek fényénél közösen elmondott ima tette
meghitté. n (Tamás Angéla)

Priska Tamásné és Szepesfalvy Anna alpolgármester a Budafoki Temetőben

és a 129 éves borászati iskola értékátadó munkájára.
Sárkány Péter érdeklődésünkre elmondta, hogy 1974-ben, az Állami Pincegazdaság fennállásának 25. évfordulóján avatták fel a szobrot, amely a Soós
István borászati iskolában folyó képzést
is jelképezi, hiszen minden borásznak
tudnia kell használni a lopót, amellyel a
hordóból mintát vesz, hogy megvizsgálja a bor tisztaságát és színét.

A borbíró szerint a későbbiekben jó
lenne a szobrot megtisztíttatni, megvilágítani és köré pergolás szőlőültetvényt
telepíteni, de személy szerint neki a szobor mellé egy egyszerű barrique-hordó
is hiányzik a komplett látványhoz.
A szőlő ültetése azonban egyelőre még
várat magára, hiszen az önkormányzat
2014-ben 8 millió forintból rendezte és
parkosította a területet, és a tervezett körforgalom helye sem ismert még. n (T. a.)

Városházi Híradó

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

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

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

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.

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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.

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

Apróhirdetés
Apróhirdetés-felvétel:

A munkahely betöltéséhez számitógépes alapismeret szükséges.
Jelentkezés 06/20/330-3346 telefonszámon, vagy személyesen
az egyesület címén, minden csütörtökön 14-16 óra körött.

munkától tetőjavítást, építést, beázás mentesítést minden ami építőipar. Nyugdíjasoknak
27% kedvezmény. Zel: 06-30/797-1037
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva,
zöldhulladék, termőföld. Tel: 06-20/4646-233

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését,
építését, kondenzációs kazánok telepítését
teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752

1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.

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

szolgáltatás 
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390,
www.a111auto.hu
Ács-tetőfedő-kőműves vállal a legkisebb

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

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

hirlevél

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

Megjelenik: minden második héten

2019

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

 Városházi Híradó

Hiába vezetett a BMTE
kétszer is a Paks ellen
Bognár István távoli bombája okozta a Budafok vesztét
Szinte benne volt a levegőben... Már hét
közben, Dabason rezgett a léc a Magyar
Kupa legjobb 32 csapata közé jutásért vívott mérkőzésen, de ott még a hosszabbításban sikerült kicsikarni a 3-2-es győzelmet az NB III-as Dabas-Gyón ellen.
Vasárnap aztán eltörött a korsó, három
győzelem után becsúszott a 3-2-es vereség a Paks ellen, pedig már úgy kalkuláltunk, hogy egy újabb sikerrel megszilárdíthatjuk a helyünket a dobogón.
abason Ihrig-Farkas Sebestyén, az

Dutóbbi meccsen gólfelelőse szerezte a

győzelmet és a továbbjutást jelentő gólt
a 117. percben, ezzel elkerülve a bizonytalan kimenetelű hosszabbítást az alsóbb
osztályú ellenfél otthonában. A találkozó
bohózatba illő góllal kezdődött (a hazaiak kapusa, Pomozi Zoltán megcsúszott a
talajon egy szabadrúgás elvégzésének pillanatában, Szabó Máté használta ki szemfülesen a váratlanul adódó lehetőséget), és
őrült hajrával zárult: nem bírta ki a vendéglátó a hatalmas vendégnyomást, egy
kapufa után győztes gólt szerzett IhrigFarkas fejesével a Budafok, úgy, hogy a
Dabas-Gyónnak az egyenlítésre is meg-

volt az esélye. Második gólunkat csapatkapitányunk, Kovács Dávid szerezte.
Csizmadia Csaba vezetőedző mérkőzés utáni összegzése: „Gratulálok a hazai
gárdának. Saját dolgunkat nehezítettük
meg, de a lényeg, hogy továbbjutottunk.
Ismét bebizonyosodott, egyetlen pillanatra sem szabad lazítanunk, mert annak
rossz következménye lehet.”
És mennyire igaza volt ebben
„Csizinek”! Harmincöt éves vezetőedzőnk, az NB I legfiatalabb szakvezetője minden alkalommal hangsúlyozza,
hogy a Budafoknak nincs könnyű meccs,
és az eddigi sikereinket, azt, hogy a vasárnapi, Paks elleni bajnoki mérkőzést a
tabella harmadik helyéről kezdhettük, a
szerénységnek, az alázatnak és a töretlen
küzdőszellemnek köszönhettük.
Nos, az alázattal, a küzdőszellemmel
vasárnap sem volt baj, a futball – és általában a sport – legfontosabb kelléke,
a szerencse azonban ezúttal elpártolt a
BMTE csapatától.
– Ez egy ilyen délután volt – sóhajtott nagyot Csizmadia mester, amikor két
órával a meccs befejezése után felhívtam,
ekkor már valamelyest lehiggadhatott a

szakvezető. – Borzasztóan sajnálom ezt a
vereséget, mivel ez a mérkőzés a nyerhetők közé számított, és az is volt, de sajnos
kiütközött a rutintalanságunk. Hiába, az
NB I-et is még szokni kell, a légkört és a
nyomást. Kétszer is vezetést szereztünk,
és mind a kétszer pillanatok alatt engedtük egyenlíteni a Paksot. Egy rutinos élvonalbeli csapat ezt biztosan nem engedte volna meg.
Mi tagadás, igencsak elkerülhető gólokat kaptunk, különösen a második volt
hajmeresztő, de a harmadiknál, Bognár
István távoli lövésénél is jobban figyelhetett volna a védelem. Szünet után hiába mozgattak meg minden követ a fiúk,
az utolsó pillanatban vagy nem következett a passz a még jobb helyzetben lévő
társhoz, vagy elkapkodtuk a lehetőséget.
– Gyorsan túl kell tennünk magunkat
ezen a vereségen, semmi sincs veszve,
három győzelem után maradtunk alul. A
következő fordulóban a Honvéd ellen ki
kell köszörülnünk a csorbát! – próbált továbblépni a Budafok edzője.
Nem lesz könnyű, de hát csak a mestert tudjuk idézni: a Budafoknak az NB
I-ben nincs könnyű meccs. n (Ch. Gáll)

A cél a világbajnoki dobogó
Kétszeres aranyérmes lett Szalay Petra
a jiu jitsu országos bajnokságon
Nagy öröm érte a hatodik osztályos
Szalay Petrát: kiváló sporteredményei
és jó tanulmányi teljesítménye alapján
elnyerte idén a Munkácsy Károly-díjat.
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola tanulója a decemberben megrendezett jiu jitsu országos
bajnokságon két kategóriában is (32 kg
és 36 kg) aranyérmet szerzett, és a bécsi versenyen is első helyezettként állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
zalay Petra Vanda a ZR. Team Bu-

Sdaörs versenyzője, edzője Szeke-

res Ákos, aki nagyon büszke sokszoros
magyar bajnok tanítványára. A díjazott
sportolót méltató kisfilmben az edző
külön kiemelte Petra egy évvel ezelőtti bukaresti Világkupa-győzelmét, valamint eredményei mellett az edzés és
a tanulás közötti jó összhangot.
A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj nyertes pályázójával, Petrával
beszélgetve kiderült, hogy nagy vágya a világbajnokságokon való részvétel és azokon a dobogós helyezések
elérése. Ennek érdekében heti négy-öt
alkalommal jár edzésre, és a tavaszi kihagyás után nyáron, valamint most, az
őszi szünetben is edzőtáborban igyekszik egyre jobb sportolóvá válni.

– Nyáron megszereztem a narancssárga-fekete övet, amelyet az éves
munka alapján lehet kiérdemelni. Sajnos a gyerekversenyek a járvány miatt
elmaradnak, de legalább most már úgy
edzünk, ahogy eddig – mesélte a fiatal
sportoló, aki örül, hogy a digitális oktatás helyett iskolába járhat. Arra a kérdésre, hogy a karantén alatt mi hiányzott neki a legjobban, a testnevelésórát,
a barátokkal való találkozást, a tanári
magyarázatot és az elmaradt versenyeket említette, majd hozzátette: sajnálja,
hogy idén elmaradt a Futafok, mert javítani szeretett volna a tavaly elért negyedik helyezésén.
– Amíg jó az idő, a barátnőmmel a
játszótérre megyünk vagy fogócskázunk. Itthon rajzolok, vagy a kutyáinkkal játszom, legtöbbször akadálypályát
építek nekik, hétvégén pedig kirándulunk. Az iskolában mindig és mindenhol kell hordani a maszkot, csak az
udvaron és tesiórán nem, de már megszoktuk – avatott be mindennapjaiba
Petra, akinek nemcsak a nővére, a két
évvel ezelőtt ugyancsak Munkácsy Károly-díjjal kitüntetett Szabina jeleskedik
a brazil jiu jitsu területén, de szülei is
az ősi japán harcművészetből kialakult
küzdősportot űzik. n (Tamás Angéla)

A fiúkkal is felveszi a versenyt
Igaz Laura Elena cselgáncsozó Munkácsy Károly-díjat kapott
A korosztályos országos rangsorversenyek többszörös aranyérmese,
Igaz Laura Elena Munkácsy Károly-díjat vehetett át az önkormányzat által
szeptemberben megrendezett Díjátadó
Gálán. A Kempelen Farkas Gimnázium 10. A osztályos diákja a tanulásban
is remekel amellett, hogy kiemelkedő
sporteseményeken az elsősorban fiúk
által kedvelt sportágban, a dzsúdóban
csillogtatja tehetségét.
Jó tanuló, jó sportoló kitüntetés-

Aben részesült Laura, akivel az el-

múlt egy évről és a rá váró feladatokról
beszélgettünk, érdeklődésünkre válaszolva elmesélte, hogy kétszeres Budapest Kupa-győztes, amely azért jelentős számára, mert ez Európa egyik
legjelentősebb utánpótlásversenye. A
Serdülő Európa Kupán arany-, illetve
bronzérmet szerzett, az Ifjúsági Magyar Bajnokságon pedig elsőéves ifiként az U18 korosztályban első helyezett, vagyis bajnok lett.
Májusban váltott egyesületet, most
a Budapesti Honvéd Sportegyesület

judo szakosztályának sportolójaként
Erbszt Ádám edző segítségével sajátítja el a sportág csínját-bínját – tudtuk
meg a barna öves dzsudokától.
– Ahogy elkezdődött az iskola, rögtön covidos lettem, így nekem két hét
karanténnal indult a tanév. Mivel az
osztályunkban többeket érintett a betegség, ezért szeptemberben digitális
oktatáson vettünk részt. Szerencsére
csak egy-két napig volt hőemelkedésem és kicsi izomfájdalmam, így otthon
tudtam kardiózni és erősíteni, ahogy a
tavaszi leálláskor is. Mentálisan már
elég erősnek érzem magam, az erőnlétem viszont kissé rosszabb lett a koronavírus miatt, és technikailag is van
még mit fejlődnöm – mesélte Laura.
A középiskolás lány hét éve cselgáncsozik. Öccsétől kapott kedvet ehhez a küzdősporthoz, amely művelésekor nemegyszer fiúkkal méri össze
tudását, ügyességét. Úgy véli, ez nagyon hasznos számára a versenyekre
való felkészülésben. A fiúkkal keményebb küzdelmeket vív, így a saját mezőnyében jobban tud teljesíteni.

Városházi Híradó
budafok-tétény

A sporttehetség arról is beszélt, hogy
az otthon végzett erősítő és állóképesség-fejlesztő edzések ellenére mindenkinek, így neki is nehéz volt az újrakezdés a karantén feloldása után. Nyár
elejétől azonban tréningeznek, ő például minden nap két és fél-három órát.
Hetente egyszer reggel is jár edzésre,
mégsem érzi megterhelőnek a napi feladatokat, mert – ahogy fogalmazott –
nagyon szeret dzsúdózni, és ezt az életvitelt is igen kedveli. n (Tamás Angéla)

Egy ponton múlt a dupla bravúr
Egyik kosárlabdacsapatunk nyert a Hepp Kupában,
a másik épphogy lemaradt a győzelemről
z NB II-es kosárlabdacsapataink kö-

Azül az egyik 11 ponttal győzedelmes-

kedett, a másik pedig mindössze 2 ponttal maradt alul NB I-es ellenfele ellen.
Nem sok hiányzott ahhoz, hogy hihetetlen meglepetésre mindkét NB II-es
csapatunk kiejtse a Hepp Kupából a két
osztállyal feljebb, azaz az NB I/B „piros” csoportjában szereplő ellenfelét a
2020. október 20-án rendezett „dupla”
kupameccsen. Az első mérkőzésen az
NB II Közép Régiójának A csoportjában szereplő BUDAFOK I. csapatunk

80-69-re diadalmaskodott – a vírushelyzet miatt majd két hónapos kihagyásra, edzésnélküliségre ítélt, nem könnyű
helyzetben lévő – az NB I/B-ben szereplő Budapesti Honvéd csapata ellen.
A második találkozón az NB II Közép Régiójának B csoportjában versenyző BUDAFOK II. csapatunk
végig kiélezett, szoros játékban mindössze egyetlen kosárral, 66-68-ra szenvedett vereséget a szintén NB I/Bben szereplő Nagykőrösi Sólymok
ellen. n (budafokbasket.hu)
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