Színes diplomák

Harc Rózsavölgyért

Cziffra György 100

Példás sportszerűség

Idén a járvány miatt házhoz vitték
a kerület vezetői a díszokleveleket
a helyi pedagógusoknak. (2. oldal) 

Az önkormányzat küzdelmet folytat
az üzemeltetővel a Hosszúréti-patak
kotrása érdekében. (10. oldal) 

Jövőre lenne százéves Cziffra György világhírű
kerületi zongoraművész. Programsorozatot
terveznek a jubileumra. (10. oldal) 

A BMTE segítő kezet nyújtott a bajba került Budapest Honvédnak, Szabó Máté pedig átengedte
a tizenegyest a válogatottban. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Győzelem!
Lovrencsics Gergővel
a bravúros
Izland-meccsről
beszélgettünk

(12. oldal) 
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Kijárási tilalom és szigorítások a járvány miatt
A koronavírus-járvány második hullámának tetőzése miatt a kormány ismét hatályba léptette a veszélyhelyzetet és a rendkívüli jogrendet
z Országgyűlés elfogadta a korona-

A törvény alapján kijárási tilalmat
rendeltek el este 8 óra és reggel 5 óra között, ebben az időszakban mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén
vagy szálláshelyén lenni. Ez alól a munkavégzés jelent kivételt, valamint ha valaki a munkahelyére megy, vagy onnan
tart az otthonába, szálláshelyére. Szintén kivételt jelentenek a versenyszerűen
sportolók, ők az éjszakai kijárási korlátozások idején is elhagyhatják az otthonukat, ha edzésre, sportrendezvényre
mennek, vagy épp az edzésről, sportrendezvényről tartanak haza.
A kijárási tilalom alóli mentesüléshez a „munkavégzésről szóló igazolás”
nyomtatvány kitöltése szükséges, amit a
koronavirus.gov.hu oldalról, a police.hu,
valamint a kormany.hu oldalról lehet letölteni. A nyomtatványt a munkáltató tölti ki, és visszavonásig érvényes. Az igazolást a munkavállalóknak maguknál
kell tartaniuk, és rendőri intézkedés esetén fel kell tudniuk mutatni.
Ugyancsak el lehet hagyni a lakóhelyet vagy szálláshelyet kutyasétáltatás
céljából, de csak 500 méteres körzetben.
A kutyafuttatók nyitva tartásáról vagy
bezárásáról ugyancsak a települési önkormányzatok dönthetnek. (Továbbiak

Avírus-világjárvány második hullá-

ma elleni védekezésről szóló törvényt.
A rendelkezések szerint a 6. életévet
be nem töltött kiskorúak kivételével
a tömegközlekedési eszközökön, illetve azokon a helyeken, ahol tömegközlekedési eszközre várakoznak, az
üzletekben, bevásárlóközpontokban,
közlevéltárakban, nyilvános magánlevéltárakban, az ügyfélforgalom számára nyitva levő helyiségekben, az egészségügyi intézményekben és a szociális
intézményekben maszkot kell viselni úgy, hogy egyidejűleg az orrot és a
szájat is fedje. Ha nem, vagy nem megfelelően viseli ezeken a helyszíneken
valaki a maszkot, akkor az utazásból
kizárható, a helyszínről való elküldéséről pedig az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, szükség esetén a rendőrség
bevonásával.
A jogszabály szerint a polgármesterek
felhatalmazást kapnak arra, hogy önkormányzati rendeletben határozzák meg
a tízezer főnél nagyobb lakosságú településen azokat a közterületeket és nyilvános helyeket, ahol kötelező a maszk
viselése. Sporttevékenység során, parkokban, illetve zöldterületeken a maszk
viselése továbbra sem kötelező.

a 6. és a 7. oldalon) 

Országgyűlési képviselőinket kérdeztük

Kerületi összefogás a tiszta Duna-partért
Nem mindennapi közös akciót szerveztek ellenzéki és fideszes képviselők
Budafok-Tétényben az önkormányzat
Környezet- és Közrendvédelmi Bizottsága november 7-én hulladékgyűjtésre invitálta a kerület lakosait. A szervezők a
Duna-part megtisztítását tűzték ki célul.
udafokon a Vasmacska Terasz előtt gyü-

Blekeztek az önkéntesek, köztük a BMTE

Budafok-Tétény két országgyűlési képviselőjét, Németh Zsoltot és Molnár Gyulát
kérdeztük a kerület érdekében végzett munkájukról és a jövőbeli terveikről.
(Továbbiak a 4. oldalon) 

focidrukkerei, az „ultrák” és néhány középiskolás diák, hogy Krieger Krisztina (Fidesz–KDNP), a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság alelnöke, valamint segítői
vezetésével hozzáfogjanak a munkához. A
képviselő elmondta: a bizottság elnöke, Kovács István (DK) fejéből pattant ki a közös
szemétszedés ötlete, amelynek megvalósítását a polgárőrség, a közterület-felügyelet,
a rendőrség és nem utolsósorban a két konténert biztosító önkormányzat is örömmel
fogadta. (Továbbiak az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Mi legyen a vízelvezetőkből
kikotort hulladékkal?
A szemétszállítók kisebb mennyiségekben
elviszik az ilyen zöldhulladékot is
Kerületi lakosok azzal keresték meg lapunkat, hogy nem tudják, hová helyezhetik el az ingatlanuk előtti vízelvezető árokban összegyűlt zöldhulladékot,
miután kitisztították az árkot. Az eddig lapunknak megküldött hivatalos tájékoztatás szerint a szikkasztó árokból
kikerült (nem veszélyes hulladék) hordalékot a kommunálishulladék-tároló
edénybe 1/3 magasságig olyan súlyban lehet elhelyzeni, amit a szállító
munkások meg tudnak emelni. Ebben
az esetben a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., vagyis a szemetesek elszállítják.
ermészetesen figyelembe kell ven-

Tni azt az emberi magatartást is, hogy

Bartus Tibornak Szepesfalvy Anna
alpolgármester adta át az elismerést

Kiosztották a tanároknak
a színes diplomákat

A járványhelyzet miatt házhoz szállították a díszokleveleket a pedagógusoknak
erületünkben sok-sok éve szép ha-

Kgyomány, hogy az önkormányzat

vezetői köszöntik a színes diplomás
pedagógusokat a tanév első harmadában. Az előző években a pályakezdő
óvónők, tanítók és tanárok üdvözlése
is a díszoklevelek átadásakor történt,
ezzel is jelezve, hogy fiatalok lépnek
az idősek helyébe, sokat megélt, tapasztalt kollégáiktól átveszik a stafétabotot. A közös ünnep szimbolizálta a
pedagógiai munka folyamatosságát, a
nevelő-oktató munka állandóságát.
Az üdvözlésre ugyan a Covid 19
betegség miatt idén nem került sor, a
köszöntést azonban a koronavírus-járvány ellenére megtartották, igaz, egészen másképpen, mint a korábbi években.
Karsay Ferenc polgármester, Dankóné Hegedűs Jolán, Szepesfalvy

Anna és Németh Zoltán alpolgármesterek „házhoz szállították” a díszokleveleket a pedagógusoknak. Nem volt
ünnepi műsor és nyilvános méltatás, az
önkormányzati fogadás is elmaradt, de
a szívből jövő gratuláció, a virágcsokor és a jutalom minden színes diplomás szívét megmelengette a különleges oklevél átvételekor. A házigazda
szerepe a pedagógusokra hárult, akik
örömmel és szívélyesen fogadták a kerület elöljáróit és a jókívánságokat.
Ebben az évben tizenegyen igényelték a felsőfokú intézmények által kiállított díszoklevelet, közülük nyolcan
személyesen vették át a kerület vezetőitől, hármuk számára pedig kérésüknek megfelelően postázta az okmányt
az önkormányzat.
Négy hatvanöt éve diplomázott pedagógus vasoklevelet vehetett át, ket-

Két új buszváró épült kerületünkben

ten hat évtizede fejezték be tanulmányaikat, így ők gyémántdiplomát
kaptak. Az öt ötven évvel ezelőtt végzett pedagógus aranyoklevélben részesült. n (Tamás Angéla)

a szállító munkás hogyan ítéli meg a
súlyt. Ha tehát nagyobb mennyiségű
ilyen zöldhulladék jön össze, ami nem
fér bele a kuka 1/3-ába, a szakértők azt
javasolják, hogy azt zsákban elhelyezve hagyják az ingatlan előtt, megvárva a következő szemétszállítás idejét.
Mint arról korábban írtunk, a nem
jól működő vízszikkasztó vagy -elvezető árkok súlyos károkat okozhatnak
a magán- és a közvagyonban egyaránt.
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 többek között jelenti a zöldterületek, járda
gondozását. (Ebbe beletartozik 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,
továbbá a nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartását, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolítását is, 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 össze, ami komoly
problémákat és rongálásokat okozhat.
(Ennek értelmében nem szabad például
sem zöldhulladékot, sem más anyagot
az árokban tárolni és gyűjteni.). n (vh)

Színes diplomások

Lédeczi Józsefné 50 év arany
Pállné Megyery Ágota Éva 50 év arany
Báder Vilmosné 50 év arany
Simonné Bernát Katalin 50 év arany
Stokker Kálmánné 50 év arany
Rónai Jánosné vas 65 év
Ütő Árpádné vas 65 év
Bartus Tibor vas 65 év
Nemes Imréné vas 65 év
Förhécz Istvánné gyémánt 60 év
Szoboszlay Ferencné gyémánt 60 év

Lezajlott a gyűjtőpontos lomtalanítás
Az FKF Zrt. szerint a programnak általában pozitívak voltak a tapasztalatai
obbára pozitívak voltak a kerügyűjtőpontos lomtalanítás tapasztalatai november 4. és 12. között
– tudtuk meg Tringer Ágostontól, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. kommunikációs igazgatójától. A gyűjtőpontos rendszer legnagyobb előnye
az volt, hogy egy nap helyett egy hétig lehetett díjmentesen elhelyezni a
lomokat a Nagytétényi úti hulladékudvarban. Így aki rendelkezett kerületi
lakcímkártyával, akár többször fordulva, 400 kilogrammnyi lomot is átadhatott a hulladékudvarban, miközben az
ingatlanának környéke tiszta maradt.
Tringer Ágoston elmondása szerint kevesebben vettek részt így a lomtalanításban, mintha a házakhoz mentek volna a hulladékért, de így is szép számban
megjelentek a fölösleges holmiktól
megszabadulni kívánó kerületiek a
nagytétényi gyűjtőponton, ahol kilenc
napon keresztül vették át a lomokat a
munkatársak reggel 9 és 18 óra között.
Az akció azonban ezzel nem fejeződik
be, az év végéig összesen 1200 kilogramm lomot helyezhetnek el a XXII.
kerület lakói az erre kijelölt hulladékudvarban. Ez Tringer Ágoston szerint
messze több, mint amennyi lom egy átlagos családnál egy évben keletkezik. A
gyűjtőpontos lomtalanításnak számos
előnye van – emelte ki Tringer Ágoston. Mint közölte, eddig már négy kerületben végeztek ilyen módon lomtalanítást, és a tapasztalatok általában jók
voltak. A helyiek is felismerték a program előnyeit, főként azt, hogy több napjuk volt a lomok eltakarítására, és hogy

Jleti

A buszvárók telepítése a BKK és a főváros feladata ugyan, de sajnálatos módon a lakossági igények ellenére sem épültek meg ezek a Növény utcában. Budafok-Tétény önkormányzatának
szerződött partnere, a Publimont Kft. jóvoltából viszont ez a régóta esedékes probléma is megoldódott.
A buszvárók jelentősége a kellemes időjárásban talán elhanyagolható, de az őszi csapadékos és szeles időjárás során, illetve a téli hidegekben felértékelődik. Az utasok a buszokra várakozva ezek hiányában átfagynak, eláznak, és ez tovább rontja a tömegközlekedést használó
emberek utazási körülményeit. November elején az önkormányzat és a reklámgazda tárgyalásainak eredményeképpen viszont elkészültek azok az ülőpaddal is felszerelt buszvárók, amelyek javíthatják az utasok komfortérzetét. A Publimont Kft. a telepítést ingyen végezte el az önkormányzat kérésére, mert az ott élők már több ízben megkeresték igényükkel a hivatalt. A BKK
és a főváros sem adott azonban magyarázatot arra, miért nem végezték el a feladatukat annak
ellenére, hogy az itt élők igényeit az önkormányzat jelezte. n (budafokteteny.hu)

ez nem járt olyan kellemetlen jelenségekkel, ami az utcai kihelyezéssel járt.
Örültek például annak, hogy nem jelentek meg az ingatlanjaik környékén
a lomizók, és nem került az utcára sok
veszélyes anyag, amit más módon kell
hasznosítani, ezért nem is vittek el az
FKF Zrt. szemétszállító járművei. A
gyűjtőpontos lomtalanítás ezért egyre

inkább bevett módszer Nyugat-Európában is – mondta Tringer Ágoston –,
mert a hulladékgyűjtés így teljesen zárt,
szabályozott módon történik. A rászorulóknak természetesen a szociális szolgálat közreműködésével az FKF Zrt. most
is segített a lomok elszállításában – tette hozzá a közterület-fenntartó vállalat
szóvivője. n (VH–PTV)

Városházi Híradó
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Álláspont

Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester

Köszönet
a pedagógusoknak
Kpedagógusi pályájukat most kezdő fiatalokat, és azokat a nyugdíjasokat,

erületünkben régi hagyomány, hogy az ősz folyamán együtt köszöntjük a

Karsay Ferenc polgármester
a térfigyelő kamerák szerepéről is beszélt

Közmeghallgatás
az online térben

A polgármester a saját közösségi oldalán
és az önkormányzat felületén válaszolt a kérdésekre
Budafok-Tétény önkormányzata a koronavírus-járvány miatt bevezetett
korlátozásokra való tekintettel a korábban meghirdetett közmeghallgatást
online rendezte meg november 12-én
17 órától. Az online térbe áthelyezett
közmeghallgatást az önkormányzat és
Karsay Ferenc polgármester hivatalos
Facebook-oldalán követhették az érdeklődők. A polgármester itt ismertette
a lakossági kérdéseket és észrevételeket, amelyekre reagált is.
polgármester többek között az

Aegyes területek beépítésével kap-

csolatos kérdésre válaszolva kifejtette: a beépíthetőséget a telkek nagyságához kötik a helyi szabályok, illetve
szabályozzák az ingatlanok magassági korlátait is. Az építési szabályzatunk módosításai pedig azt szolgálják, hogy a kerület egyszerre fejlődjön,
de eközben ne veszítse el kertvárosias
jellegét. Egy kerületi lakos arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kolozsvári utca és a 6-os út kereszteződésénél
még mindig balesetveszélyes a közlekedés, ami nemrég súlyos balesetet
is okozott. A polgármester elismerte,
hogy ez nagy gondokat okoz, mert nehéz a Duna-telepen élőknek a lakóházaik megközelítése, és az M0-s felújításai miatt a 6-os úton is rendszeresen

megnövekszik a forgalom. Hozzátette:
a Budapest Közút és a rendőrség sem
kezeli a súlyán ezt a problémát, amire az önkormányzat mindig felhívja az illetékesek figyelmét. Az egyeztetéseket azonban nem hagyták abba,
és továbbra is megpróbálják orvosolni
a problémát – ígérte meg Karsay Ferenc. Többen rákérdeztek arra is, hogy
az Óhegy térsége mikor kerülhet belterületi besorolásba, hogy megoldható
legyen az utak kiszélesítése, a csatornázás és a szilárd burkolatú utak kiépítése. Érdeklődtek arról is, hogy mit
szolgál az Óhegy körzetében lakók körében elindított önkormányzati felmérés. A polgármester elmondta: ez a felmérés éppen azt a célt szolgálja, hogy
kiderüljön, az említett kérdésekben hogyan határozzanak a döntéshozók. A
főváros nem preferálja a csatornaépítéseket külterületen, ami viszont a helyi
szabályok szerint elkerülhetetlen az útépítések előtt. Ennek ellenére az elmúlt
években 36 kilométernyi szennyvízcsatorna-hálózat épülhetett ki Budafok-Tétényben 35 milliárd forint költséggel – hangsúlyozta a polgármester.
Egy másik kerületi lakos motorcsónakvízrebocsátó helyet hiányolt a kerületben, egy hölgy levélíró pedig amiatt
fejezte ki aggodalmát, hogy fákat vághattak ki a Szilvafa utcában. A kerület

vezetője az előbbi felvetésre elmondta,
hogy kishajók számára egyelőre magánterületen van vízre bocsátási lehetőség, de a Hárosi-öböl fejlesztésével
ez megváltozik majd, hiszen lesz csónakkikötő és csónakház is a Duna-parton. A fakivágásokról szólva kiemelte:
erről van helyi rendelete a kerületnek,
amely szabályozza, hogy a kivágott fákat kötelesek pótolni a magánszemélyek és a hivatalok is. Egy nagytétényi
hölgy térfigyelő kamerák kihelyezését
kérte a Petőfi utca–Batthyány utca sarkára, mert több betörés is volt a környéken, a helyi kisbolt előtt italozók
pedig rendszeresen randalíroznak a térségben. Karsay Ferenc kijelentette: a
közterületen italozás a kerületben tilos,
ezt a közterület-felügyelők és a rendőrök is rendszeresen ellenőrzik. Megígérte ugyanakkor, hogy erre a boltra
jobban odafigyelnek majd. A térfigyelő kamerákkal kapcsolatosan elmondta: azok több helyen is működnek a kerületben, és van központ is, ahol nézik
a felvételeket. A cél az, hogy a kerület
be- és kijárataihoz korszerűbb kamerákat is kihelyezzenek, amelyek az autók
rendszámát és a benne ülők képét is
felismerhetően rögzítik, hogy így akadályozzák meg a bűnözők megjelenését. Amennyiben a lakók egy körzetben
maguk kérik és ki is fizetik a kamerarendszer kiépítését, az önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy ezt bekapcsolják a központi diszpécserrendszerbe,
amelynek működtetése is nagy költségekkel jár. Több olyan kérdés érkezett a közmeghallgatásra, amely a
Budapest Közút felelősségi körébe tartozik, például a NIF Zrt. által megépített körforgalmak átalakításáról, utak
egyirányúsításáról. A polgármester
ígéretet tett arra, hogy ezeket a kéréseket közvetíti a társaságnak. n (vh)

önkormányzati képviselő
Általános Ipartestület

A munka folytatódik
Sajnos nagyon megsokszorozódott a fertőzések száma, ezért újra bevezetésre kerültek a mindenki számára nehéz
megszorítások. Talán már könnyebben
kezeljük, mert van benne gyakorlatunk.

Az lehet csak új, hogy kerületen belül
közterületen is viselnünk kell a maszkot.
De ez nem azt jelenti, hogy megállnának az éppen folyó munkálatok Rózsavölgyben vagy a kerületben. Elkezdődött
a gyalogátkelők kiépítése az Ady Endre
út–Pék utca és a Tordai út csomópontokban. Hozzávetőleg még egy hét, és biztonságosan lehet átkelni ezeken a szakaszokon. Biztos sokan látták már, és a
kutyatulajdonosok használják is az öt kihelyezett kutyapiszokgyűjtőt az Ady Endre és a Honfoglalás úton. Folyamatosan
figyeljük a használatot, és ha kell, át-

Kerekes Gábor
önkormányzati képviselő

Momentum Mozgalom

Online fórum
Budafok-Tétény
fejlesztéséről
Ön milyen környezetben szeretne élni?
Budapest főváros önkormányzata kíváncsi a véleményére: mondja el, mire költene 1 milliárd forintot! A legjobb ötletek
megvalósulnak – így olyan lehet a lakókörnyezetünk, amilyennek mi álmodjuk
meg.
A főváros 500 millió forintot szán
a legalább három kerületet érintő ötletekre. A társadalmi szolidaritást
elősegítő, közösségfejlesztő javaslatok keretösszege 250 millió forint.
Ugyanennyit költhetünk arra, hogy

Kóber György Márk

Mi a véleményük?
Jurás László

akik díszoklevélben részesülnek diplomájuk megszerzésének 50., 60., 65., 70.
és 75. évfordulója alkalmából.
A két generáció közös ünneplésének eddig jellemzően a Városháza adott
otthont, a vírushelyzet miatt azonban át kellett gondolnunk a köszöntéseket
is. Azokat a színes diplomás pedagógusokat, akik szívesen fogadtak minket a
vírushelyzet ellenére is, személyesen kerestük fel – természetesen a megfelelő
szabályok betartása mellett –, hogy elvigyük nekik szép pályafutásuk kézzel
fogható bizonyítékát. Öröm volt látni, hogy ötven, hatvan, sőt hetven év után is
felragyog a tekintetük, mikor pedagógusi pályájukról beszélnek, milyen nagy
örömmel tekintenek vissza a gyerekek, tanítványaik közt eltöltött éveikre, és
hogy egy percét sem bánják annak, hogy a világ egyik legnehezebb hivatását
választották, hiszen ez az egyik legszebb munka is egyben.
Nagy boldogság az is, hogy látjuk, lesz kiknek átadni a képzeletbeli stafétabotot, hiszen kerületünkben idén is huszonnyolc tanár és tanító, fejlesztő-,
gyógy- és óvodapedagógus, valamint kisgyermeknevelő kezdi meg pályáját,
akiket ez alkalommal levélben köszöntöttünk. Sajnálom, hogy a személyes találkozás most elmaradt, hiszen emlékszem, magam is mennyire örültem, mikor pályakezdő tanítónőként részt vehettem hasonló köszöntésen, és érezhettem, hogy valóban egy összetartó közössége, megbecsült tagjai vagyunk a mi
kisvárosunknak.
Most, a járvány ideje alatt főleg az egészségügyi dolgozókról szólnak a híradások, akik emberfeletti munkát végeznek, és sokszor saját biztonságukat kockára téve dolgoznak mások életéért, amelyért mind alpolgármesterként, mind
magánemberként mérhetetlenül hálás vagyok. Azonban szeretném, hogy ne feledkezzünk meg pedagógusainkról sem, akikre szintén nagy feladat hárul ebben a rendkívüli időszakban. Tanítani, átadni a szükséges tudást gyermekeinknek normál körülmények között is tiszteletre méltó feladat. Ez az év azonban
távol áll ettől. Pedagógusaink tavasszal megfeszített munkájuknak köszönhetően sikeresen lezárták a tanévet, és a digitális oktatás módszertanának megteremtésével olyan új dolgot építettek fel szinte egyik napról a másikra, amire
még nem volt példa, és amire nem lehetett előre készülni. Tudom azonban, hogy
mennyi áldozattal, pluszmunkával, utánajárással járt ez számukra. Most sokan
megint távoktatásra kényszerültek. Köszönet illeti mindazokat, akik otthonról,
a laptopjuk előtt foglalkoznak a diákokkal, és azokat is, akiknek az iskolákban,
a megváltozott körülmények között, a járványügyi szabályokra odafigyelve kell
fenntartaniuk a normál tanítást (már amennyire ez lehetséges).
Mindannyiunk számára sokat jelent, hogy panasz nélkül kitartanak a nehéz helyzetben, és biztos pontként segítenek gyermekeinknek ebben a feje tetejére állt világban is. n

önkormányzati képviselő

Közösség Dél-Budáért
Egyesület

helyezzük vagy újakat rakunk ki addig,
amíg a legoptimálisabb elosztást megtaláljuk.
Várom
ezen
javaslataikat
a
rozsavolgy22@gmail.com-ra,
valamint
kérem, hogy csatlakozzanak a „Hajrá,
Rózsavölgy” Facebook-csoporthoz, mert
ott azonnal tudom tájékoztatni önöket a
völgyben történő eseményekről.
Szokatlanul korán kívánok önöknek
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet itt az újság hasábjain, de nekem már az idén megjelenő lapszámokban nem lesz lehetőségem újra írni. n

Az idei év minden szempontból rendhagyó módon zajlik. Az elmúlt hónapokban
nem élhettük a megszokott mindennapjainkat, és úgy látszik, hogy az év vége
sem tartogat megkönnyebbülést számunkra. A múlt héten bevezetett újabb
korlátozások pedig még jobban megnehezítik életünket, de kérem, hogy mindannyian próbáljuk meg betartani azokat!
Azonban a jövő évre is nehézségekkel nézünk szembe egész Budapesten,
és így Budafok-Tétényben is, hiszen ha
a koronavírus-járvány és annak gazdasági következményei még nem lenné-

Budapest zöldebb, klímatudatosabb
legyen.
A részvételi költségvetés valódi értéke abban van, hogy a városvezetés nemcsak javaslatokat vár, hanem
az egész folyamatban a lakossággal
együttműködésben dolgozik. KerpelFronius Gábor, Havasi Gábor és a fővárosi önkormányzat munkatársai november 30-án 18 órától online fórumra
várja azokat, akik Budafok-Tétény és
Budapest fejlesztéséről szeretnének
közösen ötletelni. A fórumba a https://
bit.ly/3kxxP8R linken keresztül csatlakozhat be.
Ha bővebben szeretne tájékozódni: https://otlet.budapest.hu/. Az ötleteket is ezen a felületen várják december 31-ig.
Küldjön be Ön is egyszeri fejlesztéssel megvalósítható, az életünkbe minőségi változást hozó javaslatot! Dolgozzunk együtt a főváros és Budafok-Tétény
fejlődésért! n

nek elegek, bizonyos kormányzati megszorításoknak „köszönhetően” a főváros
88 milliárd forint mínuszból (!) kell hogy
elinduljon 2021-ben, többek között a
kormány által „elrendelt” iparűzési adó
„átcsoportosítása” és a megemelt szolidaritási adó miatt, valamint a szintén általuk ki nem fizetett szemétszállítási díj
és a megemelt közműadók miatt.
Azt gondolom, hogy ezt nem hagyhatjuk szó nélkül, és a kerületi Fidesz–
KDNP-nek, valamint szatellit embereinek
is el kellene végre dönteniük, hogy energiáikat a kerületi lakók életének jobbá
tételére fordítják, vagy továbbra is csak a
saját érdekeiket nézik, és ellenzéki képviselőket – köztünk engem is – lejárató kampányokkal igyekeznek eltussolni
a valóságot.
E-mail: kober.gyorgy@gmail.com
Telefon: +36-30/304-5515. n
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INTERJÚ

 Városházi Híradó

Közös a cél,
nagy a kihívás
Németh Zsolt (Fidesz) és Molnár Gyula (MSZP),
kerületünk két parlamenti képviselője beszélt
munkájáról a pandémia embert próbáló viszonyai
között. A két politikustól ugyanazokra a kérdésekre
kerestük a választ:
1. Hogyan értékeli az országgyűlési választások óta eltelt időszakot, mit sikerült elérnie a parlamentben a kerületiek érdekében?
2. Mit szeretne még elérni a parlamenti ciklusban, ami a kerületben élőket
is szolgálja, nekik is fontos?
3. Milyen pozitívumokat lát a kerület életében, a fejlesztésekben, min kellene még változtatni?
4. Mit üzen a kerületieknek ebben a vészterhes, koronavírus-járvány sújtotta időszakban?
5. Mit szól a múlt heti Duna-parti szemétszedési akcióhoz, amelyben egy
fideszes és egy DK-s önkormányzati képviselő fogott össze?

Németh Zsolt
1. Az elmúlt két évben számtalan
dolgot sikerült megvalósítanunk. Engem legbüszkébbé a kerületünkben
idén átadott Rózsakerti Demjén István Református Gimnázium megálmodása és megvalósítása tett. A református gimnázium létrejöttével egy
olyan új oktatás-nevelési intézmény
valósult meg, melyhez fogható beruházás évtizedek óta nem volt Magyarországon. Az új iskola a kerület, a református egyház és az állam szoros
együttműködésének köszönhetően jöhetett létre.
Földútjainkat folyamatosan számoljuk fel a kormányzati Budapesti Útépítési Program keretében. Mintegy 10
km új, szilárd burkolatú út épült Budafok-Tétényben, így kerületi, belterületen lévő földútjaink nagy része aszfaltburkolatot kapott.
Az extrém sportok kedvelőinek
pedig jó hír lehet, hogy sikeresen pályázott az önkormányzat az Országos Görpark Program és az Országos Bringapark Program keretében,

így 125 milliós állami támogatással
épülhetnek meg a különleges sportpályák.
2. A kerület vezetésével karöltve dolgozunk egy nagy kapacitású P+R parkoló kialakításának lehetőségén az
M0-s autóút és M6-os autópálya csomópontjánál, amely alkalmas lenne a
belső városrészek tehermentesítésére.
Folytatni kívánjuk a közösségi közlekedés javítását. Az elmúlt évek közútés vasútfejlesztései után még mindig
megoldandó probléma a közlekedési kapcsolatok szűk keresztmetszete,
főleg közúton. Rövid távon is hatékonyan fejleszthető a vasúti és villamosközlekedés. Valódi elővárosi vasút kialakítása szükséges.
Sok budafok-tétényi életét keseríti
meg a Budaörsi Repülőtérről felszálló
hobbigépek okozta zajterhelés. Az itt
lakók megkeresésére Karsay Ferenc
polgármesterrel közösen igyekszünk
megmozgatni az államigazgatás fogaskerekeit ahhoz, hogy elfogadható
megoldás jöjjön létre. Ebben az ügy-

ben találkozót szerveztem Schanda
Tamással, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárával.
3. Komoly pozitívumnak tartom, hogy
megújult a budafoki Káldor Adolf szakrendelő: az EU-s támogatással történt
energetikai felújítás után a fenntartó kerületi önkormányzat 100%-os finanszírozásával teljes belső felújítás volt az
épületben. Jövőre a kormány Egészséges Budapest Programjának keretében
kerületünk modern CT- és panorámaröntgen-berendezést is fog kapni.
Rengeteg dolog megvalósítása vár
még a kerületre, és ezekből én is maximálisan szeretném kivenni a részemet, hogy országgyűlési képviselőként a magam lehetőségeivel és
eszközeivel támogassam a kerület elképzeléseit. Úgy gondolom, hogy
Karsay Ferenc polgármester úrral közösen hatékonyan tudjuk közösségünk
és Budafok-Tétény érdekeit szolgálni.
Elkészült a Dunafok Szabadidőpark, nemsokára elkészül a kerületi
helytörténeti gyűjtemény is Budafok
központjában. Elindult a Bornegyed
projekt turisztikai program, amelynek
célja, hogy Budafok-Tétény Budapest
bornegyede legyen. De említhetném
még a nagytétényi kastély fejlesztését,
és egy új, méltó kiállítás kialakítását.
A legnagyobb volumenű problémát
Dél-Buda közlekedése jelenti, szerencsére partnerre találunk a területért felelős Fürjes Balázs államtitkárban.
4. Lassan megérkezünk az advent
időszakába, készülődünk a karácsonyra testben és lélekben. És tes�szük ezt a koronavírus árnyékában.
Mindannyiuknak jó egészséget, türelmet és kitartást kívánok! Biztos
vagyok benne, hogy fegyelmezetten és felelősségteljesen viselkedve, együtt sikerülni fog a járványt
legyőzni. Különösen nagy köszönet
jár azoknak, akik akár a járvány első
vagy most, a második hullámában
önkéntes munkájukkal segítik a védekezést. Akár az idős szomszédról
gondoskodván, akár maszkok varrásával, adományok gyűjtésével.

5. Csak gratulálni lehet a két képviselőnek, Krieger Krisztinának és Kovács Istvánnak, illetve valamennyi résztvevőnek, akik óriási mennyiségű szeméttől
szabadították meg kerületünk Duna-partját. Ez is jól mutatja, hogy a közös cél érdekében képesek vagyunk összefogni

Molnár Gyula
1. Budafok-Tétény és Újbuda sokszínű, izgalmas, változatos része a városnak. Mindegyik terület saját történettel, szokásokkal, büszke és elkötelezett
lokálpatrióta lakókkal. Egyéni országgyűlési képviselőnek lenni itt komoly
kihívás, de egyben felemelő érzés is.
Aki ismer, az tudja, hogy pontosan értem és érzem azt a finom különbséget,
hogy a politikusnak mikor kell a saját
pártját képviselnie, és mikor kell mindenkivel szemben a szűkebb környezetének az érdekeiért harcolni. Persze
amikor a parlamenti munkában globális, általános jogi kérdések merülnek
fel, nehéz azt látni, mindez miképpen
érinti a kerület lakóit. Nehezíti a képviselői munkát az is, hogy az elmúlt
két esztendőben mindössze kétszer sikerült a helyi médiába bekerülnöm. De
ezen szavazások és viták mellett több
aktuális helyi témát sikerült a „nagypolitika” szintjére emelni. Ilyenek volt a
szemétszállítással kapcsolatos anomáliák, a repülési folyosók változásával
fokozódó zajterhelés kérdése és az oktatás problémái, különös tekintettel a
Budai Nagy Antal Gimnáziumban tapasztalható helyzetre.
2. Továbbra is szeretnék támogatni
minden olyan javaslatot, amelyik nem
csorbítja a jogállam kereteit, a média
függetlenségét és szabadságát, az önkormányzati rendszer autonómiáját,
és segít a szociálisan rászoruló emberek mindennapi gondjain. A parlamenti ciklus hátralevő része nagy valószínűséggel a pandémiáról és a hosszú
távú hatások kezeléséről fog szólni!
Azért fogok dolgozni, hogy mindenkinek elérhető legyen az influenza, majd
a COVID elleni oltás, hogy ne folytatódjon az önkormányzati pénzek elvonása, ingyenesen teszteljék a pedagó-

gusokat és szociális munkásokat, és az
állásukat vesztőknek nagyobb összegben és hosszabb időre álljon rendelkezésre az álláskeresési támogatás.
3. A kerületi szlogen – Kisváros a nagyvárosban – pontosan tükrözi a térség
jellegét és sajátos problémáit. Látom a
szándékokat és törekvéseket, hogy tiszta, rendezett és biztonságos kerületben
élhessünk. Alapvető kérdés az átmenő
forgalom kezelése, amelyben új helyzetet teremt az új Duna-híd építése. Szeretném, ha napirenden maradna a belső
városrész rehabilitációja, egy igazi városközpont kialakítása. A munkám fontos eleme a folyamatos kapcsolattartás
a helyi civil közösségekkel. A hagyományok ápolásának egyik legszebb példája a borkultúrára építő rendezvények
és programok bővítése. Gratulálok a
BMTE-nek, hogy 74 év után újra első
osztályú labdarúgócsapattal büszkélkedhet városrészünk!
4. Soha nem látott kihívások elé állított
mindenkit ez a járvány. Nekünk, politikusoknak is újra kell gondolnunk, hogy
milyen módszerekkel tudjuk a kapcsolatot tartani a helyi választókkal. A lokális médiához való nehezebb hozzáférés miatt az elmúlt napokban telefonon
kerestem meg a polgárokat, és aki kérte,
azt személyesen is meglátogattuk. Szeretném megköszönni azt az önfeláldozó munkát, amit a védekezésben részt
vevők kifejtenek. Legyünk türelmesek,
tartsuk be a szabályokat, vigyázzunk
magunkra és egymásra!
5. Talán szokatlan, ha azzal kezdem a
választ, hogy szomorú! Szomorú abban
az értelemben, hogy ennek örülnünk kell
– örülök is persze –, és ez nem teljesen
magától értetődő napi jelenség. A helyi
politika átkerülése a pártpolitika mezejére nem kívánatos. Akit megválasztanak helyi képviselőnek, az attól a pillanattól kezdve mindenkit képvisel, mert
az érdekek és a feladatok ugyanazok.
Nagyon vágyom egy olyan világra, ahol
ezek az elvek uralkodóvá válnak, és
majd az kerül be a hírekbe, aki nem így
cselekszik! n (Ch. Gáll András)

Városházi Híradó

Kerületi összefogás
a tiszta Duna-partért

A budafoki Duna-parton Krieger Krisztina vezetésével dolgoztak az önkéntesek
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Mi a budafoki kompkikötőtől indultunk a folyó partján Nagytétény felé
haladva, a másik csapat pedig Kovács Istvánnal az élen a nagytétényi
Kastélyparktól tartott Budafok felé. A
megtelt zsákokat kupacokba raktuk, és
Baki László teherautóval a nagytétényi
helyszínen elhelyezett konténerekhez
szállította a hulladékot – tájékoztatta lapunkat az akcióról a fideszes képviselő, aki örömmel újságolta, hogy
mindkét nyolc köbméteres konténert
púposra töltötték a Duna-parton talált,
civilekkel is összeszedhető hulladékkal. Krieger Krisztináék olyan területen kezdték a munkát, ahol hajléktalanok táborhelyének nyomait találták,
ezért ennek a partszakasznak egy részét nem is tudták az önkéntesekkel

megtisztítani, így ez a feladat a Városüzemeltetési Kft.-re vár. A bizottság alelnöke hihetetlennek tartja, hogy
az emberek ennyi szemetet odahordtak
és szétdobáltak, mint mesélte, a hűtőszekrénytől kezdve a vasalóig minden
volt, bőröndök, szétdobált fél pár cipők, műanyag és üveg flakonok, zacskók, egyéb szemét, valamint ablakkeretek, ajtótokok, rengeteg sitt és egyéb
építési hulladék.
A reggel kilenc órakor kezdődő
program sikeres megvalósítását sokan
és sokféleképpen támogatták. Ki kesztyűvel (Budafoki Angyalok), ki maszkkal (polgárőrség), ki eszközökkel és
kétszázötven zsákkal (Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda) szállt be a
közös hulladékgyűjtésbe – tudtuk meg
Kovács Istvántól, aki azt is elárulta,

hogy a résztvevők a pogácsát Dékány
Mátyásnak, az ásványvizet pedig a civil segítőknek köszönhetik.
– A Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság első ülésén megegyeztünk
abban, hogy a munkánk nem lehet politikai kérdés. Azért vagyunk, hogy a kerületet segítsük, amikor dolgozni kell,
dolgozzunk, ha feladat van, azt elvégezzük. A későbbiekben a kerület más helyszínét, így a nagyobb területű Óhegyet
is szeretnénk megtisztítani, amelyről
Staudt Mátéval már egyeztetettünk is –
mondta a 9. választókerület DK-s képviselője, aki hat-nyolc éve polgárőrként
teljesít szolgálatot Budafok-Tétényben. Hozzátette: bár a közbiztonság a
szívügye, nagyon örül, hogy hulladékgyűjtési ötlete ilyen lelkes fogadtatásra
talált. n (Tamás Angéla)
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Ne a lefolyóba öntsd!
Hozd el a GÁDORBA,
mi gyűjtjük!

Étkezési zsiradék: olaj, zsír

Az újrahasznosítás jegyében
Budafok-Tétény iskoláiban fontosnak tartják
a környezetszennyezés elleni harcot
A Kempelen Farkas Gimnáziumban
nemrég zajlott le a papírgyűjtés, melynek eredményeképpen a diákok 8150
kg papírhulladékot helyeztek el az iskola elé kihelyezett konténerben. A diákönkormányzat elnöke, Pollák Dalma tájékoztatása szerint az ötödikesek
gyűjtötték a legtöbb papírt, „fejenként”
közel 2000-2000 kilogrammot.
Gádor Általános Iskolában az ott-

Ahonokban használt, kidobásra váró

étkezési zsiradékok gyűjtése kezdődött el októberben. Környezetünk
megóvása érdekében az iskola alapítványa, a Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány szerződést kötött
a Biotrans Kft.-vel. A szülők a kapu

mellett található sárga gyűjtőládában
helyezhetik el a jól lezárt vizes- vagy
olajosflakonokban behozott sütőolajat,
háztartási zsiradékokat.
– Ez egy nyer-nyer lehetőség, mely
által a szülők könnyebben megszabadulhatnak a Földünket károsító főzőanyagoktól, és a hulladék begyűjtése
során a gyermekek szemlélete formálódik, valamint az alapítvány is hozzájut némi pénzhez – hívta fel a gyűjtés
előnyeire a figyelmet Perge Éva. Az intézményvezető hozzátette: minden lehetőséget megragadnak arra, hogy a
tanulókat és családjaikat bevonják a
környezet megóvását szolgáló programokba, rávilágítsanak a hulladékmentesség fontosságára. n (Tamás Angéla)

Jake és Happy is segített
a Duna-part megtisztításában
Egy ötvenfős csoport az ifjúsági focistákkal takarított Nagytétényben
A hét végén példátlan vállalkozás vitt
ki mintegy száz önkéntest a budafoki,
budatétényi és nagytétényi Duna-partra. Egy fideszes (Krieger Krisztina) és
egy DK-s (Kovács István) önkormányzati képviselő, a kerületi Környezet- és
Közrendvédelmi Bizottság tagjai kitalálták, hogy rendbe rakják Budapest
utolsó, többé-kevésbé érintetlen ártéri
erdejét, és összeszedik az ipari men�nyiségű szemetet. A közösségi hálón
meghirdetett, minden várakozást felülmúlóan sikeres akció akár fel is nyithatja a két részre szakadt ország egymással szembenéző lövészárkokba
elbarikádozott polgárainak a szemét.
zombat délelőtt negyed tíz, Krieger
Krisztináék brigádja a budafoki
Vasmacska étterem előtt gyülekezik,
onnan indulnak el déli irányban, mi pedig, Kovács úrék különítménye a nagytétényi Kastélyparkba beszéltük meg a
randevút, Nepomuki Szent János szobra elé. A folyók, hidak, vízimolnárok
és halászok védőszentje rokonszenvvel
figyel bennünket kuckójából: „Na végre egy derék kezdeményezés!”
Mintegy ötvenen lehetünk, családok
kutyákkal, ifjak, idősebbek, még egy
komplett futballcsapat is itt téblábol, a
Nagytétényi Kohász U16-os együttese
testületileg eljött megtisztítani a Dunapartot. A srácok éppen tizenegyen vannak, még kapus is van közöttük, simán
ki lehetne állítani egy csapatot... Magunkhoz veszünk egy-egy pogácsát a
polgárőrök kisteherautójáról, aztán átsétálunk a vasúti híd alatt, és kezünkben egy-egy kék műanyag zsákkal hozzálátunk a szemétszedéshez. Északnak

S

tartunk, valahol az M0-s híd alatt találkozunk majd a szembejövő társasággal, ha minden jól megy.
Szemét az van bőven: törött műanyag székek, használt óvszer, üres
sörösdobozok és -üvegek, rozsdás drótok, méretes gumiabroncsok. Minden,
mi szem-szájnak ingere.
Emitt anya a lányával sürgölődik, telik a zsákjuk, mellettük gyönyörű fekete német juhász, a hámján a felirat: Jake.
Jake nem nyugszik, belemászik a jéghideg Dunába, nem nagyon fázik, szemmel láthatóan élvezi a szabadságot.
A futballista srácok sem lankadnak,
szépen telnek a zsákok, a kisteherautó fel-le ingázik, feldobjuk a zsákokat
a platóra, és kapunk egy másikat, egy
üreset.
Amott két tinédzser lány szedi a szemetet, megszólítom egyiküket. „A Budai Nagy Antal Gimnáziumból jöttünk,

tizenegyedik osztályosok vagyunk, kapunk egy pár Köszi-pontot ezért az önkéntes munkáért”, mondja egyikük,
mire muszáj közbevágnom, hiszem fogalmam sincs, mi az a Köszi-pont.
„Nem tudja? Ötven Köszi-pontot kell összegyűjtenünk, csak akkor
tudunk leérettségizni.” Megkérdem,
hánynál tartanak. „Háromnál...” No,
akkor még belefér egy-két önkéntes
akció... De vajon jó buli ez a szemétszedés? „Hát, voltunk már jobb buliban is, de valahogy össze kell gyűjtenünk azt az ötven pontot...”
Odébb még egy kutyás család, az
ebet Happynek hívják, ő még nem mert
belemenni a vízbe, a gazdája elmagyarázza, hogy talált kutya, öt hónapja van
a családdal, még kicsit félénk.
De a lényeg, hogy ő is hozzájárult
az önkéntes akciót körbelengő remek
hangulathoz. n (Ch. Gáll András)

Faültetés a Maci tagóvodában
Az óvoda a GreenDependent Intézet „Fákkal
felelősen” programján nyert facsemetéket
XXII. kerületi Egyesített Óvoda

AMaci tagóvodájában mindig is cél-

ként fogalmazódott meg a környezettel
való együttélésre nevelés, mely magába foglalja a környezet tényleges védelmét, illetve a környezetkultúra közvetítésének átadását: egyfajta életmódot,
gondolkodás- és viselkedésmódot, védelmet, fejlesztést, okos és mértéktartó
felhasználást – ezeken keresztül a teljes
személyiség fejlesztését. Ezért is örültünk 2019 őszén a GreenDependent Intézet által meghirdetett „TreeDependent
– Fákkal felelősen” programnak,
amelyhez óvodánk pályázatot nyújtott
be őshonos magyar gyümölcsfák elnyerésére. Óvodánk udvarain eddig is több
gyümölcsfa kapott már helyet, melyeket az óvoda kertészével és a gyerekekkel közösen gondozunk, ápolunk, illetve melyekről a gyermekekkel közösen,

örömmel szüreteljük a különböző gyümölcsöket. A pályázat lehetőséget ad
a gyümölcsfáink számának bővítésére
(almafa, körtefa, szilvafa, kajszibarack,
naspolya, birsalma).
A pályázat feltétele volt, hogy vállaljuk a növények telepítését, gondozását. Összesen kilenc fát igényeltünk,
melyeket két udvarunk zöld területein
szeretnénk majd felnevelni. A sikeres
elbírálásról rövid időn belül értesítést
kaptunk. Az ültetést 2020 tavaszára
terveztük, azonban azt a COVID-19
járvány miatt sajnos el kellett halasztanunk. Idén ősszel újra felvettük a kapcsolatot a GreenDependent Intézettel,
és az óvodánk kertészével közösen kiválasztottuk a fákat. November elején
el is hozhattuk a facsemetéket, amelyeket el is ültettünk. n (VH – Kovács Róbert Jánosné tagóvoda-vezető)
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A kerületben is
kötelező a maszk

A kutyafuttatók továbbra is nyitva tartanak,
de ott is ajánlott a védekezés
z Országgyűlés elfogadta a korona-

Avírus-világjárvány második hulláma

elleni védekezésről szóló törvényt. A
jogszabály szerint a polgármesterek felhatalmazást kapnak arra, hogy önkormányzati rendeletben határozzák meg
a tízezer főnél nagyobb lakosságú településen azokat a közterületeket és nyilvános helyeket, ahol kötelező a maszk
viselése. Ennek megfelelően a kerület
polgármestere is rendeletet alkotott a
maszkviselés helyi szabályairól.
Budafok-Tétény polgármestere a
Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet alapján rendeletet alkotott a közterületi maszkviselés szabályozásáról. A rendelet november 13-tól
hatályos Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerületének valamennyi közterületén. A jogszabály szerint a 6. életévüket betöltött személyek számára a
maszk viselése kötelező minden közterületen.

Kijárási tilalom
és szigorítások
a járvány miatt
(Folytatás az 1. oldalról) 

Tilos rendezvényt, gyűlést, kulturális eseményeket, karácsonyi vásárokat
szervezni és tartani, az éttermek nem
fogadhatnak vendégeket, csak elvitelre szolgálhatnak ki.
A gyógyszertárak és benzinkutak kivételével az üzletek 19 óráig
maradhatnak nyitva, a szolgáltatók
és a szolgáltatások, például a fodrászok, a masszőrök, a személyi edzők
a kijárási tilalom szabályai mellett a

szokott rendben végezhetik munkájukat.
A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági
vagy oktatási célból érkező vendégeket. A sportrendezvények nézők
nélkül, zártan tarthatók meg. Szabadidős létesítmények használata tilos, így nem látogathatók a fitnesztermek, a színházak, a cirkuszok, az
uszodák, a közfürdők, a múzeumok,
a könyvtárak, a mozik, az állatkertek,

a vadasparkok, a korcsolyapályák, a
kalandparkok, a játszóházak és a vidámparkok.
Magán- és családi rendezvényeket
is legfeljebb 10 fővel lehet megtartani, temetésen legfeljebb 50-en vehetnek részt, az esküvőket pedig lakodalom nélkül rendezhetik meg, és csak
meghatározott személyek vehetnek
részt azon.
A védelmi intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, és munkájukban a honvédség hivatásos állománya is segítséget nyújt. A rendőrségnek
továbbra is van kereskedelmi hatósági jogköre, így ha egy üzletben szabálytalanságot tapasztalnak, akár be is
zárathatják azt.
A helyszíni bírság 5 ezer forinttól
150 ezer forintig, de ismételt szabálysértés esetén 200 ezer forintig is terjedhet, míg szabálysértési eljárásban a
bírság összege az 500 ezer forintot is
elérheti. n (vh)

Újabb lakossági fertőtlenítésekre lehet jelentkezni
A karantén alól feloldott lakásokat ózongenerátorokkal tisztítják meg a kórokozóktól

koronavírusból meggyógyult kerü-

Aleti lakosok jelentkezhetnek ottho-

nuk 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 megbete-

gedés történt és már meggyógyultak.
Az önkormányzat által biztosított lehetőség kapacitás függvényében érhető el. Jelentkezni a varosfejlesztokft@
bp22.hu e-mail címen lehet.
Mint arról korábban beszámoltunk,
kerületünk országosan is egyedülálló,
összesen 58 g/h kapacitású ózongenerátoros fertőtlenítéssel is készült a lakosság védelmére. Az ózongenerátoros
eljárás már régen megszokott a kórházi műtők, mentőautók, klímák, raktárak,
azaz beltéri fertőtlenítés esetén. A gépek

működése egyszerű: elektromos áram
segítségével a levegő 3 oxigénmolekulájából (O2) 2 ózonmolekulát (O3) állít
elő. Az így létrejött ózongáz instabil, és
ha nem találkozik oxidálható anyaggal,
20-45 perc után visszarendeződik O2
molekulákká. Ilyen oxidálható anyag
például minden élő sejt, tehát a fertőzést okozó gomba, baktérium, illetve
a vírusok is, amelyek burka oxidációra
igen érzékeny lipidekből és fehérjékből
állnak. Így az ózon gyakorlatilag pillanatszerűen hatástalanítja a kórokozókat.
Az ózongenerátoros fertőtlenítés előnye
tehát, hogy teljesen vegyszermentes,
így azt nem kell beszerezni, tárolni, kezelni, és nem kell tartani a fertőtlenítés
után méregmaradványoktól sem. Az eljárás másik nagy előnye, hogy nem csak
a látható és mosható felületeken alkalmazható, mert az ózongáz halmazállapotának köszönhetően minden résbe,
rejtett zugba, de még a textíliák szálai
közé is bejut.
A kerület négy fertőtlenítő gépből
álló „flotta” beszerzéséről döntött. Így
olyan gáztermelési kapacitás áll rendelkezésre, hogy a négy gépet együtt
használva nagyobb belső tereket, külön-külön üzemeltetve pedig több kisebb helyiséget, gépjárművet párhuzamosan is tudnak fertőtleníteni. n (vh)

Az alapjogszabály mentesít a parkok, zöldterületek esetében a szájmaszk viselése alól. Az önkormányzati rendelet úgy rendelkezik, hogy a
zöldterületek, a játszóterek, a parkok
és kutyafuttatók területén is ajánlott,
de nem kötelező a maszk viselése.
Ajánlott a szájmaszk hordása a társasházi közös helyiségek területén és
a liftekben. A fertőzés veszélye csökkenthető, ha maszkot hordanak a gépjárművekben ülve, ha többen utaznak
egy légtérben.
A kutyafuttatókkal kapcsolatban
Karsay Ferenc polgármester a következő döntést hozta: a kutyafuttatók
továbbra is nyitva tartanak, és területükön a maszk használata ajánlott. Kérik a lakosságot a rendeletnek megfelelő felelős magatartás követésére. A
járvány terjedése ugyanis lassítható,
ha fegyelmezetten betartjuk a szabályokat n (VH – budafokteteny.hu)

Csalók élnek vissza
a járványhelyzettel
Önkormányzati fertőtlenítésre hivatkozva próbálnak
bejutni az ingatlanokba a bűnözők
Az önkormányzat által állítólagosan elrendelt fertőtlenítésre hivatkozva csalók próbálnak illetéktelenül bejutni az
otthonokba – figyelmeztet az önkormányzat. Hangsúlyozzák: az önkormányzat a tulajdonos kérése és előzetes egyeztetés nélkül sehol nem végez
fertőtlenítést.
közösségi médiában terjedő bejegy-

Azések alapján csalók járják a várost,

hogy a járvány által okozott kiszolgáltatott helyzettel visszaélve jussanak be
otthonokba. A bejegyzés alapján védőruhába öltözött emberek csöngetnek be
a lakásokba, ahol magukat önkormányzati dolgozóknak adják ki. Valótlanul
azt állítják, hogy a hivatal fertőtlenítést

rendelt el, és ha nem engedik be őket,
bírságra számíthatnak. A csalók hamis,
pecsétes nyomtatványt is felmutatnak.
Az önkormányzat felhívja minden
kerületi lakó figyelmét, hogy valóban
végez fertőtlenítést a kerületi otthonokban, de azt csak a tulajdonos kérésére, előzetes egyeztetés után teszi.
Előzetes megbeszélés nélkül az önkormányzat munkatársai nem végeznek
fertőtlenítést a lakásokban!
Kérik, hogy senki ne engedjen be
idegeneket a lakásába! Ha pedig a fentihez hasonló esetet tapasztal, értesítse a rendőrséget! Kérik továbbá azt
is, mindenki tájékoztassa szeretteit,
szomszédait, hogy ők se váljanak a csalók áldozatává. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó
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A kerületiek betartják a szabályokat

Az önkormányzat köszöni Budafok-Tétény lakosságának, hogy fegyelmezetten alkalmazkodik a korlátozásokhoz
rendőrség tapasztalatai alapján a
egyre nagyobb arányban követi a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó szabályokat.
A kötelező közterületi maszkviselésre vonatkozó rendelet hatálybalé-

Alakosság

pése óta így eddig összesen 823 emberrel szemben kellett fellépniük a
rendőröknek országosan, a kerületben nem jellemzők a szabálysértések.
A közösségi közlekedésben is egyre kevesebben hagyják figyelmen kí-

vül a maszkviselésre vonatkozó szabályokat. A kerület vezetése köszöni,
hogy az emberek megértették, a kijárási tilalom segíti a járvány elleni
védekezést. Ezt mutatja, hogy csak
kevés esetben történt rendőri intézke-

Ingyenes internet a digitális oktatásban
Adó- és járulékkedvezményeket, bértámogatási programokat vezetett be a kormány

30 napos kedvezményt – amely a

fentiekre

tekintettel

november

A16-tól az alábbi intézkedések léptek

megfizetése alól is, amely amellett,
hogy az érintetteknek mintegy ötmilliárd forint adókönnyítést jelent novem-

berben, biztosítja az ott dolgozók munkájának a megtartását és novemberi
bérük kifizetését is. n (vh)

Jegy nélkül utazhatnak az orvosok és az ápolók
Az orvosoknak és a rezidenseknek csak igazolványra és igazolásra van szükségük
Magyar Közlönyben megjelent korértelmében ingyenesen, menetjegy megvásárlása nélkül vehetik igénybe valamennyi helyközi és
helyi tömegközlekedési eszközt a jogszabály által meghatározott egészségügyi dolgozók, valamint az orvos-, illetve egészségtudományi képzésben részt
vevő, a koronavírus-világjárvány elleni

Változás a városháza
ügyfélfogadási rendjében
A koronavírus-járvány terjedésének
megfékezése és az önkormányzati közszolgáltatások folytonosságának biztosítása érdekében a korábbiaknál korlátozottabban tartózkodhatnak ügyfelek
a Polgármesteri Hivatal épületében.
A belépési rend szigorítását a lakosság és az önkormányzat munkatársai
egészségének védelme érdekében vezetik be. Önkormányzatunk elsődleges
célja, hogy a pandémiás helyzetben is
a végsőkig biztosítsa a lakosság részére a közszolgáltatások elérhetőségét.
Ez csak a tömeges megbetegedések,
fertőzések megelőzésével, elkerülésével lehetséges.

Afennálló és az újonnan kötött szer-

Amányrendelet

ételfutár megsértette a maszkviselés
szabályait.
Nem jellemző azonban, hogy a szabályszegők vitatnák a rendőrség fellépését, ezért a rendőrök többségében
figyelmeztetéssel élnek. n (vh)

Korlátozottabban tartózkodhatnak ügyfelek az épületben

A járvány terjedésének fékezése érdekében a középiskolákban és az egyetemeken áttértek a digitális oktatásra.
Ennek megkönnyítéséért a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos nemzeti
konzultáció eredménye alapján a kormány ingyenessé tette az internetet a
digitális oktatásban részt vevő tanároknak és diákoknak.

ződésekre is érvényes – a szolgáltató
a decemberi számlán írja jóvá. A kedvezményt egyetlen tartózkodási helyen
lehet igénybe venni. Az ingyenességet a szolgáltatóknál kell igényelni. A
rendelkezést a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos nemzeti konzultáció eredménye alapján vezette be a kormány.
A kormány a járvány terjedésének
fékezéséért meghosszabbította a november 4-e után lejárt okmányok érvényességét, a gazdaság működésének
fenntartásáért, a munkahelyek megőrzéséért pedig a többi közt adó- és járulékkedvezményeket, bértámogatási
programokat vezetett be. Az éttermek
bezárása után az ételkiszállítóknak például öt százalékra csökkentették erre
a tevékenységre az áfát. A vendéglátásban és a szabadidős ágazatban
működő vállalkozásokat mentesítette a kormány a munkáltatói adóterhek

dés, és a legtöbb megállított igazolni
tudta, hogy szabályosan tartózkodik
közterületen. A rendőrök szombaton
két budapesti vendéglátóhely hétnapos bezárásáról döntöttek, mivel az
alkalmazottak, illetve az oda érkező

védekezésbe bevont hallgatók. A dolgozóknak mindehhez csak a személyazonosságukat igazoló okmányra és a munkáltatójuk által kiállított igazolásra van
szükségük, a hallgatóknak pedig ezeken
felül egy, a felsőoktatási intézményüktől
származó igazolásra.
A koronavírus-gyanús esetek tesztelésében ugyanakkor szűrőbuszok is

részt vesznek. Akik esetében a háziorvos előírta a tesztelést és akikkel a
mentőszolgálat felvette a kapcsolatot, dönthetnek úgy, hogy – amen�nyiben egészségi állapotuk megengedi – nem otthon várják meg a
mentő érkezését, hanem ellátogatnak
a szűrőpontra és ott csináltatják meg
a tesztet. n (vh)

érvénybe:
• A Polgármesteri Hivatal épületében
a hivatalban dolgozók által történő személyes ügyfélfogadás halaszthatatlan,
más módon nem elintézhető ügy esetén
is kizárólag előzetes egyeztetés alapján,
egyeztetett időpontban, illetve az idézésben megjelölt időpontban megengedett az alábbiak szerint. Ügyintézési céllal csak azon ügyfelek tartózkodhatnak
a Polgármesteri Hivatal épületében, akik
telefonon vagy az időpontfoglaló rendszerben előre bejelentkeztek. Az Anyakönyvi Hivatalba bejelentkezni a https://
idopontfoglalas.budafokteteny.hu/ címen
lehetséges. A többi szervezeti egység esetében időpontot foglalni a Polgármesteri
Hivatal központi telefonszámán lehet: 061/229-2611.
• Esküvő alkalmával a házasságkötő
teremben a jogszabályban meghatározott
maximális létszámú személy, de legfeljebb a házasulandókon és a tanúkon kívül
6 fő tartózkodhat. A személyes nyilatkozathoz kötött anyakönyvi ügyekben (házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándék bejelentése, apai
elismerő nyilatkozattétel, névváltoztatás) a jegyzőkönyv felvétele előtt kiküldött adatlap alapján kerül sor a jegyző-

könyv összeállítására, elősegítve, hogy az
ügyfelek személyes megjelenése az anyakönyvvezetővel előzetesen egyeztetett
időpontban, csak az aláírásra korlátozódjon. Az aláírás helyszíne a Polgármesteri
Hivatal tárgyalója.
• A temetkezési szolgáltatók, cégek
képviselői a temetési engedélyeket, kész
anyagokat ügyfélfogadási időben az anyakönyvvezetővel előre egyeztetett időpontban, személyesen átadhatják/átvehetik a
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában.
• Az előre bejelentkezett ügyfeleken
kívül más személy a Polgármesteri Hivatal épületében nem tartózkodhat.
• Ügyfélfogadási időben az ügyfelek a
Szociális Ellátási Csoport (Nagytétényi út
264.) kijelölt fogadóterébe orrot és szájat
elfedő maszkot viselve léphetnek be, ott
a formanyomtatványokat felvehetik és a
kérelmeiket a kihelyezett gyűjtődobozokban helyezhetik el. Amennyiben a beadványon feltüntetik a telefonos elérhetőségüket, akkor az ügyintézők szükség (pl.
hiánypótlás) esetén felhívják és tájékoztatják az ügyfeleket.
Továbbra is kérnek minden kedves
ügyfelet, hogy az előzetes időpontfoglalás útján igényelt személyes megjelenés
helyett éljenek az alábbi ügyintézési lehetőségekkel:
• A Polgármesteri Hivatal központi telefonszáma: 06-1/229-2611
• E-mail cím: onkormanyzat@bp22.hu
• Postai cím: 1775 Budapest, Pf. 109.
Közterületi hibák bejelentése:
• Budafok-Tétény applikáció letöltése
Google Playen keresztül
• Budafok-Tétény applikáció letöltése
App Store-on keresztül
Ügyintézés a Polgármesteri Hivatal
szakirodáinál:
• e-Papír küldése:
• epapir.gov.hu
• Önkormányzati adóhatóságnál lévő
ügyek intézése:
• Elektronikus adórendszer
• E-Önkormányzat portál
• ohp-20.asp.lgov.hu n (vh)
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Köszöntötték a szociális
ágazat dolgozóit
A Szociális munka napja alkalmából
az önkormányzat köszöntötte a szociális dolgozókat
Budafok-Tétényben hagyomány, hogy a Szociális
munka napja alkalmából köszönti az önkormányzat a szociális ágazatban tevékenykedő valamen�nyi dolgozót. A koronavírus-járványra való tekintettel a szokásos ünnepség helyett idén kerületünk
vezetői egyesével látogatták meg a szociális intézményeket és köszöntötték az ott dolgozókat.
szokásostól eltérően november 12-én nem a

AVárosházán, hanem az intézményekben kö-

szöntötték a szociális ágazatban dolgozókat a
Szociális munka napján. Karsay Ferenc polgármester és Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester az Egyesített Bölcsőde munkatársaihoz látogatott el és adta át az ajándékokat, míg Németh
Zoltán alpolgármester a Család- és Gyermekjólé-

ti Központ, Szepesfalvy Anna alpolgármester pedig a Szociális Szolgálat dolgozóit köszöntötte.
A polgármester elmondta, hogy a járványügyi
helyzet rányomja a bélyegét az alkalomra, azonban azt is megmutatja, hogy ennek az ágazatnak
mennyire fontos feladatai vannak. ,,Egyébként
is egy nagyon veszélyeztetett a szociális ágazat.
Az itt dolgozók nagyon veszélyeztetettek, és nem
csak a járvány szempontjából van így. Gondoljuk
végig azt, amikor valakinek mindig csak a nehézségekkel kell szembesülni, amikor minden nap
az a feladat, hogy valakinek, aki nagyon nehéz
helyzetben van, segítséget adjon… Ez lelkileg is
megterhelő” – mondta Karsay Ferenc, majd háláját fejezte ki minden szociális ágazatban dolgozó
munkatárs fáradhatatlan munkájáért. n (vh)

Jubileum a Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesületénél
A civil szervezet 30 éve rendez kulturális, sport- és családi rendezvényeket

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.

A Kossuth Lajos utcában alakult meg, de a Tóth
József utcai székházban teljesedett ki a BudafokTétény Baráti Körök Egyesülete. A három évtized
hamar lepergett számtalan rangos, emlékezetes,
tartalmas és vidám eseménnyel. Az évforduló alkalmából „emlékezünk”.
– Logónkban jelképünk a nagy „B” betű, vajon
miért épp ezt választottuk a kezdetekkor, és mit
jelent? – teszi fel szinte magának a kérdést megkeresésünkkor Horváth Józsefné Zsóka, az egyesület kulturális vezetője, amire a következő választ kaptuk:
– A B betű egyértelműen utal az egyik legbensőségesebb emberi kapcsolatra, a barátságra, de
jelenti a boldogságot is, mert jól érezzük magunkat ebben a közösségben, és büszkeséget is, mert
büszkék vagyunk elért eredményeinkre. Ám a bátorságra is utal, mert civil egyesületként nem kis
bátorság kell ahhoz, hogy saját utunkat járva tegyük a dolgunkat. A baráti közösségeink már akkor is fontosnak tartották, hogy programozzuk
kapcsolattartásunkat, így a helység adottságainak
lehetőségéhez mérten klubnapokat szerveztünk,
mint például kártya- és filmklubot, melyen tagtársaink útjaikról készített filmeket osztottak meg.
– A „nagy” dolgokat kerületi szinten szervezte
az elnökség – vette át a szót Vizi Sándor, az egyesület elnöke. – Ez akkor vált lehetségessé, amikor
megkaptuk a Tóth József utcai székházat, és az
önkormányzattal támogatási szerződést kötöttünk
a működéssel kapcsolatban. A kulturális életben
való részvételt az elnökség ugyanolyan fontosnak
tartotta, tartja, és meghirdette a kerületi Ki Mit
Tud?-ot tehetséges fiataloknak, akik elvarázsolták a hallgatóságot. Taglétszámunk folyamatosan
nőtt, így a programjaink száma is.
– Mire a legbüszkébbek a harminc év alatt? –
nehéz kérdés, ugyanis sok esemény érdemes a kiemelésre, de a következőt említették meg:
– Létrehoztuk a „Fészek klubot”, melynek többek között tagja lett Demjén Gyöngyvér, Erdélyi György, Létai Kiss Gabriella, Leblanc Győző, Varga Miklós, Gerdesits Ferenc, Szabó Gyula,
Csák József, Kubik Anna, Csavlek Etelka, de keramikus- és festőművészeink részére kiállításokat
szerveztünk. Rendezvényeinkkel (nőnap, főzőverseny, zenés délutánok, táncpartik, idősek nap-

INGATLAN

ja) a kerületi lakosok és egyesületünk tagságának
a művelődéséhez és közösségi életének a fejlődéséhez kívántunk hozzájárulni, különös tekintettel az idősebb korosztályra. Műsoros délutánjainkon, a kerületi művészeken kívül, felléptek,
fellépnek ismert, kedvelt előadóművészek. Tagjaink részére rendszeres sportolási lehetőséget is
biztosítunk. Civil egyesület lévén természetesnek
tartjuk, hogy a kerület civil szervezeteivel is kapcsolatot tartsunk, segítsük ezzel a közösségi élet
formálását. Jelszavunk: Odafigyelni a másikra is!
Ennek szellemében hoztuk létre a „Civil Napok”
rendezvénysorozatot, melyet kezdetben egyesületünk szervezett, majd bekapcsolódtak a nagyobb
civil szervezetek is. Közösen és felelősségteljesen tudtunk gondolkodni kerületünk fejlődéséről,
és tettünk gyümölcsöző javaslatokat. Büszkék vagyunk még a „Hajó utca–Duna-parti sétány környezetének fejlesztésére” kiírt közösségépítő projekt megvalósítására, amely tavaly a legnagyobb
családi rendezvényünk volt.
– Végezetül – mondta Vízi Sándor – szeretném
megköszönni eddigi elnökeinknek, tagunknak a
harminc év alatt végzett becsületes munkát, amel�lyel méltó helyet vívtunk ki a kerületi civil életben, és köszönjük az önkormányzatnak az eddig
nyújtott támogatást. Az ünnepek közeledtével pedig minden kerületi lakosnak, civil szervezetnek és
önkormányzati dolgozónak boldog karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánunk! n (Temesi László)

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.
1222 Bp., Tóth József utca 28., fszt. 2. „lakás”
Helyrajzi szám: 223934/0/A/2.
Alapterület: 51 m2.
Övezet Lk-1/Gksz-2/BF/1.
Az ingatlan kikiáltási ára: 15 500 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.
1224 Bp. Angeli út 100/A., „kivett hétvégi ház, szőlő” megnevezésű ingatlan 2/8 tulajdoni hányada
Helyrajzi szám: 236193.
Telekterület: 2950 m2 2/8 tulajdoni hányada.
Övezet: Mk/1.
Az ingatlan kikiáltási ára: 4 400 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.

Városházi Híradó
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A mindent látó SZEM
Ismét elindult a Szomszédok Egymásért
Mozgalom bűnmegelőzési program
A Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság által szervezett Duna-parti
hulladékgyűjtési akcióhoz a XXII. kerületi rendőrkapitányság két körzeti megbízottja is csatlakozott néhány
kollégájával. A Vasmacska Terasznál
összegyűlt önkéntes civileket a munka megkezdése előtt Gombás István
rendőr zászlós tájékoztatta a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM)
nevet viselő társadalmi bűnmegelőzési programról.
z Országos Polgárőr Szövetség ál-

Atal létrehozott, a rendőrséggel szo-

Halálos tűzeset
a Kistétény utcában

rosan együttműködő SZEM célja a
lakóközösségekben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása,
a biztonságosabb életkörülmények kialakítása.
– Az állandó jelenlét elriasztja a bűnözőket, ezért ha idegen gépkocsit, illetve személyt látunk lakókörzetünkben, bátran „zaklassuk”. Írjuk fel az
autó rendszámát, az ismeretlent kérdezzük meg, kit keres, miben segíthetünk. Ha nem tűnik őszintének a válasza, gyanúsnak találjuk a viselkedését,
közöljük vele, hogy a területet a SZEM
védi. Higgyük el, hogy aki rosszban
sántikál, az szó nélkül elkotródik, mivel a bűnöző leginkább a lebukástól fél

– beszélt az utcában zajló eseményeket figyelemmel kísérő lakók segítségnyújtásáról a 10. körzet megbízottja.
Hozzátette: fontos, hogy figyeljünk egymásra, a szomszédok védjék
egymás birtokát, lakását, hétvégi házát, üzletét, gépkocsiját, amennyiben
azok tulajdonosa nincs a közelben.
Mivel Magyarországon a szomszédfigyelésnek rossz a kicsengése, hiszen
ez a múltban a feljelentést vagy a besúgást jelentette, ezért választották a
„Szomszédok Egymásért” elnevezést.
A mozgalom a magánélet maximális
tiszteletben tartása mellett segíti elő a
bűnelkövetés megelőzését.
Azok csatlakozzanak a SZEM-hez,
akik kötelezettséget vállalnak arra,
hogy közvetlen szomszédjaik vagyontárgyain rajta tartják a szemüket, és
amennyiben gyanús eseményt észlelnek, megbeszélik egymással, illetve
jelzik a polgárőröknek vagy a rendőrségnek. A mozgalom egyesületté kíván
válni, hogy a megfelelő biztonságtechnikai felszereléseket pályázati pénzből
tudja beszerezni. A tagok nem fizetnek
tagdíjat, megfelelő létszám esetén pedig az önkormányzat átvállalja a további költségeket – fogalmazza meg
törekvéseit a Budafok-Tétény Polgárőrség. n (Tamás Angéla)

A tűzoltók a legjobbat remélik, de a legrosszabbra készülnek
Kigyulladt egy több traktusból álló családi ház egyik lakrésze a XXII. kerületi
Kistétény utcában november 4-én hajnalban. Az épületben tartózkodók közül egy embert a fővárosi hivatásos
tűzoltók kimentettek, egyikük azonban életét vesztette a kiégett szobában. A helyszínre érkező húsz tűzoltónak egy óra alatt sikerült megfékeznie
a tüzet, így a lángok nem terjedtek át a
ház többi részére.
– Szerda éjjel egy óra után pár perccel
riasztották a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szereit. A kilenc tűzoltó gépjármű több kerületből érkezett a
helyszínre. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása
mellett négy vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.
A tűzben a ház hátsó része károsodott,

az első felében a lakók megoldották lakhatásukat, így nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági eljárás
keretében vizsgálja a tűz keletkezésének körülményeit – tájékoztatta lapunkat Kisdi Márk Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A tűzoltó százados a tűzeset kapcsán
arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakásokban a legfőbb keletkezési okok között a nyílt láng, a dohányzás és az elektromos tűz szerepel. Kiemelte, hogy az
évente előforduló négyezer tűzeset jelentős része megelőzhető lenne, ha nem
hagynánk magára az égő gyertyát, a begyújtott kandallót, a bekapcsolt vasalót
vagy a tűzhelyen készülő ételt. Erre különösen fontos odafigyelni most, az adventi időszak közeledtével. A nagyobb
baj elkerülhető, ha füstérzékelő, illetve

a szén-monoxid-érzékelő berendezéseket használunk, és készenlétbe helyezünk egy porral oltó készüléket – tette
hozzá Kisdi Márk Máté.
A budatétényi tűzeset előtt két nappal a Nagytétényi útra, a HobbyKreativ.
hu raktárhelyiségéhez riasztották a tűzoltókat. Itt személyi sérülés nem történt,
azonban az árukészlet jelentős része elégett, illetve kormos lett, az oltás során pedig elázott. A raktár tulajdonosa
a piac közeli hobbibolt vezetője, Szentiványi Mariann, azaz Mara, akinek barátai, ismerősei, vásárlói már másnap a
segítségére siettek: a közösségi médiában #mostmijövünk jelszóval indult
összefogás, volt, aki adománygyűjtésbe fogott, garázsvásárt is meghirdettek, november 13. és 15. között pedig a
HobbyKreativ.hu tartott „kormos kiárusítást”. n (Tamás Angéla)
kék hírek

Javaslatokat várnak női utcanevekre
A főpolgármester javaslatának megfelelően nőkről neveznének el új közterületeket
Karácsony Gergely főpolgármester
több más polgármester mellett Karsay
Ferencet is arra kérte, hogy amennyiben az általa vezetett kerületben egy
már elnevezett utcát átneveznének,
preferálják a női neveket.

Internetes bűnözőkre figyelmeztetnek
A pandémiás időszakban az online bűncselekmények elkövetői egyre gyakrabban hivatkoznak olyan jelenségekre, eseményekre – például a koronavírusra, annak gyógymódjaira, illetve az esetleges állami támogatások, segélyek folyósítására, közéleti személyek
„adományaira” vagy akár nyereményjátékokra is –, amelyek ilyenkor fokozott érdeklődést
keltenek a gyanútlan felhasználókban – figyelmeztet a rendőrség. Felhívják a figyelmet arra:
a kiberbűnözők adathalász e-mailek, illetve weboldalak, valamint nyereményjátékok formájában próbálnak személyes vagy bankkártyaadatokhoz jutni, melyeket később bűncselekmények elkövetéséhez használnak fel. Ha valaki gyanús weboldalt talál, azt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által üzemeltetett Internet Hotline felületén tudja jelenteni az alábbi
hivatkozási címen: https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00120/. n (police.hu)

főpolgármester levelében azt írja,

Ahogy szerinte aránytalanul több te-

rület van elnevezve férfiról, mint nőről.
„A főváros területén több mint 8400 elnevezett közterület található. Az elnevezéseket megvizsgálva feltűnő, hogy
aránytalanul több férfiról van közterület elnevezve, mint nőről. A Fővárosi Önkormányzat szándéka az, hogy
ezen az aránytalanságon változtasson,
és ebben az önkormányzati ciklusban
legalább ugyanannyi – de inkább több
– közterület kerüljön elnevezésre nőkről, mint férfiakról.”
Mint ismeretes, a közterületek elnevezéséről a főváros dönt a kerületi
önkormányzatok javaslatát mérlegelve, de nem feltétlenül elfogadva azt.
A közterületek átnevezésével kapcsolatban fontos tudni, hogy az átnevezett
utcában élőknek új lakcímkártyát kell
csináltatni, az ottani székhellyel rendelkező vállalkozóknak módosítaniuk
kell többek között a létesítő okiratot,
azt bejelenteni a cégbíróságnak, módosítani kell az adatokat a számlavezető
pénzintézetnél, kicserélni a bélyegzőt.
Mindezekre tekintettel az önkormányzat a változtatási kérelmet csak

Összetűzés és dugó az M0-son
Az M0-s autóút 14. kilométerszelvényében, Budapest XXII. kerületében november 5-én 16
óra körül két autós között egy közlekedési helyzet miatt szóváltás alakult ki, majd az egyik
sofőr megrongálta a másik autóját. A helyszíni szemle idejére a rendőrök a külső forgalmi
sávot lezárták – közölte a rendőrség. Az eset miatt az M0-s autóúton nagy dugó alakult ki,
megkeserítve ezzel a kerületiek életét is. n (police.hu)

Csendháborító riasztó a Zarándokházban
abban az esetben terjeszti a Fővárosi
Közgyűlés elé, amennyiben a javaslattevő az utcában lakók többségének
támogatását megszerzi, és ezt valamilyen formában hitelesen igazolja, például aláírásgyűjtéssel.
Budafok-Tétény önkormányzata ezúton tolmácsolja a lakosság felé Karácsony Gergely felhívását, miszerint
várják a javaslatokat olyan női nevek-

re, amelyekről a későbbiek folyamán
a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján
közterületet nevezhetnek el. Kérjük,
hogy a már elnevezett utca/közterület
átnevezésére tett javaslatuk mellett a
jelenlegi közterület-elnevezést is tüntessék fel.
Javaslataikat 2021. 01. 15-ig az
onkormanyzat@bp22.hu e-mail címre
küldhetik. n (budafokteteny.hu)

Több környéken lakó is egész éjjel tartó szirénázásra panaszkodott, amely a Városház térnél lévő vasútállomás irányából jött. A MÁV jelezte, hogy bár valóban Budafok-Belváros állomásról jött a zaj, annak forrása egy nem vasúti célt szolgáló épület volt. Mint közölték,
az úgynevezett Zarándokház tűzjelző rendszere jelzett. A pincébe illetéktelenek hatoltak
be, akik a jelzésadó betörésével elindították a tűzjelző rendszert, majd a hálózatot is megrongálták – írta a MÁV sajtóosztálya. Mivel az épület felújítása miatt jelenleg nem tartozik
a MÁV fennhatósága alá, így ők nem tudtak cselekedni. Az aktivált riasztást az épületben
zajló munkálatok kivitelezője szüntette meg pénteken délelőtt. n (huszonketto.hu)
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Küzdelem a Hosszúréti-patak
ügyének rendezéséért
A Hosszúréti-patak medrének kotrását
nem tartja szükségesnek az üzemeltető
A Hosszúréti-patak mederkotrása elsődleges az árvízvédelem szempontjából. Az üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek azonban kizárólag
a meder tisztítását, a mederszűkítő
tárgyak eltávolítást tartja szükségesnek a területen. Az önkormányzat saját hatáskörében, valamint az érintett
településekkel összefogva is folytatja a küzdelmet a patak ügyének rendezése és a lakosság védelme érdekében.
legutóbbi testületi ülésen a képvi-

Aselők a Hosszúréti-patak kapcsán

Százéves lenne jövőre
Cziffra György

Cziffra György-emlékévre készül a zenei világ 2021. február és 2022. május között
Az emlékév célja, hogy bemutassa és
tovább éltesse a világhírű zongoraművész életének és munkásságának szellemi és művészi örökségét, felhívja a
figyelmet az improvizáció tradíciójának fontosságára, továbbá kiemelten
kezelje a fiatal művészek támogatását.
Cziffra100 programsorozattal Cziff-

Ara György világhírű zongoraművész

emléke előtt tisztelgünk születése 100.
évfordulója alkalmából. Az emlékévet
az évek óta megrendezett Cziffra Fesztivál nyitja februárban budapesti koncertjeivel, majd ezt követően egész évben folytatódnak a programok további
13 vidéki városban, 15 országban, ös�szesen több mint 100 eseménnyel –
mondta el Besszer Szilvia főszervező
a programsorozatot bemutató sajtótájékoztatón Budapesten.

A 2021-es Cziffra Fesztivál a tervek
szerint február 9-én kezdődik. A kormány által emlékévvé nyilvánított és az
UNESCO által a közösen ünnepelt évfordulók sorába felvett Cziffra 100 nyitókoncertjén Borisz Berezovszij és Balázs János Cziffra- és Liszt-átiratokból
álló zongoraestje lesz hallható a Zeneakadémián. A további programokon
többek között bemutatkoznak a Cziffra
Fesztivál Ifjú Tehetségdíjasai, akikkel
Pál István Szalonna és Bandája is közös
koncertet ad egy Bartók–Kodály-est keretében. A 2021-es Cziffra Fesztivál gálakoncertjén, ahol a hagyományokhoz
híven átadják a fiatal tehetségek díjait és
az életműdíjat, Bogányi Gergely, Balázs
János és a Salzburg Chamber Soloists
lép fel a Zeneakadémián.
A hazai és nemzetközi együttműködések sorozata márciusban kezdődik,

és olyan városok kerülnek fókuszba,
ahol Cziffra György fellépett, így London, Párizs, Nizza, Passau, Stuttgart
és New York is. Az emlékévben mutatják be a Müpában, valamint Párizsban Eötvös Péter Cziffra Psodia zongoraversenyét, amelyet Cziffra György
tiszteletére komponál és Balázs Jánosnak dedikál.
Balázs János zongoraművész, a
fesztivál művészeti vezetője a sajtótájékoztatón kiemelte: gyerekkora óta példaképként, mesterként tekint Cziffra Györgyre, és feladatává
vált, hogy az emlékévet, az évfordulót olyan formájában lehessen megvalósítani, amely itthon és nemzetközileg is magasra pozicionálja
Magyarország kulturális erejét és a különleges zongorajátékáról ismert Cziffra
Györgyöt. n (Tamás Angéla)

tárgyaltak arról, hogy a lakosság védelme és az árvízkárok csökkentése érdekében szükséges a patak által érintett települések összefogásának további
támogatása, valamint hogy közösen pályázatot nyújtanak be a vízjogi létesítési engedélyezési terv kidolgozásához
szükséges pénzeszközök elnyerésére.
A Hosszúréti-patak kérdése egész Rózsavölgyet, azaz közel ezer háztartást
érint és veszélyeztet a patak kiöntésekor, ezért mielőbbi rendezése érdekében a városvezetés mindent elkövet. Az
érintett településekkel folytatott együttműködésen túl a patak üzemeltetőjét, a
Fővárosi Csatornázási Művek vezetőségét is több ízben kérte számon az eddig megtett vagy elmaradt intézkedések kapcsán. Az FCSM kötelezettsége
ugyanis a védekezésben kiemelt fontosságú patakmeder karbantartása, kezelé-

se. A patakmeder átfogó tisztítására ennek ellenére az elmúlt közel 10 évben
nem kerítettek sort. A mederkotrás hiánya így jelentős mennyiségű iszaplerakódáshoz vezetett, ami nagyobb vízhozam esetén okozhatja a víz kilépését
a mederből, továbbá nyáron, az alacsonyabb vízhozamkor rendre elgazosodik
a meder, és sajnos az illegális hulladéklerakás is megjelent a területen, így a
szerves hulladék bomlásakor elviselhetetlen bűzt éreznek az ott élők. Ráadásul
mindez a rágcsálóknak is kedvez, így
több lakossági panasz is árulkodik azok
elszaporodásáról.
Az önkormányzat legutóbbi levelében ezekre a problémákra világított rá
ismételten és kérte az azonnali szükséges intézkedések megtételét. Az FCSM
válaszában, jóllehet a kaszálást és a
medret szűkítő műtárgyak, bedőlt tuskók, uszadékok eltávolítását kilátásba
helyezte, a kotrást továbbra sem tartja
szükségesnek. A patkány és egyéb rágcsálók irtására nem reagált levelében.
Budafok-Tétény önkormányzata az itt
élők védelme, lakókörnyezete és természeti értékei megóvása érdekében további lépéseket fontolgat a Hosszúréti-patak ügyének rendezésére, de addig is kéri,
hogy amennyiben panaszuk van a patak
és közvetlen környezete kapcsán, jelezzék azt közvetlenül az üzemeltetőnek az
ugyfelszolgalat@fcsm.hu e-mail címre
írva, vagy a 06-80/455-000-s zöldszámot
tárcsázva. n (budafokteteny.hu)

Emlékezés Piłsudski elnökre
Kiállítás a lengyel függetlenség napján a Klauzál Házban
Lengyelország 1918. november 11-én,
123 évi felosztottság után visszaszerezte függetlenségét, önálló államiságát. Ebből az alkalomból nyílt meg a
Budafok-Tétény Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat kiállítása az évfordulón
– ha csak virtuálisan is a koronavírusjárvány miatt – a Klauzál Házban.

Új reptéri rendet ígér
a Budaörsi Repülőtér

kiállítás anyagát a budapesti Len-

Agyel Intézet biztosította. Az ese-

ményt Mitrovits Miklós történész,
polonista nyitotta meg online, majd
pedig rövid előadást tartott az I. világháborút követő lengyel függetlenségi
harcokról, és a központi szerepet játszó
Józef Piłsudski marsallról.
„1918. november 11-én kiáltották ki Lengyelország függetlenségét,
így ez a nap Lengyelországban ma is
pirosbetűs ünnep – idézte fel Mitrovits
Miklós a lakásáról küldött videóban,
hiszen maga is elkapta a vírust, és karanténban tölti ezeket a napokat. –
Ezen események, és így a kiállításunk
főszereplője Józef Klemens Piłsudski,
a második lengyel köztársaság első elnöke. Az első világháború végéig önálló Lengyelország nem létezett, hiszen
1772 és 1975 között három lépésben
a három szomszédos nagyhatalom, a
Habsburg Monarchia, az Orosz Birodalom és Porosz Királyság felosztotta
egymás között.”
A lengyel nép azonban sohasem
mondott le függetlensége visszaállításáról, már a Kosciuszko-felkelés jelezte ezt, majd a napóleoni háborúk idején is történtek erre törekvések. Ám az
1830-as felkelés leverése után az orosz
cár megszünteti az úgynevezett Kong-

Decemberben nyújtják be a zajcsökkentő javaslatot

resszusi Lengyelország látszatfüggetlenségét is.
1948–1949-ben a lengyelek is felkeltek, négyezer lengyel légionárius
részt vett a magyar szabadságharcban,
hiszen közös volt az ellenség: a Habsburg Birodalom. De ez a forradalom is
elbukott, majd 1863-ban az újabb felkelés a cári elnyomás ellen is kudarcba fullad.
Így jött el az első világháború.
A három megszálló hatalom egymásnak ugrott! Ideális helyzet... És
mivel a központi hatalmak vereséget szenvednek, a cári rendszert pedig elsöpri az orosz forradalom – tehát
birodalomvesztes, így megnyílik az út
a lengyel függetlenség visszaállítására.
Ebben főszerepet játszott két államfér-

fi, Józef Piłsudski és Roman Dmowski.
Piłsudski rengeteget utazott, a mai
Litvánia területén született, Harkovban
tanult, Szentpéterváron és több szibériai városban raboskodott, és még Japánban is járt szövetségeseket keresve. Sajnos Magyarországra sohasem
látogatott el, jóllehet rokonszenvezett
velünk, magyarokkal, és nem is csatlakozott az általa vezetett Lengyelország a magyarellenes kisantanthoz.
Ennek ellenére 1937-ben az Apor Vilmos téren lelepleztek egy Piłsudskiemléktáblát és a Csörsz utcában is van
egy Piłsudski-mellszobor.
A legendás marsall tehát hazánkban
is úgymond „jelen van”, mint ahogy a
lengyel–magyar barátság is örökérvényű. n (Ch. Gáll András)

Folyamatos egyeztetés zajlik a Budaörsi Repülőtér és a légügyi hatóságok
között a repülők zajszennyezése kapcsán. Ez ugyanis sok gondot okoz Budafok-Tétény lakóinak is, ezért az önkormányzat hosszú ideje dolgozik a
probléma megoldásán. A legfrissebb
információk szerint a kerület ígéretet
kapott a repülőtértől, ám a korábban
ígért zajmérésekről így sem mond le
Karsay Ferenc polgármester.
arsay Ferenc online közmeghallszámolt be a Budaörsi
Repülőtér zajszennyezésének ügyéről. Elmondta: folyamatosan zajlanak tárgyalások a légügyi hatóságok
és a repülőtér között. A reptér jelenleg azt ígéri, hogy az új rendről szóló
egyeztetések lezárására decemberben
kerül sor, ezt pedig be fogják nyújtani a hatóságoknak. Hozzátette: a reptértől arra is ígéretet kapott, hogy a
benyújtott tervezet megfelel majd a
kerület és a repülőtér korábbi megállapodásainak.

Kgatásán

A polgármester közölte azt is: az
előrelépés ellenére az ősz hátralévő részére és jövő tavaszra ígért zajmérésről nem fog lemondani a kerület vezetése. Továbbra is képviselni fogják az
itt élők érdekeit, és próbálják minimálisra csökkenteni a repülők által okozott zajt. A reptér problémájával kapcsolatos ügyintézés folyamatában az
önkormányzatot a kerület országgyűlési képviselője, Molnár Gyula (MSZP)
is segíti. n (vh)

Városházi Híradó

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

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

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



hirdetés



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:
GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

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

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését,

régiség 

építését, kondenzációs kazánok telepítését

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.

teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752
Tüzifa, szén, brikett és hőszigetelő anyagok
házhozszállítással is. Tel: 06-30/9516-583,

1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.

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

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

kert 
Favágással, alpin favágással, telek rendezéssel, kertészettel, kertépítéssel kapcsolatos
munkák elvégzése. Tel: 0670-617-7940
Fakivágás, gallyazás, kertrendezés szakszerű
metszés, teljeskörű kertészeti munkák, kertépítés garanciával. Tel: 06-30/343-7318

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

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

 Városházi Híradó

Lovrencsics: az Izland-meccs
ott van a top háromban
Az egykori budafoki focista fáradt, kicsit sérült, de sohasem adja fel
Lovrencsics Gergő, a Ferencváros
37-szeres válogatott kiválósága 2006
és 2008 között Budafokon futballozott,
és kötődése a BMTE-hez eltéphetetlen. Így egy kicsit nekünk, budafokiaknak is siker, hogy a nemzeti válogatott
a november 12-i, Izland elleni 2-1-gyel
– amelynek Gergő is tevékeny részese volt – kvalifikált a jövő évi, részben
budapesti rendezésű Európa-bajnokságra.
– Hogyan készültek a tényleg mindent
eldöntő mérkőzésre?
– Kétség nem volt bennünk. Mindenki tudta, mekkora a súlya a mérkőzésnek. Ami engem illet, nagyon
figyeltem a regenerálódásra, hogy frissen álljak ki a mérkőzésre, hiszen az
előtte lévő két és fél hétben négy mérkőzést is végigjátszottam a Ferencvárosban, benne két Bajnokok Ligájaösszecsapást. Masszázs, jeges fürdő, és
legfőképpen a sok alvás, mert ez utóbbi a leginkább pihentető. Szerencsére
jó alvó vagyok, délutánonként is szoktam két-három órát szundítani. Az Izland-meccs előtt mindössze két közös
edzésünk volt, előzőleg nem voltam a
keretben, így nem voltam képben az
ötvédős rendszerrel. Nem volt könnyű
ebbe visszarázódni, mert a Fradiban
nem ezt játsszuk. Ami támadásban átalakul 3-4-3-má. Számítottam rá, hogy
nem én fogok kezdeni, Rossi mester is
tudja, milyen feszített a tempó ezen az
őszön a Fradiban.
– A 61. percben álltak be klubtársával, Sigér Dáviddal, és azonnal meg is
változott a játék képe!
– Igen, „Sigivel” úgy álltunk be,
hogy nagyon készültünk, és meg akartuk változtatni a játék képét, hiszen
egy-nullás hátrányban voltunk. Aztán
Niko (Nikolics) és Loic (Nego) is beszállt, és minden más lett. Felpörgött a
csapat, mindent egy lapra tettünk fel,
mind a négyen támadó szellemű játékosok vagyunk. Minimum ki akartunk
egyenlíteni. Nego gólja előtt vagy kint
volt a labda, vagy nem, de most már
mindegy is, rafináltan úgy futottam tovább, mintha bennünket illetne a bedobás joga, és ezzel sikerült megetetnem
a partjelzőt. És ebből a bedobásból
született Nego gólja, elismerem, izlandi hibák után.
– Gondolta volna, hogy nem lesz
szükség hosszabbításra?

– Nem mondtam a többieknek, de
éreztem, hogy nagyon elfáradtak az izlandiak, és sejtettem, hogy megfordítjuk a meccset. Amikor Dominik rálőtte
a labdát, eszembe villant, hogy „Kavics” (Kövesfalvi István kapusedző – a
szerk.) a meccs előtt azt mondta, hogy
laposan lőjünk, mert az izlandi kapus
ezt nem szereti. Nem is szerette...
– Ott van ez az Izland elleni 2-1 pályafutása top 3 meccse között?
– Ott. Főleg a véghajrá miatt, mert
az valóban felejthetetlen volt.
– Hányan maradtak a 2016-os franciaországi Eb-csapatból?
– Körülbelül tízen. Ez nem sok, de
nem is kevés. Jó elegyet alkot ez a társaság, fiatalok, öregek. Mindenki egyfelé húz.
– Ki volt a főnök csütörtök éjjel a
„harmadik félidőben”, a győzelmi buliban?
– Szala. Azaz Szalai Ádám, aki
nagyszerűen vette át Bazsi (Dzsudzsák

Balázs – a szerk.) szerepét csapatkapitányként. Remekül fogja össze a csapatot, a meccs előtt, a meccs alatt és
a meccs után is, csütörtök éjjel, Telkiben, a buborékban. Kár, hogy nincs
játékban Mainzban, nehéz úgy játszani a válogatottban, hogy hiányoznak a
meccsek. Egyébként, visszatérve Bazsira, én még nem írnám le őt, talán fog
ő még játszani a válogatottban.
– Sajnálta otthagyni kisebb sérülése – a bal combhajlítója húzódott meg
– miatt a többieket?
– Sajnáltam, de muszáj volt, nem
volt szabad kockáztatni. Még nyolc
mérkőzésünk van hátra a klubbal, a hét
végén a Honvéddal játszunk, aztán megyünk Torinóba.
– Mit szól a Budafokhoz?
– Jó kis csapat, szervezett, mindenki tudja, mi a dolga, és jó az edző is
Czizmadia Csaba személyében. Csak
bírják végig ezt a tempót! n
(Ch. Gáll András)

Szabó Máté a válogatottban
is sportszerűen viselkedett
Szélsőnk átengedte a tizenegyes jogát Szendrei Norbertnek
Nemcsak várakozáson felüli szereplésével, hanem fair play díjra esélyes
cselekedetekkel is felhívja magára a
figyelmet a Budafoki MTE, illetve klubunk egy-egy játékosa. Az, hogy eleget tettünk a Budapest Honvéd kérésének, és december 23-ra halasztottuk a
10. fordulóban esedékes bajnoki mérkőzést, már az egész országban szóbeszéd tárgya. Arra viszont kevesebben
figyeltek fel, hogy az Oroszország elleni U21-es válogatott mérkőzésen szélsőnk, Szabó Máté átengedte a tizenegyesrúgás jogát Szendrei Norbertnek,
a Honvéd 20 éves középpályásának.
„Megbeszéltem mindenkivel, hogy én
rúgom a büntetőt, de amikor letettem
a labdát a mészpontra, Szendrei Norbert megkért, hogy hadd lője ő a tizenegyest – idézte fel Szabó Máté a pénteki, Oroszország ellen 2-0-ra megnyert
felkészülési mérkőzés 51. percében
történteket.
A villámgyors budafoki szélső nem
először tett hasonló gesztust, mohácsi
kupameccsünkön a bajnoki eltiltását
töltő Zsóri Dánielnek adta át a büntetőrúgás lehetőséget – mintegy fájdalomdíjul –, akinek akkor különösen sokat
jelentett ez a tizenegyes és a gól.
„Minden labdarúgónak fontos a gólszerzés, különösen címeres mezben –
kanyarodott vissza az oroszok elleni

találkozóhoz Máté. – Nagyon szerettem volna én rúgni a tizenegyest, de
a lényeg, hogy nyert a csapat. Norbi
egyébként megköszönte, hogy átengedtem neki a lehetőséget.”
A márciusban kezdődő, magyar–
szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő U21-es válogatottnak a mieinknél magasabban jegyzett
orosz együttes elleni volt az első győzelme Gera Zoltán irányításával.
„Örültünk a sikernek, de csínján bántunk az ünnepléssel – folytatta a szélső. – Már az előző két ös�szetartás közben érezni lehetett, hogy
fejlődtünk, ám akkor mindez az eredményben nem mutatkozott meg. Oroszország ellen a pályán kevésbé éreztem
a két csapat játékoskeretének értéke
közti jelentős különbséget. Egységesek voltunk és jobban akartuk a győzelmet. Lassabban vettük fel ugyan a
ritmust és az első negyedórában beszorultunk, később viszont nekünk voltak
helyzeteink. Ez rám is igaz, az elején
nem találtam a helyem, de aztán feljavult a játékom.
Válogatottunk vasárnap Debrecenbe
utazott volna, ahol hétfőn – lapzárta után
– az NB II-ben szereplő DVSC ellen
folytatta volna a gyakorlást. Csakhogy
mivel a masszőr koronavírustesztje pozitív lett, ezért a mérkőzés sajnos elmaradt. n (Ch. Gáll)

Joggal beszélt az egész ország a Budafokról

Önzetlen segítséget nyújtottunk a vírus által megtizedelt Budapest Honvédnak az első osztályú focibajnokságban
A Budafoki MTE helyt adott a koronavírus-járvány által drasztikusan sújtott Budapest Honvéd kérésének, és
december 23-ra halasztotta a november 7-re kitűzött BMTE–Honvéd NB I-es
bajnoki labdarúgó-mérkőzést, a tizedik
fordulóból. Már-már példátlanul sportszerű döntés ez a mai világban, amikor a csapatok úgy csapnak le az ingyen jött pontokra, mint gyöngytyúk…
de talán ne is keressük a hasonlatokat.
air play díjas gesztus, különösen an-

Fnak fényében, ahogy a közelmúltban

az Újpest és a Honvéd járt, a lila-fehérek több alkalommal is, legutóbb éppen
november 6-án a Diósgyőr ellen, amely
találkozóra nem is tudtak kiállni.
Korábban három NB I-es csapat
sem járult hozzá a halasztáshoz: a Ferencváros a Paks elleni meccset, az

MTK és a DVTK is az Újpest elleni
bajnokiját nem akarta áttenni más időpontra. Az NB II-ből is találunk erre
példát, a DVSC a Békéscsaba kérelmére mondott nemet. – Nagyon szerettünk volna játszani, de egyhangúlag
úgy határozott a vezetőségünk, hogy
helyt adunk a Honvéd kérésének – fogalmazott Csizmadia Csaba vezetőedző. – Jakab János, a tiszteletbeli elnökünk, Oláh Lóránt sportigazgató, s
ami a legfontosabb, Bélteky Róbert tulajdonos is így vélekedett. Annak semmi szakmai értéke nem lett volna, ha
egy ificsapat ellen állunk ki, ezzel nem
tudtunk volna fejlődni.
A válogatottszünettel megtoldott
mérkőzés nélküli két hét akár még jól
is jöhetett a csapatnak, hiszen a Pakstól elszenvedett hazai vereség után rendezni kellett a sorokat.

Városházi Híradó
budafok-tétény

Azon a mérkőzésen kijöttek a hibák,
ezeket megpróbáltuk kijavítani, és szerintem sikerült is. A vizsga szombaton
lesz, Felcsúton, amikor a Puskás Akadémiával találkozunk. Két edzőmec�cset terveztünk, az egyik az MTK ellen
lett volna, a másikon meg az U19es válogatottal találkoztunk volna, de
mindkettő elmaradt. A kék-fehérek tele
voltak sérültekkel, a fiataloknál pedig a
koronavírus szólt közbe. De így is próbáltuk hasznossá tenni ezt az időszakot. Ettől függetlenül négy játékosunk
benne volt az U21-es válogatott keretében, amely legyőzte az oroszokat. Szabó Máté és Zsóri Dani pályára is lépett,
Skribek Alen és Huszti András most
még csak tartalék volt, és Soltész Pisti
is tagja a bővebb keretnek. Úgy tűnik,
a szövetségben is felfigyeltek a fiataljainkra. n (Ch. Gáll András)
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