Drogfogás a gombapincében Adománygyűjtés a piacon

Online SULI-VÁR

Döntetlen Kisvárdán

Összehangolt akcióban fogtak el a budafoki
rendőrök és a Terrorelhárítási Központ műveleti
egységei egy kábítószer-termesztőt. (8. oldal) 

Idén a koronavírus-járvány miatt az iskolák
online mutatkoznak be leendő tanítványaiknak
és szüleiknek. (5. oldal) 

Az NB I 12. fordulójában 0-0-s döntetlent
játszott a BMTE az adott pillanatban a tabella
második helyén álló Kisvárdával. (12. oldal) 

Érintésmentes adománygyűjtő ponton várják
az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai
az adakozókat. (4. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Szabó Ádám,
a Sztárban sztár
Csak szép emlékei
vannak az énekesnek
Budafokról

(5. oldal) 
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Letesztelték a nevelési intézmények dolgozóit
Kerületünkben lezajlott az első országos koronavírus-tesztelés a bölcsődei dolgozók, valamint a pedagógusok körében, mindössze öt fertőzöttet találtak
zül heten fertőződtek meg a koronavírussal, az intézmények közül pedig hármat
érintett részleges leállás, ahogy legutóbb a
Rózsakert Tagbölcsőde egyik egységét is.
Ugyanezen a napon Budafok-Tétény
óvodáiban is megtörtént az első célzott tesztelés. A szűrésen az Egyesített Óvoda teljes
alkalmazotti közösségének (óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógusok, dajkák, takarítónők, konyhai
személyzet és kertész) 197 dolgozója járult
hozzá az antigénalapú gyorsteszt elvégzéséhez, és a tesztelt óvodai dolgozók mindegyike negatív eredményt mutatott. A közel 1500 óvodást ellátó 14 tagóvodában az
alkalmazottak nagyjából 20 százaléka nem
élt vagy élhetett az ingyenes szűrés lehetőségével – tudta meg a Városházi Híradó
Malaczkovné Orbán Judittól. Az Egyesített Óvoda vezetője arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a tanév kezdete óta öt óvodát
és az egyik óvoda három csoportját kellett
hosszabb-rövidebb időre bezárniuk, mert
huszonegy dolgozó elkapta a Covid 19 vírust. Az óvodavezető hozzátette, hogy egy
kollégája még lábadozik, a többiek viszont
már mind meggyógyultak, és a tesztelés
eredményét látva bízik abban, hogy a következő hetekben nem lesz megbetegedés,
így óvodákat sem kel bezárni.. (Továbbiak

Az oktatási, nevelési szféra dolgozóinak november 20-án kezdődő, első
koronavírus-tesztelése kedvező képet
mutat, a 663 elvégzett tesztből mindössze 5 lett pozitív. Budafok-Tétény
bölcsődéiben, óvodáiban és iskoláiban
3-4 fős teamek végezték a mintavételt
az antigénalapú gyorsteszthez, melynek eredménye alig 20 percen belül elkészült. A tesztelésben való részvétel
ingyenes és önkéntes volt.
z Egyesített Bölcsőde intézményve-

Azetője, Csepeliné Faragó-Tóth Gabri-

ella érdeklődésünkre elmondta, hogy november 24-én négy bölcsődéjük dolgozóit
tesztelték. Nemcsak a kisgyermeknevelők, hanem minden bölcsődei alkalmazott
részt vehetett a szűrésen. A 106 dolgozóból 75-en teszteltették magukat, és egyikük eredménye sem lett pozitív.
– A jelenleg táppénzen vagy szabadságon lévő kollégáim, illetve a napokban
friss negatív tesztet produkálók most kimaradtak, ők nyilván a következő alkalommal élnek majd a tesztelés lehetőségével – indokolta meg a 70 százalékos
részvételt a vezető.
A bölcsődei dolgozók közül az elmúlt
több mint két és fél hónap alatt egy technikai dolgozó és a kisgyermeknevelők kö-

Megkezdődött az advent

a 6. és 7. oldalon) 

Felújíthatják jövőre a Kossuth Lajos utcát
Budafok-Tétény vezetőinek és képviselőinek kérése teljesülhet 2021-ben
eérett a kerületi önkormányzat, Karsay

BFerenc polgármester és a helyi képvi-

Advent első vasárnapja idén november 29-re esett. Az első gyertya meggyújtásával
megkezdődik a karácsony előtti várakozás időszaka, amellyel Jézus születésének
megünneplésére készülünk. A kerületben az adventi időszakra felállították a Mindenki
karácsonyfáját Budafokon és Tétényben is. (Továbbiak a 4. oldalon) 

selők lobbitevékenysége. A Karácsony
Gergely vezette főváros úgy döntött, hogy
mégis megszünteti Budafok belvárosában a tarthatatlan állapotokat, és felújítja a fenntartásába tartozó Kossuth Lajos
utcát. Mint arról korábban beszámoltunk,
Karsay Ferenc polgármester már a nyár
folyamán levélben fordult Havasi Gábor
fővárosi képviselőhöz, a főpolgármester
tanácsadójához, valamint Tóth Endre és
Kerekes Gábor kerületi képviselőkhöz
a Kossuth Lajos utca felújítása kapcsán.
Mivel a döntéseket az ő pártjukhoz tartozók hozzák a budapesti közgyűlésben,
arra kérte őket, hogy segítsenek a kerületi emberek egyik legalapvetőbb problémájának megoldásában. (Továbbiak
a 2. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Felújíthatják jövőre
a Kossuth Lajos utcát

Budafok-Tétény vezetőinek és képviselőinek kérése teljesülhet 2021-ben
(Folytatás az 1. oldalról) 

Karácsony Gergely ugyanis egész Budafok-Tétényt megdöbbentve akkoriban úgy döntött, hogy Budafok főutcája, a Kossuth Lajos utca helyett a
kerület életében jóval kisebb jelentőségű Kővirág sort újíttatja fel.
Karsay Ferenc polgármester ezt követően több fórumon is egyeztetésbe
kezdett, többek között a főváros illetékes vezetőivel. ígéretet is kapott arra,
hogy a Kossuth Lajos utca felújítására
is igyekeznek forrásokat találni a fővárosnál. Időközben az ellenzéki képviselők sem voltak tétlenek, nemrég pedig ezek az erőfeszítések eredményre
is vezettek. Karácsony Gergely főpolgármester november 26-án elfogadta
azt a közgyűlési előterjesztést, amely
szerint a fővárosi önkormányzat 2021ben felújítja a Kossuth Lajos utcát.
Karsay Ferenc polgármester lapunknak elmondta, köszönet illeti a
fővárost a döntésért, hogy felújítják a
Kossuth Lajos utcát, a kérés már csak
az, ezt hogyan hangolják majd össze
a Tóth József utcai körforgalom építésével.
A napokban a Savoyai Kör résztvevőjeként a kerület vendége volt

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség
Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. Fürjes Balázzsal Szepesfalvy Anna,
Budafok-Tétény
alpolgármestere
beszélgetett, az interjút a koronavírus miatt ezúttal felvételről sugározták. Fürjes szerint Budapest szinte minden közlekedési problémája
arra vezethető vissza, hogy békeidőben a hétköznapokon napi egymillió
ember indul el autóval a külső kerületekből és az agglomerációból Budapest belső részei felé. Ezt a forgalmat kell levezetnie a kerületeket
átszelő főutaknak, például nálunk a
hatos útnak vagy a Kossuth Lajos
utcának, de ezt nem mindig sikerül
torlódások nélkül teljesíteni. Ezért
jelenleg a tömegközlekedés, azon
belül is elsősorban annak kötött pályás válfajának fejlesztése, a külső körúti kapcsolatok és az új hidak
ki-, illetve megépítése, valamint a
fontos stratégiai pontokon P+R parkolók létesítése a legfőbb cél. Ezek
együttesen szolgálnák azt az alapelvet, hogy akinek nem a Belvárosban van az úti célja, az se a saját utazási idejét, se a terület forgalmát ne

növelje azáltal, hogy kénytelen arra
menni.
Az említett fejlesztésekben kulcsszerepe lesz a XXII. kerületnek, hiszen a
Galvani híd, a déli körvasút és a dél-budai fonódó villamoshálózat egytől egyig
sarokpontja a fővárosi és agglomerációs közlekedés átalakításának. A dél-budai villamosvonal meghosszabbításáról
azonban egyelőre vita van a kormány
és a főváros vezetése között. Előbbi
ugyanis mind a felelősséget, mind a finanszírozást vállalja, azonban emellett
arra is biztatná Budapestet, hogy szerezzen be 50 új, alacsony padlós villamost. Ezt a főváros ráadásul kedvező,
2014-es árakon tehetné meg az év végéig – köszönhetően annak, hogy anno
Tarlós István és Vitézy Dávid olyan
szerződést tudott kötni, amely ezt lehetővé teszi. Erre a kormány szerint van
pénze a fővárosnak, egyrészt 224 milliárd forint likvid készpénzállomány,
másrészt egy 61 milliárd forintos, kormánytól kapott hitelkeret, valamint 60
milliárd forint további kormánytámogatás formájában. Karácsony Gergely
főpolgármester viszont a 61 milliárdos
keret további, 70 milliárd forinttal való
növelését kérte. n (vh)

Elismerés a közszolgáknak
A rendkívüli körülmények között is értünk dolgoztak
Az idei év mindenki számára kitörölhetetlen marad. A koronavírus-járvány új
feladatok és kihívások elé állította az
önkormányzat dolgozóit is, akik az elmúlt hónapokban megfeszített erőkkel
végezték munkájukat a kerültben élők
biztonsága és a járvány okozta veszteségek mérséklése érdekében.
veszélyhelyzet időtartama alatt a
egyedül gyakorolja a képviselő-testület döntési jogköreit. Karsay Ferenc úgy döntött, hogy
a járvány során tanúsított kiemelkedő
helytállásukért pénzbeli elismerésben
is részesíti önkormányzatunk szociális,
oktatási, egészségügyi és hivatali dolgozóit.
„A járvány ellen folytatott küzdelemben a veszélyben dolgozók minden elismerést megérdemelnek, de
nem szabad megfeledkeznünk a háttérmunkát végző munkatársakról sem”
– hangsúlyozta Karsay Ferenc polgármester. A pénzbeli elismerést valamennyi alkalmazott megkapja, hiszen
a járvány idején nemcsak a frontvonalban dolgozók segítették a védekezést
áldozatos munkájukkal, hanem a hát-

Apolgármester

Megújul a Mézesfehér lakótelep
Hamarosan elkészülhet a Mézesfehér utcai játszótér korszerűsítése
A Részvételi Költségvetés győztes pályázataként valósul meg a Mézesfehér
utcai projekt, melynek egy része már
elkészült, az itt található játszótér korszerűsítése pedig jelenleg is zajlik.
Részvételi Költségvetés budafoki

Agyőztese a Mézesfehér utcai projekt,
amelynek egy része már elkészült, ha-

marosan pedig az itt található játszótér
korszerűsítése is befejeződhet. A tervek
készítése során az önkormányzat folyamatosan egyeztetett az ötletgazdákkal,
így az ő véleményüket maximálisan figyelembe véve újítják meg a területet és
a játszóteret. A projekt nagy része már elkészült, a játszótér építése pedig a kivitelezési ütemterv szerint halad. Jelen álla-

térben teljesítő kollégák is. Egy rendszer működtetéséhez az ő munkájuk is
elengedhetetlen, és ez különösen igaz
akkor, ha olyan új, eddig ismeretlen kihívásoknak kell megfelelni, amelyekre
nem lehetett előre felkészülni. A koronavírus-járvány extra feladatai mellett
a napi ügyek intézése, az intézmények
és a hivatal működtetése, pénzügyi biztonságának megőrzése csakis közös
erővel sikerülhetett” – fogalmazott a
polgármester.
Hozzátette, hagyományaink szerint
minden évben valamennyi intézményünkben és a hivatalban is a karácsonyi ünnepségek keretében mondunk
köszönetet munkatársainknak egész
éves munkájukért. Idén sajnos erről is
le kell mondani mindannyiunk biztonsága érdekében. A köszönet és a hála
azonban nem maradhat el.
Karsay Ferenc ugyanakkor az elmúlt 16 év hagyományainak megfelelően ezúttal sem vesz át jutalmat.
A polgármester 2012–13 körül alpolgármesterként kapott egyszer jutalmat, de jótékony célra fordította, a református iskola alapítványába
fizette be. n (budafokteteny.hu – VH)

pot szerint elkészült a streetballpálya és
a játszóeszközök öntött gumiburkolása,
a támfal karbantartása, a kerítés kiépítése, valamint az alépítményi munkák jelentős része is. A továbbiakban a lépcsőés rámpaépítési, valamint a térburkolás
munkái következnek. A Mézesfehér projekt az időjárás függvényében még akár
idén elkészülhet. n (budafokteteny.hu)

Több helyen megállnak a buszok
Németh Zoltán kezdeményezésére új megállókban is
megáll a 141-es, a 150-es, a 941-es autóbusz és a 101B járat
émeth Zoltán alpolgármester kezde-

Nményezésére a BKK bővíti a Bala-

toni út és térségének kiszolgálását. Az
újonnan kiépített Balatoni út/Háros utcai megállókban is megállnak az útvonalon közlekedő buszjáratok, valamint a 101B buszjárat mindkét irányban
megáll az Antalháza megállóban, ez-

zel segítve a megállóhely csúcsidőben történő kiszolgálását, olvasható a
BKK közleményében. No-vember 21től a Balatoni út–Háros utca körforgalmi csomópontban kiépített új megállóhelyeken megállnak a 141-es és 150-es
autóbuszok, valamint a 941-es éjszakai
járat. n (vh)

Városházi Híradó

Jogtalan volt a kerület
hárommilliós büntetése

A bíróság döntése szerint jogszerűen járt el az önkormányzat az útépítések közbeszerzésénél
arminckilenc budafoki földút le-

Haszfaltozására kapott forrást Buda-

fok-Tétény a kormánytól tavaly nyáron. Az elnyert 1,1 milliárd forinthoz
az önkormányzat is hozzátett mintegy
600 millió forintot, így az útépítések
összesen 1,7 milliárdba kerültek. A
munkálatok el is indulhattak, de egy,
a választási kampány közepén született újságcikk nyomán a Transparency
International nevű NGO (nem kormányzati politikai szervezet) azt állította, hogy az önkormányzat szabálytalanul írt ki öt pályázatot. A szervezet
kérésére a Közbeszerzési Döntőbizottság elé került az ügy, amely idén
januárban 3 millió forint bírságot szabott ki az önkormányzatra. Budafok-

Tétény vitatta a döntést, ahogyan a hivatalt támadók állításait is, miszerint
azért bontották elemekre a projektet,
hogy ne kelljen kiírni nyílt közbeszerzést. Ezzel pedig korrupció gyanújába keverték az önkormányzatot, pedig
a hivatal csak a gyorsabb szerződés
érdekében bontotta részekre a projektet. A 39 utca, bár némelyik találkozott egymással, egyébként sem alkotott egységes egészet. Sőt, mint az
a későbbi peres eljárásban kiderült, az
utcák „önmagukban is használhatók”
voltak.
A januári döntés után Budafok-Tétény kénytelen volt kifizetni 3 millió
forintot, de pert indított. A bíróság pedig jogerősen úgy döntött, hogy új el-

járásra kötelezi a Közbeszerzési Döntőbizottságot, a pénzt pedig vissza kell
utalni az önkormányzatnak. Az indoklás szerint ha nem érhető tetten egyértelmű tények és bizonyítékok alapján
az úthálózat létesítésének szándéka,
akkor el kell fogadni a jogszerű részekre bontást, mert ennek ellenkezőjét semmi sem indokolja. Nem áll fenn
az egybeszámítási kötelezettség sem.
A bírósági ítélet alapján tehát kimondható: az önkormányzat jogszerűen járt el. Mivel az ítélet óta eltelt
három hónap, valószínűleg a Közbeszerzési Döntőbizottság nem is indít új
eljárást. A fővárossal szerződésben álló
Transparency International pedig, úgy
tűnik, lukra futott. n (vh)

Németh Zoltán
önkormányzati képviselő,
alpolgármester, Fidesz–KDNP

ÚJABB ZEBRÁKAT ÉPÍT A KERÜLET
A kerületi zebraprogram keretében az
önkormányzat öt helyen épít új gyalogos-átkelőhelyet A Tegzes utcában
a Szabina és a Kapisztrán utca közötti
szakaszon, a Háros utcában a Jégmadár
utcánál, az Ady Endre úton a Tordai útnál
és a Pék utcánál is, valamint a BajcsyZsilinszky úton a Kápolna utcánál. Az új

Kovács István
önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció

Tél volt, hó esett
és jöttek az ünnepek
Tisztelt Kerületi Lakosok,
tisztelt Nagytétényiek!
Ebben az évben igen sok megpróbáltatáson vagyunk túl, és sajnos év végére sem csillapodik a vírushelyzet. Köszönet jár a kerület lakosainak, kereskedelmi
egységben dolgozóknak, hogy betartják a

és a Budapest Közút Zrt. részvételével.
Utóbbi a felfestéseket, táblák kihelyezését és a szükséges útburkolat-javítást
vállalta a kerület kérésére.
Szintén a gyalogosok biztonsága érdekében kezdeményeztem, hogy táblákkal és felfestésekkel védjük a buszmegállók és a játszótér környékén
közlekedőket a megnövekedett forgalmú
Tegzes utcában. Nem véletlenül 30 km/
óra a megengedett legnagyobb sebesség ezeken az útszakaszokon, hiszen sok
a nehezen belátható rész is. A Vöröskúti
(Hír utcai) játszótérnél gyerekekre figyelmeztető útburkolati felfestésekről is gondoskodott a kerületi önkormányzat. Vigyázzunk egymásra! n

meghozott intézkedéseket a vírus visszaszorítása érdekében. Az ünnepek közéletével legyünk még figyelmesebbek egymásra
mind bevásárláskor, mind környezetünkben, ahol élünk. Ha tudunk, jobban figyeljünk a környezetünkben élő szépkorúakra.
A Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság
nevében kérem önöket, hogy ebben a rohanó világban kicsit lassítsunk a közutakon is. Tudom, hogy ilyenkor kevés az idő,
mindennek el kell készülni szentestére, de
az ünnep úgy szép, ha mindenki az ünnepi asztalnál ül. Sajnos ünnepek után megszaporodnak az illegális szemétlerakások
is, ezért kérem önöket, ha ilyet tapasztalnak, jelezzék az illetékes hatóság felé (közterület-felügyelet, rendőrség).

Figyeljünk oda nagy körültekintéssel a meggyújtott gyertyákra, mécsesekre, ne hagyjuk felügyelet nélkül.
Nagy figyelmet fordítsunk a karácsonyfaizzókra is, csak boltban vásároljanak,
nyugtával vagy számlával vegyék meg.
A rossz minőségű karácsonyfaizzók
zárlatosok lehetnek és tüzet okozhatnak a lakásban. A tél beálltával a közutak, járdák főleg a reggeli órákban
igen síkosak lehetnek. A ház előtti járda
síkosságmentesítése a tulajdonos feladata. Szánjunk rá 10 percet a napból,
hogy síkosságmentesítünk a balesetek
elkerülése érdekében.
Kívánok mindenkinek áldott, békés,
egészségben gazdag ünnepeket. n
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Szepesfalvy Anna alpolgármester

Búcsú a különös évtől
endhagyó és sokszor embert próbáló évet hagyunk magunk mögött. Sok-

Rszor kellett mindannyiunknak új helyzetekhez alkalmazkodni, szokásain-

kon változtatni.
A közvetlen környezetünkben is sok minden változott. A tavaszi vírushullám idején sok szülő szembesült azzal, mikor saját csemetéinek az online oktatását kellett felügyelnie, mennyi munkát jelenthet a hétköznapokban a pedagógusaink részéről az, hogy gyermekeink megkapják a megfelelő tudást. Rengeteg
visszajelzés érkezett akár az iskolákhoz, akár hozzánk, az önkormányzathoz a
tanárok emberfeletti munkájának elismeréséért, mindemellett pedig a pedagógusok is értékelték a szülők fáradozásait. A rengeteg jó példából csak egyet emelnék ki, az egyik iskola osztályfőnöke tiszteletbeli pedagógusi oklevelet osztott ki
év végén a szülőknek, így nem csak a gyermekek kaptak „bizonyítványt”.
Az önkormányzat vezetését is komoly feladatok elé állította a járványhelyzet. A karanténba kerülők ellátásától a bezárt idősklubok tagjainak otthoni ellátásáig, a közterületek fertőtlenítésétől az önkéntes felajánlások koordinációjáig rengeteg új feladattal szembesültünk.
De nemcsak a feladat volt számos, hanem a segítő kéz és szándék is. Így
például köszönet illeti azokat a budafok-tétényi anyukákat és nyugdíjasokat, akik vállalták, hogy textilmaszkokat gyártanak, vagy akik pénzbeli adománnyal segítették a védekezési munkálatokat.
Sok vállalkozás is kivette a részét a védekezésből az év során. Legutóbb a
GAL Kft. járt elöl a jó példával, akik több hónapra elegendő vitaminkészítményt adományoztak a kerületi időseknek és az őket gondozó szociális munkásoknak. Köszönet az önzetlen vállalkozóknak!
A Klauzál Gábor Művelődési Központot át kellett alakítanunk, így ők voltak tavasszal a Maradj Otthon! segélyszolgálat, akik a karanténba kerültek
élelmiszerrel való ellátásán kívül rengeteg védelmi feladatot láttak el.
A legjobban a közösségeink és az azok életét szervező civil szervezetek
sínylették meg a járványügyi veszélyhelyzetet, hiszen a legtöbb programot
nem, vagy csak erősen módosított formában tudták megtartani. Ennek ellenére mind a polgári köreink, mind a művelődési központjaink fontosnak tartották, hogy a sokszor évtizedes hagyománnyal rendelkező rendezvényekből,
amennyit csak lehet, valamilyen formában, például online közvetítés segítségével életben tartsanak.
Sok a bizonytalanság az életünkben, és ez várhatóan a karácsonyi ünnepkörre is rányomja a bélyegét. Nem tudok ezért mást kívánni, mint jó egészséget, sok
türelmet magunkhoz, egymáshoz és a helyzethez. Lehet, hogy idén nem tudjuk
végiglátogatni a rokonságot, lehet, hogy szűk körben ünnepelünk csak. Lehet,
hogy a szertartásokra is más szabályok vonatkoznak majd, lehet, hogy az éjféli
misén nem tudunk majd találkozni, mint ahogy mindig szoktunk.
De biztos vagyok abban, hiszen eddig is ezt láttam, hogy a kerületiekre lehet számítani. Fontos nekik a saját és a mások egészsége, és minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy mihamarabb visszatérhessünk egy élethez, ami
sokkal jobban hasonlít a normálisra, és a jelenlegi embert próbáló helyzetből is a maximumot próbálják meg kihozni! n

önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

zebrák létesítése során a jelzőtáblák kihelyezése és a burkolati jelek felfestése mellett szükséges az akadálymentesített járdacsatlakozások kiépítése
is. A kerület a helyszínek többségében
az elmúlt hetekben már megépítette a
járdacsatlakozásokat a megfelelő taktilis jelekkel, valamint – ahol az szükséges – az árkokon átvezető műtárgyakat.
Ezenkívül szükséges a Budapesti Díszés Közvilágítási Kft. közreműködése is.
A cég vállalta, hogy jelen esetben elvégezteti a közvilágítási munkálatokat, ez
is folyamatban van. A beruházás túlnyomó részben a kerületi önkormányzat finanszírozásában valósul meg, az említett Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

képviselet

Álláspont

Krieger Krisztina

Mi a véleményük?



Nagy sikerrel zárult a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság „Tisztítsuk meg a Duna-partot” akciója. 60-70 lelkes budafoktétényi lakos két teli konténernyi szemetet
szedett össze két helyszínen. Az önkéntesek
minden korosztályból képviseltették magukat, a 4 éves kisgyermektől a szépkorúakig.
A programot más helyszíneken is folytatjuk,
elsősorban az időjárás függvényében. Akciónkkal csatlakoztam a #just1bag nemzetközi programhoz, amelynek lényege, hogy

Perlai Zoltán
önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció

A vírusok éve
A vírusok évét éljük. Generációk óta nem látott korlátozások között töltjük mindennapjainkat, a sokszor érthetetlen, s elégtelennek
tűnő intézkedések rengetegében próbáljuk
megvédeni egyszerre családjainkat és munkahelyeinket a láthatatlan vírustól. Új hősök
születnek közöttünk, egészségügyi dolgozók,
pedagógusok, akik életeket mentenek vagy
éppen nagyon is hozzájárulnak, hogy a hétköznapjaink működjenek. Ilyen helyzetben
mutatkozik meg egy közösség ereje, összetartása. Egymás önzetlen támogatására most
legalább olyan szükség van, mint az állam,
az önkormányzat segítségére. Előbbire szá-

az emberek a lakókörnyezetükben összegyűjtenek 1-1 zacskónyi szemetet, és ennek fotóját megosztják a program közösségi oldalán, ahol számolják az összegyűjtött
mennyiséget. Tudom, hogy kerületünkben is
nagyon sokan vagyunk, akik kimegyünk az
utcára, buszmegállókba szemetet szedni. Így
jött az az ötletem, hogy indítsunk helyi mozgalmat, mindenki töltse fel fotóját az összegyűjtött szemétről, és számoljuk, mennyit
szedtünk össze. Talán inspirációt adunk másoknak is, és a szemetelők is elgondolkodnak azon, hogy nem az utcán, a parkokban,
a földön van a helye a hulladéknak. Kérem,
csatlakozzanak a „Csak1szatyor” – a tiszta
Budafok-Tétényért Facebook-oldalhoz, mutassuk meg, milyen sokan vagyunk, akiknek
fontos a tiszta környezet!. n

mos jó példát írhatnék, az utóbbira sajnos annál kevesebbet. A vírus elleni küzdelem szó
szerint és átvitt értelemben is áldozatokat követel tőlünk, de jogos a kérdés, hogy megteszünk-e mindent ennek mérséklésére? Költségvetési forrásainkat ilyen időkben elsőként
a járvány elleni küzdelemre kellene fordítanunk, hogy a normális élet minél előbb újra
társunk lehessen. Az állam fogságában vegetáló – és nem a vírustól legyengített – helyi
önkormányzatok a költségvetésük összeállításakor komoly döntések előtt állnak, miközben a vírusra hivatkozó, de sokszor attól
teljesen független, önkormányzatainkat sújtó pénzügyi elvonások sora legalább olyan
ütemben nő, mint az állami hatalomnak oly
fontos luxuskiadások száma. Néha az az érzése az embernek, mintha egyszerre két vírus ellen küzdenénk: egy távolról érkezett ismeretlen kórsággal és egy tíz éve köztünk élő
ismerős kórokozóval. Az előbbi az életünkre
tör, míg az utóbbi az életünket rontja meg.
Ideje túl lenni mindkettőn. n
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ADVENT, HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

Ünnepi összefogás
az advent jegyében

Érintkezésmentes adományponton várják
az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai az adakozókat
Az adventi időszakban karácsonyi dekorációval feldíszített, érintkezésmentes adományponton várják az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai a
segíteni szándékozókat a Szomszédok
Piacán.
pandémia komoly nehézséget okoz

Aa bajbajutottaknak, de a nekik segítő

kezet nyújtó csoportoknak is. Idén nincs
esély az adakozásra az eddig megszokott
helyszíneken, a leglátogatottabb adventi vásárok forgatagában, ezért is jelentett
külön örömet a segélyszervezet közösségének, amikor Budafok-Tétény elöljárói
felajánlották, hogy a biztonsági szabályok
betartásával adománypontot hozhatnak
létre központjuk helyszínén, Budafokon.
Az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Lehel László az adománypont megnyitóján kiemelte, hogy ebben a
rendkívüli helyzetben még fontosabb a
segítségnyújtás, majd megköszönte a kerületi önkormányzatnak, hogy a piactéren helyet és lehetőséget biztosított ennek
az egyedi és új adományozási formának.
-Az adományok a legjobb kezekbe kerülnek és a leginkább rászorultakhoz jutnak
el az Ökumenikus Segélyszervezeten ke-

resztül – hangsúlyozta Karsay Ferenc polgármester, aki kifejtette: egy erős közösséget mindig az jellemez, hogy hogyan
bánik az elesettjeivel. Budafok-Tétény
nagyon erős közösség, hiszen szociális
hálózata három lábon áll: a megbízhatóságot az önkormányzat biztosítja, az emberek lelki egészségét a civilszféra ápolja,
a hitet pedig, hogy ebből a nehéz helyzetből ki tudunk keveredni, az egyház és annak szervezetei erősítik bennünk.
– A 25. Országos adventi pénzadománygyűjtés kampány jegyében, a járványra való tekintettel a piac nyitvatartási
idejében érintkezésmentes adománypontot
működtetünk, ahol az adományterminálon
keresztül egy ötszáz forintnál nem kisebb,
tetszőleges összeget lehet adományozni
bankkártyával, és az Ökumenikus Segélyszervezet – ahogy minden évben, úgy most
is – az önkéntesek által készített mézeskalácsszívvel köszöni meg a támogatást – tájékoztatta lapunkat Gáncs Kristóf. A kommunikációs igazgató beszélgetésünkkor
arra is kitért, hogy segélyszervezetük az
ünnepi segélyakciókra csupán a beérkező
adományok egy részét használja fel, a pénz
nagyobbik hányada azt teszi lehetővé számukra, hogy a következő esztendő hétköz-

napjaiban is ott legyenek a nélkülözők és
bajbajutottak mellett.
Kiemelte, hogy az emblematikus szeretet.éhség. mézeskalácsszívről ismert kampányhoz idén is csatlakozott a Tesco, ahol
november 16. és december 24. között a vásárlók 250 forintos kuponok megvételével
támogathatják a segélyszervezet munkáját,
amelyre a járvány miatt most talán még nagyobb szükség van, mint valaha.
Gáncs Kristóf új kezdeményezésükről, a szeretet.éhség. Szívpostáról is beszélt. Elmondta, hogy azok, akik felkeresik a www.segelyszervezet.hu/szivposta
honlapot és a kampányhoz kapcsolódva
3000 forint feletti összeget adományoznak, egy igazán különleges karácsonyi
ajándékkal lephetik meg szeretteiket: a
segélyszervezet munkatársai mézeskalácsszívet küldenek az adományozó által
megadott címre. Hozzátette: a koronavírus-járvány miatt idén sokaknál elmaradnak a hagyományos évi végi rokoni találkozók, a közös baráti forralt borozások,
teázások. A segélyszervezet szeretet.éhség. Szívpostáján keresztül most egyszerre küldhetünk meglepetést azoknak, akik
hiányoznak, és segíthetjük azokat, akik
nélkülöznek. n (Tamás Angéla)

Adományokat gyűjt
a református közösség
A Magyar Református Szeretetszolgálat is
országos adománygyűjtést indított
Országos adománygyűjtést indított a
Magyar Református Szeretetszolgálat a
nehéz körülmények között élő családok,
gyermekek és idősek megsegítésére. A
Szeretetdobozokba tartós élelmiszereket és higiénés szereket várnak (szeretetdoboz.jobbadni.hu), míg a Karácsonyi
kívánságlista elnevezésű programban a
rászoruló gyerekek karácsonyi kívánságait teljesítik a támogatók segítségével.
nehéz körülmények között nevelgyermekek vágyának teljesítéséhez „szuperhősök”, azaz szinkronhangjukról is jól ismert színészek
csatlakoztak
(Jobbadni.hu/podcast/
hangot-adunk-a-kivansagoknak/), míg
Lackfi János József Attila- és Prima
Primissima díjas költő erre az alkalomra
írt, különleges versét bárki elszavalhatja
az általa teljesített kívánságot behelyettesítve, saját közösségi médiafelületein
megosztva, hogy ezzel segítse a program megismertetését. Az összefogáshoz a 1358-as adományvonal felhívásával is lehet csatlakozni, hiszen minden
hívás vagy SMS ötszáz forint segítséget jelent.
A Budapest-budafoki Református
Egyházközség intézményeként működő Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium
közössége két helyszínen is gyűjti az
adományokat, az általános iskolában
és a gimnázium épületében. Az isko-

Akedő

la igazgatója, Bencze Péter kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy náluk
három vonalon folyik az adománygyűjtés. A gyerekeknek szánt szeretetdobozokba játékok, könyvek és rajzeszközök kerülnek, a családok ezeken
kívül tartós élelmiszert és készpénzt
kapnak, a szeretetszolgálattal közös
programban pedig a Kárpátalján élő,
magyar anyanyelvű reformátusoknak
nyújtanak segítséget. A határon túl élő
családoknak, időseknek jó állapotban
lévő, meleg és tiszta ruhaneműt is küldenek, amelyeket célzottan juttat el a
rászorultaknak a Magyar Református
Szeretetszolgálat.
– Ez az első gyűjtésünk. Nehezíti a
megvalósítást, hogy nem tudunk személyes kapcsolatba kerülni a támogatókkal, de így is szépen gyűlnek az
adományok, melynek összefogását iskolalelkészünk és szociálpszichológusunk végzi. A járvány okozta nehézségek miatt december 10-ig kitoltuk a
határidőt, mert olyan most a helyzet,
hogy mindenre szükség van. Az adományokat a portákon lehet leadni azokban
a dobozokban, amelyek erre a célra készültek. Aki segíteni szeretne, az vagy
elviszi a dobozt, telerakja és visszahozza, vagy itt helyben pakolja tele. A ráírt címkéből tudjuk, mit hova és kinek
kell továbbítanunk – ismertette a lehetőségeket az intézmény vezetője. n (Tamás Angéla)

Felhívás

Felállították Budafok-Tétény karácsonyfáit

Kerületünk önkormányzata a hagyományoknak megfelelően idén is felállította
a „Mindenki karácsonyfáját” a Savoyai Jenő téren, a nagytétényi Nagyboldogasszony-plébániatemplom kertjében és a Budafoki Szomszédok Piaca előtti
téren. A „Mindenki karácsonyfája” szállítására és elhelyezésére november 26án került sor, a fák felállításában, díszítésében idén is segítséget nyújtanak a
helyi katasztrófavédelem munkatársai. n

Városházi Híradó
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Sztár a Ringló utcából

Szabó Ádámnak, a Sztárban sztár győztesének szép emlékei vannak Budafokról
Most már hivatalosan is sztár, ugyanis megnyerte a Sztárban sztár című zenés tévévetélkedőt. Szabó Ádám újabb
babért gyűjtött be, s ezzel nemcsak
harmonikajátékával, hanem énekhangjával is csúcsra jutott. Az egykori budafoki kisfiú nagyfiúvá nőtte ki magát a
művészvilágban…
Csillag születik című tehetségkuta-

Atón ismerhettük meg egy évtizede,

majd az X-faktorban és A Dalban bizonyított, ősszel pedig a Sztárban sztárban. Nincs példa rá, hogy valaki több
tehetségkutatón is, két műfajban mutassa meg tehetségét olyan sikerrel, hogy
a dobogón, illetve közelében végezzen.
– Most végre győzött. Milyen érzés?
– kérdeztük az ifjú sztárt.
– Ez egy új érzés számomra, de az
eddigi teljesítményeimért sincs mit
szégyenkeznem. Persze, nagyon örülök, hogy most nyertem.
– Nem is akárkiket megelőzve,
tapasztalt, befutott énekesek előtt,

az egyik legnagyobb név Vastag
Csaba…
– Valóban, igen erős mezőny volt,
tele X-faktor-győztesekkel, így talán
még értékesebb ez a siker.
– Nehezítette szereplését, hogy volt
szerelmét, Tóth Andit előzte meg?
– A sors fintora, hogy éppen vele
állhattam egy színpadon, ezért nem
is tudok százszázalékosan örülni a sikernek. Rossz érzés volt vele az eredményre várakozni, így azon se lepődtem volna meg, ha ő nyer. Egyébként
ennek is örültem volna. Boldog vagyok, hogy Andi az életem része volt,
de ennyi volt ebben a kapcsolatban,
nem több…
– Mit szólt a család az újabb sikeréhez?
– Nálunk szinte mindenki zenél, a
testvéreim és az édesapám is, aki mostanában inkább menedzsel. Tudják,
mennyit dolgoztam a sikerért az elmúlt
három hónapban, ezért az örömük igen
nagy volt, amikor kiderült, hogy be-

érett a munka gyümölcse és megnyertem a zenés vetélkedőt.
– Mire költi a kapott egymillió forintot?
– Felajánlom az autistáknak, értük
december közepén lesz egy műsor, amit
remélem, enged megtartani a Covid.
– Tudjuk, hogy szeret focizni és nagy
futballrajongó. Kinek szurkol?
– A színészek közt szoktam néha
rúgni a labdát, és természetesen nyomon követem a Fradi, illetve a válogatott remek szereplését. S persze, az
élvonalba került Budafokét is, amihez
gratulálok! Csupa szép emlékeim vannak a kerületről, hiszen kiskoromat a
Ringló utcában töltöttem. Édesapám
is tősgyökeres budafoki, itt született,
idejárunk a keresztapámhoz és barátainkhoz. Többször felléptem a kerületben különféle rendezvényeken, nagyon szeretem ezt a kerületet. S annak
is örülök, hogy újra van miért szurkolnom, mert nekem most a focisták az
igazi sztárok! n (Temesi László)

Interneten mutatkoznak be az iskolák
A Suli-Vár hagyományos rendezvényét is a világhálón tartják meg idén
A Suli-Vár hagyományosan egy olyan
interaktív találkozási lehetőség, ahol
a leendő iskolások és szüleik megismerkedhetnek a kerületi iskolákkal.
Bepillanthatnak oktatási és nevelési
programjaikba, és személyes benyomást szerezhetnek majdani tanítóikról. Idén a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedéseknek
megfelelően az iskolák online mutatkoznak be leendő tanítványaiknak és
szüleiknek.

budafok-tétényi oktatási intézmébemutatását szolgáló kerületi
eseményt először 2010 tavaszán rendezték meg, az itt élő családokat segítendő az iskolaválasztásban. A Suli-Vár
fő célja mindig is az volt, hogy a leendő kisdiákok és az iskolák egymásra találjanak. Idén a koronavírus-járvány
miatt ezt az eseményt sem lehet hagyományosan megrendezni, ezért a Dél-budai Tankerületi Központ és a Klauzál ház
együttműködésének köszönhetően on-

Anyek

Hegedűs Endre az online térben
Az interneten hallgathatunk és nézhetünk meg
házi koncerteket a zongoraművésztől
A tavaszi karanténidőszak óta szebbnél szebb mesterművek hangoznak el Hegedűs Endre előadásában a
YouTube-csatornán és a Facebookon. A
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész online sorozatot indított Hegedűs házi koncert címmel, amelynek
már a tizenkettedik hangversenye is
megtekinthető.
– A november 16-ra tervezett Chopinest elmaradt a Zeneakadémián. Milyen
megoldást talált arra, hogy közönsége
mégse maradjon zenei élmény nélkül?
– A hangversenyt élőben sajnos
már nem lehetett megtartani, de Marci fiunk segítségével lehetőségem nyílt
arra, hogy az érdeklődők az eredeti időpontban mindkét csatornán meghallgathassák a teljes műsort.
– Ez a kilencedik tanév, hogy Budafok-Tétény iskolásainak magyarázatokkal kiegészített koncertet tart havi
rendszerességgel. A mostani helyzetben is folytatódnak a hangversenyek?
– Ősszel a megszokott tartalommal,
de új formában kezdtem hozzá a koncertezéshez. Leülök a zongorához, és
videokamerával felvéve rögzítem a műsoromat, hogy ígéretemet betarthassam.
A linket a Klauzál Ház munkatársai elküldik az iskoláknak, így eljutok a gyerekekhez. Úgy gondolom, a pedagógusoknak is segítség, ha a koncerteket a
digitális tananyag választható részeként
beépíthetik a tanítási órákba. A tanév

első hangversenyét otthon játszottam,
a nemrég elhangzott következőt pedig
a Klauzál Ház színháztermében vettem
fel. A koncertvideón Bach, Chopin, Mozart és Debussy művei csendülnek fel.
A négy kézre írt művek feleségem, Hegedűs Katalin közreműködésével szólalnak meg. Amikor díszpolgárrá avattak a kerületben, arra gondoltam, hogy
ez nekem akkor lesz igazából kitüntetés, ha ebből hangversenyek származnak. Felajánlottam, hogy zongorázom
a XXII. kerületi gyerekeknek, megismertetem és megszerettetem velük azt
a csodálatos világot, amelyben én nap
mint nap élek. Cserébe csupán an�nyit kértem, hogy a koncerteket tanítási időben játszhassam, amikor a diákok
még jobban oda tudnak figyelni a zenére. Nagy boldogságomra az iskolák növendékei önként jelentkeztek, a pedagógusok pedig örömmel kísérték őket az
előadásokra. Eleinte a Városháza díszterme, később a Cziffra Központ nyújtott otthont közös együttléteinknek, de
ezt is, mint annyi mást, elsodorta a koronavírus-járvány.
– Az adventi időszak nem múlhat el
Hegedűs Endre koncertje nélkül. Idén
is számíthatunk erre?
– Két hangversenyre is várom a zeneszerető közönséget az online térben:
december 8-án Mozart, Beethoven,
Schubert és Brahms műveit zongorázom, a 22-i műsor viszont legyen meglepetés. n (Tamás Angéla)

line mutatkoznak be az iskolák. A szülőknek és a gyerekeknek ezért a Klauzál
Ház honlapjára kell ellátogatni, itt tekinthetik meg a bemutatkozó kisfilmeket. Az
első feltöltött videót a https://klauzalhaz.
hu/esemeny/2020-11-20-suli-var-1-resz
linkre kattintva nézhetik meg az érdeklődők. Hamarosan több iskola bemutatkozó
videója is felkerül az oldalra, ezért érdemes követni azt, vagy ellátogatni a Kaluzál
Ház Facebook-oldalára a legfrissebb
információkért. n (budafokteteny.hu)

Mozart pasticcio a Dohnányitól
A Müpa YouTube-csatornáján közvetítik
a Don Giovanni különleges feldolgozását
koronavírus-járvány miatti rendele-

Ateknek megfelelően online tekinthető

meg a Budafoki Dohnányi Zenekar Don
Giovanni-koncertje. „A jelenlegi helyzetben az opera szcenírozott megvalósítása túl nagy kockázatot jelentett volna,
ezért azt későbbi időpontra halasztjuk,
amikor a művet már biztonságosan elő
lehet adni. Mégis szerettük volna, hogy
ez a nap ne maradjon Don Giovanni nélkül, ezért kalandra hívjuk a kedves nézőket” – írta ennek kapcsán honlapján a
Budafoki Dohnányi Zenekar.

Az előadással Mozart Don Giovannijához kötődő zenei gondolatokat szeretnék közelebb hozni a hallgatósághoz, ezért az est műfajának
a pasticciót választották. A pasticcio
esetében a szerzők különböző művek
elemeiből kompilálnak egy új darabot. Elnevezése már csak azért is találó, mert egy hasonló elven készülő
gasztronómiai remeket, egy olasz rakott tésztaételt is így hívnak. A koncertet a Müpa YouTube-csatornáján
közvetítik. n (VH – bdz.hu)

6



KORONAVÍRUS

 Városházi Híradó

Rendben lezajlottak az első
szűrések a pedagógusoknál
Mindössze öt fertőzöttet találtak a tesztelők
(Folytatás az 1. oldalról) 

Ismét bevezették
az idősek vásárlási sávját
Hamarosan regisztrálni lehet a koronavírus elleni védőoltásra
November 24-től érvénybe lépett a
65 éven felülieknek biztosított vásárlási idősáv, azonban a drogériák, élelmiszerüzletek és gyógyszertárak teljes
nyitvatartási idejében vásárolhatnak az
idősek. Az idősáv csak a megjelölt üzletekre vonatkozik, egyéb üzletre nem,
tehát az egyéb boltokban a teljes nyitvatartási időtartam alatt bárki, bármely
korosztály igénybe veheti a szolgáltatásokat.
üller Cecília országos tiszti főor-

Mvos közölte azt is: egyelőre nincs

influenzajárvány Magyarországon, a
figyelőszolgálatban részt vevő orvosok
által beküldött mintákban mindössze
egy esetben találtak influenzavírust.
Orbán Viktor kormányfő ugyanakkor bejelentette: várhatóan már a héten
elindul egy internetes és levélben történő regisztrációs lehetőség, hogy aki

kér majd koronavírus elleni oltást, az
már most feliratkozhasson, előjegyzésbe vetethesse magát, így az elsők közé
kerülhessen, akik hozzájutnak az oltóanyaghoz. Ezzel felmérhető az is, hányan gondolkodnak azon, hogy beoltatják magukat.
Azt is elmondta, az oltási terveket
már kidolgozták. Az egyik arról szól,
hogy ha van elegendő vakcina, és az
emberek – önkéntes alapon – jelentkeznek az oltásra, akkor hogyan oldják ezt meg. Közölte: 13 ezer helyszínt
jelöltek ki a tömeges oltásra. A másik,
december–január környékén bevetendő oltási terv azt részletezi, hogy az
első körben érkező vakcináknál kiket
vesznek előre. Köztük lesznek a védekezésben részt vevők és a leginkább
sérülékeny csoportokhoz tartozók.
A miniszterelnök beszélt arról is,
hogy a járvány elleni védekezésnek

jelenleg két frontvonala van: a kórházakban az életeket mentik, az iskolákban pedig a munkahelyeket, mert ha a
szülő nem tudja beadni a gyermekét
az iskolába, nem tud dolgozni menni.
A kormányfő elmondta, egyelőre nem
lát biztató jeleket, egyre többen vannak ugyanis kórházban, az ott kezelt
betegek száma hamarosan eléri a tízezret, de az egészségügy állni fogja a sarat, még van mintegy másfélszer ennyi
tartalékágy. A miniszterelnök mindenkit óvatosságra intett, hangsúlyozva,
hogy „ha betartjuk a szabályokat, akkor sikerülni fog”. Orbán Viktor egyúttal kérte a magyarokat, ne fizessenek
be külföldi síelésre, mert hazatérve szigorú ellenőrzés és karanténszabályok
várnak rájuk. Közölte: a kormány 8-10
nap múlva dönt arról, milyen szabályok szerint kell majd élni karácsonykor, újévkor. n (koronavírus.gov.hu)

A reggel nyolc órától délig tartó idősávban a kerületi iskolák pedagógusait is
letesztelték. A Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó tizenkét
kerületi iskola helyzetéről és a tesztelés
eredményéről a Dél-budai Tankerületi
Központ informálta lapunkat.
Az állami fenntartású iskolákban tanuló 4300 diákkal 520 pedagógus, ötven nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) alkalmazott és ötven
technikai munkát végző személy foglalkozik. November 24-én a pedagógusok
60 százalékát tesztelték, közülük ötnek
lett pozitív az eredménye. A szűrésben
nem vettek részt a digitális munkarendben dolgozók (a 9–12. osztályokban, illetve a Gádor általános iskolában tanítók), a jelenleg táppénzen lévők és azok,
akik nem kérték a vizsgálatot.
Az elmúlt két és fél hónap összegzéseként megtudtuk, hogy a Hugonnai Vilma Általános Iskola az egyetlen, amelyben eddig nem fordult elő koronavírusos
megbetegedés, illetve érintettség okán
sem kellett karantént elrendelni, a többi intézményben a tanév kezdete óta hol
egy osztály, hol egy-egy évfolyam, de
akár az egész felső tagozat, vagy – ahogyan most a Gádor iskolában – a teljes
intézmény digitális munkarendre tért át.
A szülők azonban minden esetben igényelhetik és kérhetik az iskolai ügyeletet, amelyet kivétel nélkül minden intézmény biztosított és biztosít számukra.
A tanév kezdetétől 74 diák és 31 pedagógus fertőződött meg a koronavírussal. Jelenleg 29 tanuló, 14 tanár és
egy technikai dolgozó küzd a betegséggel, és közvetlen (beteg pedagógus
vagy diák) vagy közvetett (szülő vagy
testvér) kapcsolat miatt hetvenhét osztály tanul digitális munkarend alapján.
Bence Péter, a Rózsakerti Demjén
István Református Általános Iskola és
Gimnázium igazgatója arról számolt
be lapunknak, hogy az intézményükbe
érkező szűrést végző csoportok egy óra

alatt végeztek a dolgozók (70 fő) mintavételével, valamint a tesztek kiértékelésével, és minden teszt negatív lett.
– Az iskola munkavállalói nálunk beosztástól függetlenül élhettek a tesztelés
lehetőségével. Az előzetesen leadott listán a technikai dolgozók is szerepeltek,
így mindenkit szűrtek, aki ezt előzetesen kérte, azaz az intézmény alkalmazottainak közel 85 százalékát. Jellemzően azok maradtak ki a szűrésből, akik
digitálisan oktatják a gimnazistákat, és
nem tudták magukra hagyni a tanulókat, vagy már korábban érintettek voltak a betegségben – mondta Bence Péter. Hozzátette: a tanév kezdetétől nyolc
pedagógusuk volt koronavírussal fertőzött, ketten még otthon gyógyulnak. Az
iskolában eddig öt osztálynak rendeltek
el karantént, a gimnáziumi osztályaik
pedig digitális munkarendben tanulnak,
ahogy az ország összes középiskolása.
A vizsgálatok rendszeresek lesznek az operatív törzs által meghatározott ütemezésben. A szűrést a bölcsődei, óvodai és iskolai pedagógusok
körében a fővárosi és megyei védelmi bizottságok és kormányhivatalok
szervezik. n (Tamás Angéla)

A Budafoki Szomszédok Piacán
egyelőre nincs korlátozás
Az érvényben lévő szabályokat ellenőrzi a közterület-felügyelet
A november 24., 0 órától életbe lépett
kormányrendelet védelmi sáv biztosítását írja elő az idősek biztonságos
vásárlása érdekében az élelmiszerüzletekben, drogériákban, gyógyszertárakban, de nem rendelkezik
a piacokról. Budafok-Tétény önkormányzata ezért úgy döntött, hogy a
fenntartásában működő Szomszédok
Piacán nem vezeti be a korlátozásokat, de az óvintézkedések betartását
fokozottan ellenőrizteti.

Lakossági tájékoztatás a Budafoki Szomszédok
Piacának érvényben lévő parkolási rendjéről
A Budafoki Szomszédok Piacán 2017-ben
bevezetett parkolási rend betartására hívja fel ismételten a lakosság figyelmét az
önkormányzat. Mint közlik, a parkolási rend betartása mindannyiunk érdeke,
mert azt a célt szolgálja, hogy a piacon vásárlók kényelmesen intézhessék bevásárlásaikat, és az ott kialakított parkolóhelyek
ne P+R-ként funkcionáljanak.

adácsi Miklós, a Helyi Operatív

GTörzs vezetője elmondta, hogy a

kormányrendeletben
meghatározott
védett idősáv (hétfőtől péntekig 9 óra
és 11 óra közötti, míg szombaton és
vasárnap a 8 óra és 10 óra közötti időszak) a zárt terekben működő élelmiszerboltokra, gyógyszertárakra és drogériákra vonatkozik.
A Budafoki Szomszédok Piacán
a jelenleg is érvényben lévő szabályokat, mint a maszkviselést, illetve
a 1,5-2 méteres távolságtartást fokozottan ellenőrzik a közterület-felügyelet munkatársai a vásárlók biztonsága érdekében. Amennyiben azonban az

Hogyan parkoljunk a piacnál?

z önkormányzat felhívja a lakos-

Aság figyelmét, hogy a jogosulatlan

ünnepek közeledtével jelentős forgalomnövekedést tapasztalnak, vagy az
idősek kifejezetten kérik a védett sáv
biztosítását, úgy az önkormányzat ter-

mészetesen felülbírálja a döntését és
életbe lépteti a védett vásárlási sávot
az idős személyek nagyobb biztonsága
érdekében. n (budafokteteny.hu)

használat megakadályozása érdekében
a karácsonyi ünnepekhez közeledve a
közterület-felügyelők még fokozottabb figyelemmel ellenőrzik a parkolási rend betartását. A tapasztalatok alapján az ünnepi időszakban különösen
sokszor parkolnak olyanok, akik az autójukat a Budafoki Szomszédok Piacának parkolójában hagyva máshol vásárolnak, és ezzel nehezítik a piacon
vásárlók dolgát, akik így nem minden
esetben találnak szabad helyet.

Az érvényben lévő parkolási rend
szerint azonban a parkolás megengedett
időtartama legfeljebb 2 óra, a piac mindenkori nyitvatartási idejében: hétfőtől
péntekig 6 órától 18 óráig, szombaton
6 órától 14 óráig. A parkolás megkezdését (annak óra, perc pontosságú időpontját) egyértelműen jelezni kell a szélvédő
mögé elhelyezett órával vagy bármely
más módon. A várakozás időtartamát a
közterület-felügyelők ellenőrzik, és túllépés esetén szabálysértési bírságot szabhatnak ki. Bírság szabható ki akkor is, ha
a parkolás kezdeti időpontja nem állapítható meg. Amennyiben a várakozás időtartamát nem parkolási órával jelzi valaki,
úgy kérik, ezt úgy tegye, hogy a várakozás kezdő időpontja egyértelmű legyen
az ellenőrzéskor. A parkoló területén a
KRESZ szabályai érvényesek. A parkoló
nem minősül őrzött parkolónak, az itt elhelyezett gépjárművekért, az abban lévő
tárgyakért az önkormányzat nem vállal
felelősséget. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó
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Járműveket kaptunk
a szociális ellátáshoz
A LeasePlan két személyautót biztosított a kerületnek
az idősek és a rászorulók ellátásához
Magyarország egyik piacvezető flottakezelő vállalata, a LeasePlan használtautó-értékesítéssel
foglalkozó
üzletágával, a CarNexttel karöltve a koronavírus-járvány idején autókkal és
üzemanyagkártyával járul hozzá az önkormányzatok munkájához, akikre komoly terhet rónak a lakosság megnövekedett szociális ellátási igényei. A
segítséget kerületünk is igénybe vette.
felajánlás keretében Budafok-Té-

Atény a járvány első hulláma alatt kis-

Karsay Ferenc polgármester
védőeszközt ad át
a háziorvosi rendelőben

Segítség a leterhelt
háziorvosoknak

teherautókat, most pedig két személyautót kapott a vállalattól. Az autókat a
beteg, idős, illetve veszélyeztetett csoportba tartozó lakosság ellátását végző
szervezetek szolgálatába állítják.
A LeasePlan – ahogyan egyébként tavasszal is tették – az autók mellé üzemanyagkártyát és autópálya-matricákat is
az önkormányzat rendelkezésére bocsátott a teljes mobilitás érdekében.
„A koronavírus időszakában mindannyiunk számára komoly kihívást
jelent a társas érintkezések mellőzése, azonban rengeteg embernek, fő-

ként az időseknek, betegeknek és rászorulóknak az alapvető élelmiszerek
és gyógyszerek beszerzése is problémát okoz. A szociális intézményeknek jellemzően korlátozottak a kapacitásai mind eszközben, mind pedig
emberi erőforrásban, amelyekkel a
megnövekedett igényeket nehéz kiszolgálni. Felelős vállalatként elkötelezetten hiszünk a társadalmi szolidaritás és összefogás erejében, ezért
a LeasePlannél úgy döntöttünk, hogy
kifejezetten az ő munkájukat támogatjuk” – mondta a felajánlásról Bognár Gergely, a LeasePlan kereskedelmi igazgatója.
Karsay Ferenc polgármester a felajánlás kapcsán a huszonketto.hu-nak
elmondta:
„A koronavírus miatti veszélyhelyzet idején az ilyen hozzájárulások
nemcsak segítséget, de erőt is adnak
a járvány elleni küzdelemhez. Jó látni, érezni és tudni, hogy nem vagyunk
egyedül, s együtt sikerülni fog legyőzni a járványt és a járvány miatti gazdasági nehézségeket.” n (vh)

Eszköztámogatás, fertőtlenítés, tesztelés – a koronavírus-járvány
idején is segíti az önkormányzat a háziorvosokat
udafok-Tétény önkormányzata ere-

Bjéhez és lehetőségeihez mérten min-

den segítséget megad a háziorvosoknak,
hogy ezzel segítse közösségünkért végzett munkájukat. Ahogy arról a járvány
első hulláma alatt is beszámoltunk, az
önkormányzat többször támogatta a kerületi háziorvosokat, gyermekorvosokat
és fogorvosokat is kéz- és felület-fertőtlenítőszereket, egyéb védőfelszereléseket biztosítva számukra. Ez akkor azért
volt kiemelt jelentőségű, mert hiába állt
rendelkezésükre az állam által biztosított működési támogatás, az úgynevezett
„praxispénz”, átmenetileg hiány mutatkozott a fertőtlenítőszerek, védőeszközök piacán. Ennek áthidalásában segített
önkormányzatunk. Többek között valamennyi praxisba professzionális, katonai
szűrőbetétes Gamma védőálarcot juttatott el az ott dolgozó egészségügyi alkalmazottaknak, orvosoknak. A főváros beszerzéséből vásárolható FFP2 maszkok

áfáját is önkormányzatunk fizette, hogy
ezzel is csökkentse az orvosok kiadásait. Ezenfelül pedig fertőtlenítőszereket,
gumikesztyűket is beszereztek a rendelők számára.
Mivel a sebészmaszkok egyszer
használatosak, így azok pótlását kormányzati forrásból a kormányhivatal
is többször segítette ingyenes maszkok
biztosításával. A Káldor Adolf Szakrendelőben található gyermek-háziorvosi rendelő és a BENU gyógyszertár
feletti háziorvosi rendelők 21. századi
elvárásoknak megfelelő körülményeket biztosítanak mind az ott dolgozó
háziorvosoknak, mind pedig a pácienseknek. Legutóbb az önkormányzat 1,1
millió forintos támogatásának köszönhetően a várakozási idő csökkentése és
a zsúfoltság elkerülése érdekében egy
korszerű beteghívó és előjegyző rendszert is telepítettek, hogy ezzel is segítsék a háziorvosok magánrendelését.

Májusban az önkormányzat négy
ózongenerátoros fertőtlenítőgépet vásárolt a koronavírus elleni védekezésre, hogy a kerületi intézmények
fertőtlenítését is biztosíthassa. Céljuk elsősorban saját intézményeik,
az egészségügyi és szociális intézmények, óvodák kiszolgálása. Elsőként a
Klauzál Házban, a BENU gyógyszertár feletti háziorvosi rendelőben és a
Káldor Adolf Szakrendelőben történt
fertőtlenítés, majd folyamatosan az
óvodák, bölcsődék, szociális intézmények is sorra kerültek. Természetesen
a gépek azóta is üzemben vannak, így
valamennyi kerületi orvosi rendelő,
egészségügyi intézmény vírusmentes
és biztonságos.
Karsay Ferenc polgármester arról is beszámolt, hogy megkezdődött az intézményi dolgozók, így az
egészségügyi dolgozók rendszeres
tesztelése is. n (budafokteteny.hu)

Önzetlen segítség az idősek
egészségvédelméért
Vitaminkészítményt kaptak az idősek és a gondozásukat
segítők a GAL Vital SynergyTech Kft. jóvoltából
vitaminkészítményeket gyártó és

Aforgalmazó cég vezető fejlesztője,

Szabó Gál Bence szakértő gondossággal választotta ki azt a készítményt,
amelynek a mostani időszakban is a
legnagyobb hasznát vehetik az idős

Kiss Andrea
és Stier Bernadett

korosztály tagjai. A készítmény egy
különlegesség, amelyet a cég 10. születésnapjára fejlesztettek ki, válogatott alapanyagokat felhasználva és
kiemelt hatóanyag-tartalommal. Az
A- és D3 komplex vitaminnal a cél-

juk, hogy „jót és jó hosszú időre adhassanak” – fogalmazták levelükben a
cég munkatársai. A magyar vállalkozás szakemberei az idősgondozást segítő munkatársakra is gondoltak, így
a Szociális Szolgálat valamennyi időseket gondozó dolgozója is 5 hónapra
elegendő adag vitamint kapott, amelyet a biztonságuk érdekében a személyes találkozást elkerülve, egy levél és a termék szedésére vonatkozó
részletes tájékoztató kíséretében vehettek át.
Karsay Ferenc polgármester kifejezte köszönetét a magyar cég vezetőségének és munkatársainak a rendkívüli figyelmességért és a példamutató
magatartásukért. A cég munkatársai
megmutatták, mi az igazi társadalmi
felelősségvállalás, amikor a koronavírus-járvány időszakában a legveszélyeztetettebbekre gondoltak. Bár ők
úgy fogalmaznak – teszi hozzá a polgármester –, hogy „a magunk szerény
hozzájárulásával segítünk”, a vitaminadományuk valódi gondoskodást jelent, amelynek mind a megelőzésben,
mind pedig a gyógyulás során kiemelt
szerepe van. n (budafokteteny.hu)

A LeasePlan
már tavasszal is
járművekkel segített

Könnyebben juthatunk
gyógyszerekhez
A vények a veszélyhelyzet megszűnése után
kilencven napig érvényesek maradnak
ogszabályokkal könnyítik a gyógy-

Jszerekhez és a gyógyászati segéd-

eszközökhöz jutást – közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília
elmondta: az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri rendeletének
módosításával az orvosi segédeszközök kiváltásához szükséges vény a veszélyhelyzet után 30 napig, a háziorvos által szakorvosi javaslatra felírható
gyógyszerek esetében a javaslat a veszélyhelyzet megszűnése után 90 napig érvényes marad. Hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy a krónikus betegségek mellett a dohányzás és a kóros el-

hízás is magasabb kockázatot jelent a
fertőzöttek számára. A hagyományos
és az e-cigaretta is károsítja a légutakat. A kilélegzett füsttel a levegőbe kerülő aeroszolcseppek miatt a passzív
dohányzás is veszélyes lehet – mondta.
Müller Cecília a koronavírus-fertőzés kivédése érdekében újfent felhívta a
figyelmet a higiéniai szabályok betartásának, a maszkviselésnek, a helyiségek
gyakori és hatékony szellőztetésének
a fontosságára. Emellett utalt rá, hogy
az alapbetegségek „karbantartásával”
megelőzhető a súlyos állapot egy esetleges megfertőződés esetén. n (vh)
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Tóth Endrének nem sikerült
meggyőzni a választóit
A Pannónia utcában épülhet meg
az Arany János-lakótelepre tervezett futókör
ontos a fiatal generáció, aki már ját-

Fszótérre nem jár, de mégis szeretne

Drogfogás a gombapincében

a kerületben sportolni, szabadidejét eltölteni. Úgy gondolom, ez egy nagyon
fontos cél – közölte még júliusban, a
képviselő-testület ülésén Tóth Endre,
az Arany János utcai lakótelep és térsége momentumos önkormányzati képviselője. A saját választókörzetében
azonban nem sikerült érvényt szereznie ennek a törekvésének. Az Arany János-lakótelepen élők jelentős része egy
futókör megépítését kezdeményezte,
erre reagálva az önkormányzat társadalmi egyeztetés keretén belül kívánta
felmérni az ott lakók pontos igényeit. A
fejlesztés ötletét az önkormányzat vezetése felé tolmácsoló Krieger Krisztina és Németh Zoltán fideszes önkormányzati képviselők vállalták, hogy
segítik a lakossági vélemények begyűjtését.
A felmérés eredménye azt mutatta, hogy közel azonos számú támoga-

tó és ellenző vélemény érkezett a fejlesztéssel kapcsolatban, ezért Karsay
Ferenc polgármester a lakótelep területi képviselőjét, Tóth Endrét kérte fel,
hogy folytasson további egyeztetéseket a lakossággal a futókör létrehozásáról, hiszen a körzetet ő képviseli, a
lakossági igényekkel neki kell a leginkább tisztában lennie. A képviselő tájékoztatója szerint is közel azonos számban támogatják és ellenzik a projekt
megvalósulását. Az önkormányzatnak
azonban fontos, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, melyeket a jelentős többség támogat. Ezért úgy döntöttek, hogy egyelőre nem épül meg az
Arany János-lakótelepi futókör, azt átteszik a Pannónia utcába. A fejlesztés
további egyeztetésének koordinálására
ugyanakkor a polgármester Tóth Endre képviselőt kérte fel. Ígérete szerint
amennyiben a jelentős többség a futókör építését szeretné, újrakezdik a projekt megvalósítását. n (vh)

A rendőrök elfogtak egy sportlövőt, aki kábítószert termesztett Budatétényben
Kannabiszültetvény egy budatétényi
pincészetben – szerencsére nem mindennapi hír az országos médiában. Az
ültetvény gazdája már előzetes letartóztatásban van, köszönhetően az összehangolt rendőri intézkedésnek, amelyben
a kerületi rendőrök is szerepet vállaltak.
sszehangolt akcióban fogtak el a bu-

Ödafoki rendőrök és a Terrorelhárítási

Központ műveleti egységei egy kábítószer-termesztőt.
A bűnözőn a XXII. kerületi rendőrök információi alapján ütöttek rajta egy budatétényi pincészetben. A 42
éves V. Zoltán édesanyja gombapincészetét használta arra, hogy rejtve maradjon kannabiszültetvénye.
A rendőrök a férfi elfogására a
Terrorelhárítási Központ egységeit
kérték fel, mert az adatgyűjtések során
megállapították, hogy V. Zoltán sportlövőként tartási engedéllyel rendelkezik több maroklőfegyverre.

Az összehangolt műveletben a budafoki rendőrök és a TEK munkatársai
november 23-án figyelés alá vonták a
férfit, majd a pincészetnél elfogták. A
nyomozók a két részből kialakított hely
egyikében kiépített szellőztetőrendszert, a másikban 279 tő kannabiszt és
a növények termesztéséhez szükséges
eszközöket találtak.
A rendőrök a budapesti felderítő nyomozókkal a férfi martonvásári
lakására is kiterjesztették a kutatást,
ahol több olyan nagy értékű tárgyat
foglaltak le, melyek bűncselekményből származhatnak; a férfitól több
mint 10 millió forint értékben foglaltak le két autót, egy túramotort és
négy karórát.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság
Felderítő Főosztály Vizsgálati Osztály
nyomozói V. Zoltánt kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe
vétele mellett előterjesztést tettek le-

tartóztatásának indítványozására, írta
meg a police.hu.
A bíróság, ha elítéli a 42 éves férfit,
nagy mennyiségű kábítószerrel való
kereskedelem és termesztés miatt akár
hat év börtönt is kiszabhat.
– Összedolgozott a rendőrség rendészeti és bűnügyi szolgálati ága a
budatétényi kannabisztermesztő sportlövő elfogásakor – említette Kovács
Zoltán alezredes, XXII. kerületi rendőrkapitány, aki nem mulasztott el rámutatni, hogy a lakosság segítsége
más esetekben is megkönnyíti a rendőrség dolgát, szinte feltétele az eredményes bűnüldöző munkának. – Budafok történetében most fordult elő
először,
hogy
felgöngyölítettünk
egy kábítószer-ültetvényt, ez kétségkívül kiemelkedő fogás. A 279 tőből rengeteg adag kábítószert árusítottak volna, ennek az elfogásnak
óriási a jelentősége az ifjúságvédelem
szempontjából. n (Ch. Gáll András)

kék hírek

Ránk telepszik az újbudai lakóparképítés?
Lakóparkokkal építik be a kerület határát, de a következményekkel nem foglalkoznak

Hamis sportorvosikkal kereskedett
Közokirat-hamisítás bűntett miatt indítottak eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói, mert gyanújuk szerint valaki egy orvos nevével visszaélve, tényleges vizsgálatok nélkül állított ki sportorvosi igazolásokat. A nyomozás adatai szerint az orvosi végzettséggel
nem rendelkező gyanúsított 161 sportolót csapott be többször is, alkalmanként 3000 és
5000 forint közötti összegeket kérve a hamis igazolásokért. A rendőrök az 52 éves K. Zoltán
lakásán lefoglalták a bűncselekmények elkövetéséhez használt hamisított bélyegzőket, valamint több mint egymillió forintot. n (police.hu)

Vigyázzunk az online vásárlásnál!
A járványhelyzet miatt is egyre többen intézzük vásárlásainkat, pénzügyeinket online. A kényelmes ügyintézés azonban veszélyeket rejthet magában, ezért a kockázati tényezőkre érdemes figyelmet fordítani – hívja fel a figyelmet a rendőrség. Tájékoztatásuk szerint mindenkinek érdemes betartani az online vásárlás 11 aranyszabályát. Vásároljunk megbízható
forrásból! Ellenőrizzük a véleményeket és értékeléseket a kereskedőről, termékről! Gondoljuk át kétszer, mielőtt fizetünk! Használjunk bankkártyát, amikor online vásárolunk! Ellenőrizzük, hogy a vásárlás nem jár-e ismétlődő díjfizetéssel! Ne küldjünk pénzt ismeretlen személynek! Ne küldjük el bankkártyaadatainkat e-mailen vagy lefotózva! Ha nem vásárolunk,
ne adjuk meg a kártyaadatainkat! Ellenőrizzük a weboldal fizetési biztonságát! Győződjünk
meg az adatátvitel biztonságáról! Mentsük el az összes, online vásárláshoz kapcsolódó dokumentumot! n (police.hu)

Tűz ütött ki a Szent Imre Kórházban
November 22-én, vasárnap este ütött ki tűz a Budafok-Téténnyel szomszédos XI. kerületben található Szent Imre Kórház épületében. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Mint kiderült, egy elektromos berendezés izzott és füstölt a kórház egyik épületszárnyának földszintjén. A helyszínen lévő tűzoltók
az izzást gyorsan meg tudták szüntetni, az épület kiürítésére nem volt szükség, személyi sérülés nem történt – számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. n (okf.hu)

Hatalmas, 187 lakásos lakópark épül
Kelenvölgyben, a XI. és a XXII. kerület határán, a Hosszúréti-patak és a
Kelenvölgyi lovarda mellett, és az
Auchan közelében is ott az új lakótelep.
Mindez a XI. kerületben, de az új építmények „áldásos hatását” mi, budafokiak fogjuk „élvezni”.
187 lakás rengeteg új autót jelent. A

ATordai úton már most rendszeresek

reggelente a dugók, Rózsavölgy egykor kellemes, csöndes utcája – az Ady
Endre út – pedig erősen kétséges, hogyan fog elbírni ekkora gépjárműforgalmat.
Az épülő lakópark szomszédságában van a Péterhegyi lakópark, mely
főként családi házakból áll, és szűk utcácskákon közelíthető meg. Ezek mellett fognak sorakozni a többszintes
tömbök, megszüntetve a környék családi házas jellegét.
Az új lakópark gépkocsiterhelése
mindenképpen negatívan fogja befolyásolni a XXII. kerület forgalmát.
Felvetődött az ötlet, hogy építsenek
új lehajtót a Balatoni útról, valamint
csökkentsék 120-ra az épülő lakások
számát. Ha verseny lenne, hogy ki tud
több zöldterületet beépíteni a budapesti
kerületek közül, toronymagasan a XI.
kerület nyerne. Hogy miért? Íme pár
terület, ami gyökeresen megváltozhat
a közeljövőben.
A legújabb ügynél a XI. kerületnek sikerült a XXII. kerületi lakosokat
is felidegesíteni. Elkezdődött ugyanis egy lakópark építése – ahogy em-

lítettük – Péterhegyen (Kelenvölgy–
Péterhegy megállónál), a volt lovarda
területén. Itt a korábbi terveknek megfelelően 187 lakás fog épülni viszonylag kis területen, több év csúszással.
Erre Újbuda önkormányzata az áldását adta, de nem készített semmilyen
felmérést vagy kutatást, nem kérdezte
meg a lakosokat. Lehet, hogy ezt nem
neki kellene megtennie, de egy ekkora szintű környezeti, társadalmi és gazdasági hatású projektnél illett volna. (A
Kopaszi-gátas beruházásnál szintén elmaradt ez a kicsi, de annál fontosabb
lépés.)
A 187 lakás legalább 100 új autót
hoz magával, ezáltal nagyobb forgalmat generál a már most is túlterhelt
Horogszegi határsoron, a Tordai úton
és a Péterhegyi lejtőn, az Ady Endre úton, a Kapolcs utcában. Mivel ez
a terület Újbuda szélén van, az utak
fele a XXII. kerületbe vezet, így Budafok lakosai is jóval több forgalmat
kapnak majd. Ez a rész alapvetően
zöldterület volt, most viszont intenzív beépítést kap, és nem a mellette
lévő 7-es (Balatoni) útra terelik a forgalmat, hanem a csendes lakó-pihenő övezetre.
A projekt semmibe vette a szomszédos Péterhegyi lakóparkot (a nevét is
igyekszik ellopni), ami többnyire kertes házakból és pár kisebb, többlakásos társasházból áll. Ezen a csendes,
nyugodt részen fog a forgalom nagy
része átmenni, ez a lakópark szenvedi
meg az építkezést, és veszti el barátságos hangulatát, természetközeliségét,

vagyis azt, amiért az ideköltözők megszerették.
A beruházás megkezdése óta a környéken elszaporodott az eladó lakások
száma, a helyiek több platformon egyszerre próbálják véleményüket kifejteni, tiltakozni és megoldást találni, amíg
nem késő.
Az új lakóparkhoz elkerülhetetlen
lenne egy új lehajtó létesítése a Balatoni útról. Megoldás lehet az is, ha kihasználnák Tóváros már meglévő lehajtóját, és arról vezetnének egy utat
a Balaton út alatt, a sínekkel párhuzamosan, ahol a 41-es villamos is átmegy. Ez nemcsak a mostani lakosoknak lenne fontos lépés, hanem az új
lakóknak is, hiszen egyszerűbben és
gyorsabban jutnának el mindenhova,
ha autóba szállnak. Továbbá elősegítené a környék élhetőségének fennmaradását, ha csökkentenék az itt épülő
lakások számát, a most tervezett 187
helyett akár 120 alá. A kevesebb néha
több.
És akkor még itt van a Hunyadi János út (6-os út) és a Törökverő út között felépült, szintén a XI. kerülethez
tartozó, a XXII. kerületbe szinte beékelődő lakótelep, amelynek lakosai
szintén majd Budafok-Tétény úthálózatát terhelik autóikkal, a gyermekeik
pedig majd jórészt a Kossuth iskolába
akarnak járni, esetleg kerületi óvodákat vesznek igénybe a kisebbeknek.
A kerület vezetése már jelezte a problémákat Újbuda vezetésének, és intenzív
egyeztetéseket folytat a gondok orvoslása érdekében n (Ch. Gáll András)

Városházi Híradó
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Évzáró online Pincejárat
Az év utolsó Budafoki Pincejáratát online tartják meg december 5-én
Az idei évet rendhagyó módon az online térben zárják a Budafoki Pincejárat
szervezői. Ezzel is szeretnék megköszönni minden kedves látogatójuknak,
hogy idén is részt vettek pezsgő borkalandjaikban Budapest Bornegyedében,
Budafokon.
Facebook-oldalukon – Facebook.

Acom/BudafokiPincejarat – december 5-én, szombaton 16–21 óráig várják a „résztvevőket”, hogy egy felejt-

hetetlen délutánt töltsenek el együtt a
számítógép előtt.
A virtuális Pincejáratot az idei év
legnépszerűbb helytörténeti sétájával, a Törley Mauzóleum rejtélyeivel
kezdik 16 órakor. 17 órától Szalay
Gyula sommelier a Budafoki Borlap
tételeiből válogatott borkóstolóval,
Daróczi Károly pedig hozzá illő ételkínálattal idézi meg a budafoki pincevilág hangulatát. Aki igazi 3D-s élményre vágyik, annak lehetősége van

a borokat házhoz rendelni, az ételek
receptjét pedig megtekinteni a Pincejárat honlapján: Bornegyed.hu/
pincejarat.
19 órától bárki csatlakozhat a
Stepout games interaktív kvízjátékához, ahol a kérdésekre a telefon segítségével lehet majd válaszolni. Az estét a Pincejáratok legszebb pillanatival
zárják majd 20.30-kor.
További részletek a bornegyed.hu
oldalon. n (vh)

Fordulat: a változás kulcsa
Pál Ferenc katolikus pap teremt online kapcsolatot
a Klauzál Ház nézőivel, hallgatóságával
Már számtalan előadást tartott az élet
dolgairól Pál Ferenc katolikus pap,
azaz Feri atya, aki december 8-án 18
órától a személyes találkozás helyett
online kapcsolatot teremt majd a Klauzál Ház nézőivel, hallgatóságával.
mentálhigiénés szakember papi pá-

Alyafutásának kezdetétől heti rend-

Sok a jelentkező helytörténeti sétavezetőnek
Garbóci László tanfolyamára december 10-ig lehet jelentkezni a Pincejárat szervezőinél
Nagy sikert aratott Garbóci László tanfolyama, amelyben helytörténeti séták
vezetésére készítheti fel a jelentkezőket. A Budafoki Pincejárat szervezőinek tájékoztatása szerint már a meghirdetés első napjaitól kezdve igen
sokan jelentkeztek, idősek és fiatalok
egyaránt, úgyhogy a sétákat könnyebb
lesz megszervezni, akár kibővíteni is a
későbbiekben. A tanfolyam meghirdetésének ötlete onnan származik, hogy
Garbóci László helytörténeti sétái olyan
sikeresek voltak a Budafoki Pincejáratokon, hogy még több kell belőle.
Budafoki Pincejárat projekt egyik
legnépszerűbb programja a helytörténeti séta. Garbóci László helytörténész, a kerület díszpolgára, nem
mellesleg számos helytörténeti könyv
szerzője számos alkalommal ejtette
már rabul a vendégeket elmélyült tudásával, elragadó stílusával. Az álta-

A

la vezetett séták olyan sikert arattak a
látogatók körében, hogy felmerült az
igény, hogy 2021-től szimultán több
séta is indulhasson a kerületben. Több
séta azonban több sétavezetőt is igényel, ezért a Klauzál Ház tanfolyamot
indított, amely során öt különböző tematikájú helytörténeti séta levezénylésére készíti fel a jelentkezőket Garbóci
László vezetésével. A projektet 2021
telére tervezik, a kurzus végén a tanítványok vizsgán adnak számot megszerzett tudásukról. A koronavírusjárvány kedvezőtlen alakulása esetén
online tartják meg a tanfolyamot,
amelyről minden fontos információ
megtalálható a Klauzál Ház honlapján.
A tanfolyam 5 alkalomból (+vizsga)
áll, melynek során a résztvevőket 5 különböző tematikájú helytörténeti sétára
készítik fel. Ezek a Törley Mauzóleum,
a Péter-Pál utca és a kastélyok, a Borkő és Zilahi utca, a nagytétényi kastély,

illetve a Borváros-Pestiskápolna. A tanfolyam időtartama: 5x3 óra (+vizsga),
az oktatás 2021. január közepétől február végéig tart, és heti egy hétköznapi délutánt (kedd, szerda vagy csütörtök) vesz igénybe. A képben és hangban
rögzített aktuális tananyagot a résztvevőknek előzetesen átküldik. A gyakorlati oktatás az előre egyeztetett helyszíneken és időpontokban, interaktív
módon történik. A felkészüléshez kötelező irodalom a Tények/Történetek/Képek Budafok-Tétény 2018 című kötet. A
tanfolyam helyszíne: Klauzál Ház és a
tematika szerinti helyszín. A tanfolyam
díja: 15 000 forint. Aki sikeres vizsgát
tesz, annak lehetősége nyílik a Pincejárat helytörténeti sétáinak megtartására.
Jelentkezés és további információ: december 10-ig e-mailben a
salamonj@bp22.hu címen. A jelentkezőket e-mailben értesítik a további
részletekről. n (vh)

szerességgel tanít hittant. A fiataloknak
a spiritualitást és társadalomtudományokat is érintő pszichológiai, teológiai és mentálhigiénés előadásokat tart.
Néhány éve a katolikus pap korra és
a hallgatóság összetételére való tekintet nélkül akar szólni a nyitott emberekhez: beszél a személyes lelki egyensúly jelentőségéről, a közösségi és
családi konfliktusokról, a párkapcsolati, illetve házassági problémákról, valamint a transzcendenciához fűződő
kapcsolat problematikájáról is.
Feri atya, vagy, ahogy követői nevezik, Pálferi az elmúlt húsz évben papi
mivolta ellenére arra törekedett, hogy
előadásai semlegesek legyenek, hallgatóságának semmilyen vallási és ideológiai elvárásnak ne kelljen megfelelnie ahhoz, hogy magába fogadhassa

azt az általa közvetített, használható és
értékes tudást, amely egy egész ország
testi-lelki-szociális jóllétét segíti.
Az 1966-ban született Pál Ferenc
főállású sportoló volt a Budapesti Vasasnál. Válogatott kerettagként 1987ben felnőtt magyar magasugró bajnok
lett. Tizennyolc éves korában kezdett
hittant tanulni, huszonegy évesen lett
elsőáldozó és harmincadik életévében
pappá szentelték. Szolgált káplánként
Terézvárosban és Rákoskeresztúron,
2002-től plébánosként Óbudán dolgozott, 2005-től pedig a SOTE Mentálhigiéné Intézet munkatársa.
Pál Feri atya decemberben többek
között Marosvásárhelyen, Csíkszeredán és Veszprémben tart online előadást
zárt csatornán Hogyan válhat erőforrássá a múlt? Hogyan alakítható szabadon
a jövő?, illetve Mi segít át az élet megoldhatatlan helyzetein? címmel.
A Fordulat: a változás kulcsa című
online előadását a Klauzál Házba szóló érvényes jeggyel lehet megtekinteni
december 8-án, illetve 9-én 18 órától. A
program iránt érdeklődők december 7-ig
még válthatnak jegyet a Klauzál Ház
honlapján: Klauzalhaz.jegy.hu. n (T. a.)

Felhívás

Szentmise a néhai díszpolgárokért

Budafok-Tétény 2017. évi díszpolgára, Udvarnoky László atya minden évben
egy kitüntetett alkalommal kerületünk élő és elhunyt díszpolgáraiért, illetve
hozzátartozóikért tart misét a budatétényi Szent István király plébániatemplomban. Idén már negyedik alkalommal, hagyományosan a liturgikus év utolsó
vasárnapján, vagyis november 22-én este fél 7-től szólt a szentmise díszpolgárainkért. A szentmise megtekinthető a Szent István király plébánia YouTubecsatornáján. n
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KÖRNYEZETVÉDELEM

 Városházi Híradó

Fűtsünk okosan!
Tilos a hulladékok eltüzelése a szabadban és a kályhában is
A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező. Az elmúlt évek országos adataiból
kiderül, hogy a kisméretű szállópor kibocsátásához a legnagyobb mértékben
a lakossági fűtés járul hozzá, ezért fontos odafigyelnünk, mivel és hogyan fűtünk.
Tegyünk jó fát a tűzre!
Ha fával fűtünk, száraz tűzifát,
fapelletet vagy fabrikettet használjunk,
így akár 20-30 százalékkal is csökkenthetjük fűtési költségeinket. A helyes tüzeléssel óvjuk gyermekeink és
saját egészségünket, továbbá környezetünket is, ugyanis a háztartási hulladékokból mérgező, rákkeltő anyagok
jutnak a levegőbe. Bizonyos háztartási
hulladékok, például a fémtartalmú színes papírok a tüzelőberendezést is károsítják.

Játéksorozat
a klímatudatosságért

Mit ne égessünk?
A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok.
A nem megfelelő körülmények között

az égetés során keletkező légszennyező anyagok komolyan veszélyeztetik
az emberi egészséget. Ezért Magyarországon a hulladékok nyílt téri vagy
háztartási tüzelőberendezésben történő
égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos. A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése, beleértve például az alábbiakat is:
úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett,
lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók,
raklapok stb.), rétegelt lemez, bútorlap,
építési fahulladék, színes, „fényes” papírhulladék, pet palack, műanyag hulladék, autógumi, használt ruha, rongy,
fáradt olaj, üzemanyag.

Ne tegyük kockára
egészségünket!
A szállópor felületére mérgező anyagok tapadnak, amelyek a tüdőbe, vagy
a kisebb méretű részecskék a vérbe is
bejutva káros, adott esetben visszafordíthatatlan egészségügyi hatásokat
eredményeznek. n
(Forrás és további információ:
www.futsokosankampany.hu)

Klímatudatossági játéksorozatot hirdetett Budafok-Tétény lakóinak az önkormányzat
Online vetélkedőt hirdetett meg az önkormányzat a kerületi lakosoknak. A
játék során értékes nyeremények találnak gazdára, érdemes velünk játszani egészen 2020. december 10-ig.
Az első forduló kérdései az alábbi linkre kattintva érhetőek el Közlekedés témakörben:
16–65 évesek részére:

https://forms.gle/DF3wr2VQCPbf6FHx7

65 év felettiek részére:

https://forms.gle/ywtPskFtqZeX9Mtq9

A második forduló kérdései az alábbi
linkre kattintva érhetők el Hulladékgazdálkodás témakörben:
16–65 évesek részére:
https://forms.gle/GjMvCkjtLMXiWV166

65 év felettiek részére:

https://forms.gle/py8Gj1ocFmfnLPkA6

A játékszabályzat ezen a linken érhető el:

https://budafokteteny.hu/uploads/files
/1606310389.pdf.

A játékot a KEHOP „Változz a jövődért, változz a Kerületért” című pályázatának részeként bonyolítják le.
Az online játék célja játékos formában
erősíteni a klímatudatos szemléletmódot, megismertetni a klímatudatos viselkedés aspektusát négy témakörön
keresztül. A játékban 16. életévüket
betöltött XXII. kerületi lakosok vehetnek részt. A részvétel önkéntes, a játék
elején biztosított pipálási lehetőség bejelölésével a résztvevők elfogadják, és
magukra nézve kötelező erejűnek ismerik el a játék szabályzatát. A játék a
résztvevők számára ingyenes, és nem
jár semmilyen kötelezettséggel.
A játéksorozatot követően az önkormányzat egy kérdőív kitöltésére kéri
Budafok-Tétény lakóit, amely az alábbi linken érhető el:
https://forms.gle/PMXxTugrh5wjBjBh6.

Budafok-Tétény
önkormányzata 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020

program keretében a „Változz a jövődért, változz a Kerületért” projekt
megvalósításához a magyar állam és
az Európai Unió finanszírozásában. A
projekt részeként elkészül BudafokTétény Helyi Klímastratégiája, valamint szemléletformáló programokat,
rendezvényeket tartanak minden korosztály számára. A pályázat forrásaiból 2021. szeptember 15-ig tervezik a
helyi klímastratégia kidolgozását, családi zöldnap megszervezését játékos
foglalkozásokkal, előadással, „Tudatos Budafok-Tétény” figyelemfelhívó
akciók megszervezését, óvónői klímatudatosság ismeretbővítő workshopok
megszervezését, „Színezd zöldre az
életed” tanulmányi verseny megszervezését, klímatudatossági aloldal
létrehozását és frissítését ismeretterjesztő tartalmakkal a kerület internetes oldalán, és játékos foglalkozás megtartását óvodás gyermekek
számára. n (vh)

Hulladékcsökkentés Európa-szerte
A szennyezett területek: közutak, vasutak, erdők,
turistaútvonalak, folyópartok megtisztítását tűzték ki célul
inden év utolsó hete az Európai
Hét (European Week for Waste Reduction =
EWWR), amelynek keretében a lelkes
önkéntesek saját akcióötleteiket megvalósítva felhívják a figyelmet a hulladékkeletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség csökkentésének,
a termékek újrahasználatának, valamint az anyagok újrahasznosításának
fontosságára. Idén november 21–29.
között rendezték meg a kontinenst átszelő programot, amelyben Magyarország is 12. alkalommal vett részt. A
2009-ben útjára indított kezdeményezéshez már a harmadik évben huszonhét ország csatlakozott, és akkor több
mint tízezer akciót valósítottak meg
Európa-szerte, ám az évek során egyre
több ország egyre több eseménnyel jelenik meg az adott év témájához kapcsolódva. Idén a láthatatlan hulladék
áll az EWWR középpontjában. Nem
véletlenül, hiszen a gyártási folyamatok alatt keletkező hatalmas men�nyiségű hulladékról a legritkább esetben van fogalmuk a felhasználóknak.
Észrevehetetlen, ezért megnehezíti a
vásárlási döntést és a felelősségvállalást. Egy okostelefon előállítása során például 86 kg hulladék keletkezik,
de az eszköz maga csak ~200g, vagyis 430-szor akkora a láthatatlan hulladék nagysága, mint a látható, megvásárolt terméké.

MHulladékcsökkentési

A biztonságért a téli
szezonban is tenni kell
Megelőzhetők a fűtési szezonban előforduló balesetek
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fontos szabályokra hívja
fel a lakosság figyelmét, amelyek betartásával megelőzhetők a fűtési szezonban gyakran előforduló balesetek.
tthona biztonságáért mindenki so-

Okat tehet. A fűtési szezon kezdete

A csatlakozni kívánók azonban bármilyen hulladékcsökkentési ötlettel
regisztrálhattak november 13-ig, így
Magyarországon november utolsó hetében négyszáz akció, illetve esemény
várt a megvalósításra.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), amelynek szervezésében Magyarországon az akcióhét
megvalósul, a Jövő Öko-Nemzedéke
Alapítvánnyal (JÖN) együttműködve a
Tisztítsuk meg az országot! programot is

útjára bocsátotta. Az illegális hulladéklerakók felszámolását prioritásként kezelő
szaktárca a hulladékkeletkezés megelőzését a fenntarthatóság egyik kulcsfontosságú elemének tekinti, ezért a júliusban kísérleti jelleggel elindított projekt
első körben a leginkább szennyezett területek, a közutak, vasutak, erdők, turistaútvonalak, folyópartok megtisztítását
tűzte ki célul, amelyhez a széles körű társadalmi összefogást elengedhetetlennek
tartja. n (Tamás Angéla)

előtt fontos elvégeztetni a tüzelő-fűtő
berendezések, így a kályhák, kandallók, gázkazánok és konvektorok, valamint a kémények karbantartását, ellenőrzését. Ezzel, és megfelelő, jó
minőségű tüzelőanyag használatával
megelőzhető, hogy a kémény miatt kigyulladjon az otthonunk, minimalizálható a szén-monoxid-mérgezés veszélye, és mindemellett kevesebbet is kell
fizetni a fűtésért. A szakemberek minden évben több ezer, veszélyt jelentő
hibát tárnak fel a tüzelőberendezések
és füstelvezető rendszerek átvizsgálásakor vagy tisztításakor. A kémények
rendszeres vizsgálata azért elengedhetetlen, mert ezek olyan épületgépészeti
berendezések, amelyek hibái a használók előtt rejtve maradnak, vagyis csak
az időszakos kéményellenőrzés adhat
valós képet az égéstermék-elvezető állapotáról.
Ma már a hazai háztartások jelentős
részében van szén-monoxid-érzékelő,
a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken kevesebben és kisebb
fokban sérülnek meg a szén-monoxid
miatt. A lakástüzek esetében is csökkenteni lehet a sérülés kockázatát, egyebek mellett füstérzékelő elhelyezésével.
Egy időben jelző berendezés emberéleteket és anyagi javakat menthet meg.

Vegyes tüzelésű kazánok esetében
tilos háztartási hulladékkal, lakkozott,
festett vagy nedves fával fűteni, mert
ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki és ezzel a környezetet károsítják, fokozzák a kéményben
a kátrány és a korom lerakódását is. A
kémény belső falára lerakódott vastag
korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat,
ami lakástűzhöz vezethet.
A társasházak esetében hirdetmény közzétételét követően, a családi házakba pedig igénybejelentést követően érkezik a kéményseprő, hogy
ingyenesen ellenőrizze és tisztítsa
a kéményt. n (budafokteteny.hu)

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

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

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

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

Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva,
zöldhulladék, termőföld. Tel: 06-20/4646-233
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését,
építését, kondenzációs kazánok telepítését
teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752
Tüzifa, szén, brikett és hőszigetelő anyagok
házhozszállítással is. Tel: 06-30/9516-583,
06-30/650-3512, 1116 Bp., Fehérvári út 202.,
icethermkft@gmail.com

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

Fakivágás, gallyazás, kertrendezés szakszerű
metszés, teljeskörű kertészeti munkák, kertépítés garanciával. Tel: 06-30/343-7318
Szőlő, gyümölcsfa metszést vállalok, vidéken
is. Tel: 06-30/682-4431

álláshirdetés

A Duna Vitex Kft. Magyarország legnagyobb hajlékony csiszolóanyag feldolgozó vállalata. Cégünk 1992-ben alakult
a német VSM AG leányvállalataként, amely a világ vezető csiszolóanyag gyártói közé tartozik és több, mint 150 éves
hagyománnyal és tapasztalattal rendelkezik. A Kft. tevékenysége hajlékony csiszolóanyag konfekcionálása.

Betanított munkás
pozícióba, budapesti munkavégzésre.
Feladatok:
• csiszoló termékek méretre vágása,
• anyagmozgatási feladatok elvégzése,
• gyártási szalagmunka egyéni munkavégzéssel,
Elvárások:
• önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre való képesség,
• pontosság, önellenőrzés,
• terhelhetőség, szükség szerint túlóra vállalása,
• kétműszakos munkarend vállalása
(5:30-14:00; 14:00-22.30)
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SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461, 30/9192-409
1224 Budapest, XIV. utca 59.

Időszakos ház körüli munkára segítőket keresünk. Órabér elszámolással.
Tel: +3630-603-5621

Gyártó üzemünkbe keresünk kollégákat



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!

kert 

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

hirdetés

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

állás 

életjáradék 



Előnyök:
• gyártó üzemben szerzett tapasztalat
• termelő berendezések használatával szerzett tapasztalatok
Amit nyújtunk:
• versenyképes kiemelkedő bérezés, bejelentett munkaviszony és jövedelem,
• vonzó juttatási csomag (cafeteria)
• munkába járás támogatása,
• teljesítménnyel arányos mozgóbér
• jó munkahelyi légkör, modern munkakörnyezet,
• biztos munkahely, egy dinamikusan fejlődő vállalatnál,
Pályázhat a ehorvath@dunavitex.com e-mail címre küldött önéletrajzzal vagy postai úton ill. személyesen a következő címre: Duna Vitex Kft, 1222 Budapest, Nagytétényi út 72-76.
(portán leadható).

INGATLAN

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK
Az árverési dokumentáció ára 10 000 Ft + áfa, azaz 12 700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája
javára. Az utalás megjegyzés rovatában az ingatlan címét és az „árverési
dokumentáció ára” szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció
díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni
Kiírónak a parkanyif@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő
2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek arra az e-mail címre, amelyről a díjfizetés
igazolása történt.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28., Kozma Ügyvédi Iroda.
1224 Bp., Sík utca 16/B.,
„kivett beépítetlen terület”
Helyrajzi szám: 231258/5.
Telekterület: 1001 m2+a 231258/3 hrsz-ú
„magánút” 3/8 tul. hányada
Övezet: Lke-2/NT/1. Az ingatlan kikiáltási
ára: 30 000 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.
1224 Bp., Sík utca 16/C.,
„kivett beépítetlen terület”
Helyrajzi szám: 231258/6.
Telekterület: 1000 m2+ a 231258/3 hrsz-ú
„magánút” 3/8 tul. hányada
Övezet: Lke-2/NT/1.
Az ingatlan kikiáltási ára: 30 000 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.

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.

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!

Átköltöztünk online felületeinkre
Hihetetlen összefogás részesei lehettünk! A kultúrát
szerető emberek mind-mind mellettünk, a Kultúronline
csapata mellett sorakoztak fel. Ennek eredményeként
többszáz videó és poszt, többtíz hírlevél (és különszáma) született meg, és a rengeteg tartalmas kínálattal
elértük a 100.000 fő nézettséget a Klauzál Ház weboldalán.
Elérkeztünk az újabb bezáráshoz és kitartóan folytatjuk a kultúra népszerűsítését. Honlapunkon, facebook
Semmiképpen sem szeretnénk, ha kulturális tartalom oldalunkon és youtube csatornánkon továbbra is szenélkül maradna az eddig hozzánk látogató közönség. retettel várjuk önöket.
Éppen ezért Kultúronline tartalmakkal továbbra is szóKérjük, legyen ennek részese a kultúrát népszerűsítő
rakoztatni kívánjuk önöket.
programunknak és iratkozzon fel Kultúronline hírleveA Klauzál Ház a koronavírus előtti időszaban is kivé- lünkre a kommunikício@klauzalhaz.hu e.mail címen.
telesen aktív volt a digitális térben. Hatékonyan használtuk az online világ eszközeit, sikerrel gyűjtöttünk
magunk köré célközönséget. Ennek eredményeként
a világjárvány érkezésekor „élő” címlistákkal rendelkeztünk, érdeklődő követők és valóságos lájkolók figyeltek ránk.
A koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatos
parlamenti és kormánydöntések értelmében a Klauzál
Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központban is meg
kellett hoznunk néhány újabb intézkedést. A Klauzál
Ház, a Cziffra Központ, a Barlanglakás, illetve a Nagytétényi Helytörténeti Kiállítótér 2020. november 11-től
(szerda) nem látogatható. A tervezett rendezvények és
tanfolyamok elmaradnak.

Márciusban jött létre a Kultúronline, ahol színes hírekkel és tartalmakkal kezdtük el szórakoztatni önöket.
Munkánk eredményeként intézményünk szerepe rövid
idő alatt túlmutatott a kulturális élet fenntartásán, a
kerület alkotóművészeinek és civil szerveződéseinek
összefogásán. A karanténban és önkéntes elszigeteltségben élők mentális jólétét szolgálva szellemi és lelki
segítővé, támogatóvá váltunk.
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 Városházi Híradó

Színesben ontotta a gólokat
az Aranycsapat
Bemutatták az évszázad mérkőzésének digitálisan
feljavított filmjét a Magyar labdarúgás napján
Szerdán, november 25-én – mikor máskor, ha nem a Magyar labdarúgás napján? – a Super TV2 leadta a napra pontosan 67 évvel azelőtt a londoni Birodalmi
Stadionban (Empire Stadium, manapság
Wembley) lejátszott Anglia–Magyarország találkozó, az Aranycsapat által 6:3ra megnyert Évszázad Mérkőzése digitálisan felújított, kicsinosított, helyenként
kiszínezett változatát. A bemutatóról a
meccs egyik hőse, a budafoki – de 1953ban az MTK-t erősítő – Zakariás József
lányával, Ágnessel beszélgettünk.

Pontot raboltunk
a másodiktól
Gól nélküli döntetlent játszott a BMTE Kisvárdán
Meglehet, a gondos előkészítés volt az
oka, de tény, hogy ebben a bajnokságban először óvta meg Póser Dániel kapott gól nélkül a kapuját. S ha sikerül
„nullára” lehozni egy meccset, akkor
egy pont már garantált – így volt ez a
labdarúgó NB I 12. fordulójában, amikor 0-0-s döntetlent játszott a BMTE az
adott pillanatban a tabella második helyén álló Kisvárdával.
sapatunk már pénteken elutazott a

Ctizenhatezres szabolcsi kisvárosba,

és nem volt fölösleges az előrelátás,
mert ilyenkor, november végén már leeshet a hó, és ez akár akadályozhatja
is az utazást. (Szombat délután már bizony szállingózott is a hó, ahogy gépkocsinkkal haladtunk az M3-ason kelet felé.)
Az élvonal egyik meglepetéscsapata (az újonc Budafok) látogatott tehát a másikhoz, a második helyen álló
2018-as újonchoz, a Kisvárdához. Ré-

vész Attila sportigazgató büszkén kalauzolt végig a 2800 nézőt befogadó,
de ezúttal a járvány miatt üresen tátongó Várkerti Stadionban. A pillanatnyi
helyezések alapján senki sem gondolná, hogy az élvonal két legalacsonyabb
költségvetésű csapata méri össze erejét, ha hinni lehet az egyik bulvárlapban megjelent táblázatnak: a Kisvárda
évi 961 millió, a Budafok 900 millió
forintból gazdálkodik.
Ehhez képest a szabolcsiak fennállásuk legjobb helyezésével pillanatnyilag másodikok, a BMTE pedig hetedik,
ami cseppet sem szégyellnivaló pozíció az újonctól.
„Nézd meg a gyepet, nyoma sincs
a hónak, ami reggel óta szállingózik, a
közeli termálforrás vizével fűtjük a játékteret. Ahogy lehullik a hópehely,
azonnal el is olvad – mutatja büszkén
Révész, a klub lelke, aki a következő pillanatban már szívélyesen fogadja
Oláh Lórántot, a vendég budafokiak ha-

bban, hogy a gondolat testet öltött,

sonló pozícióban dolgozó kulcsfiguráját. – Tavaly együtt végeztük el Lórival
a sportigazgatói tanfolyamot, jó kis évfolyam volt, Hajnal Tomi, a Fradi sportigazgatója is velünk együtt diplomázott.
Ez a jövő útja a magyar futballban, fiatal, tanult, világot látott vezetőkre van
szükség ahhoz, hogy szervezeti téren is
utolérjük az európai élmezőnyt.”
Révész szomorúan jegyzi meg,
hogy a koronavírus-járvány érzékenyen érinti a klubot, minden egyes zárt
kapus hazai meccsel 6-7 millió forintot
bukik a Várda, de egy Fradi elleni mérkőzésen akár tízmilliós bevétellel is lehetne számolni.
Aztán elkezdődik a mérkőzés, amelyen cseppet sem játszik alárendelt szerepet a Budafok, bár tagadhatatlan a
soknemzetiségű Kisvárda mezőnyfölénye. De nekünk is akadnak helyzeteink, főleg a csapatkapitány Kovács Dávidnak, a hazaiak próbálkozásait pedig
a remek napot kifogó Póser Dániel magabiztosan hárítja. Gól nélküli döntetlen a végeredmény, ennek az egy pontnak örülnünk kell.
– Két vereség után nagyon kellett a
pont, sikerült megállítanunk a hanyatlást, bár az az igazság, hogy mi minden mérkőzésünkön győzelemre játszunk – mondta Oláh Lóránt, és igazat
kellett adnunk klubunk sportigazgatójának. n (Ch. Gáll András)

ABaumstark Tibornak, a Spíler 2 szer-

kesztő-műsorvezetőjének és Marosi Gergelynek, a Mito ügynökség kreatív igazgatójának is óriási szerepe volt, nem
beszélve az egész projektet finanszírozó
Magyar Telekomról.
„Az ötlet tavaly augusztusban fogalmazódott meg, de amíg eljutottunk a
konkrét munkálatok beindításáig, el kellett telnie néhány hónapnak – árulta el
Marosi Gergely. – Meg kellett találnunk
a partnereket, és mire összeállt a Magyar
Telekom, a TV2 csoporthoz tartozó Spíler 2 sportcsatorna és a technikai munkálatokat elvégző Melon FX stúdió alkotta csapat, és dolgozni kezdtünk a filmen,
már 2020 áprilisát írtuk.”
Igen, csakhogy addigra megérkezett a
pandémia első hulláma, ami azért nagyban nehezítette a munkálatokat. Az első
feladat magának a kópiának a megtalálása volt, és már itt csaknem elakadt a vállalkozás. Kiderült, hogy Magyarországon – hihetetlen módon – nincs meg a
6:3 filmtekercse (!).
Hosszas kutatás után a nyomok Londonba vezettek, az eredeti felvételt készítő BBC-hez. Az eredeti felvétel esetén,
mivel akkor még technikailag megold-

hatatlan volt, hogy egyidejűleg közvetítse a tévé a mérkőzést, miközben rögzítik
is a meccset, úgy történt a rögzítés, hogy
egy filmfelvevőt odaraktak a tévé monitorja elé, és így vették fel a tévéadást...
Felesleges hangsúlyozni, milyen
szemcsés, széteső lett így a felvétel, de
még ennek is örülnünk kellett. A digitális
utómunka minősége minden várakozást
felülmúlt, mi több, a magyar gólokat és
az egyik angol gólt – az elsőt, Sewellét,
mivel Mortensennek a 34. percben szerzett gólja egyszerűen nem volt meg, eltűnt, Alf Ramsey tizenegyesét meg nem
volt érdemes – ki is színezték!
És végre múlt szerdán a tévénézők
milliói is láthatták az eredetinél is jobb
minőségű 90 percet.
„Megdöbbentően jó volt a kommentátorcsapat Baumstark Tiborral az élen
– mondta Zakariás Ágnes, aki sajnos az
évtizedek során ahhoz szokott hozzá,
hogy az 1954-es világbajnoki döntő előestéjével kapcsolatban rosszízű pletykákat terjesszenek édesapjáról. – Megható volt, ahogy elemezték a látottakat, és
külön is felhívták a tévénézők figyelmét
édesapám nagyszerű játékára, amellyel
legalább tizenöt évvel megelőzte a korát.
Merthogy Zakariás József volt a világtörténelem első beállósa, ahogy negyedik hátvédet játszva a fedezetsorból vis�szahúzódott a védelembe.”
Zakariás Ágnes el is kérte tőlem
Baumstark Tibi telefonszámát, s a fiatal
szerkesztő-riporter utóbb meghatottan
mesélte nekem, mennyire megérintette
a legendás labdarúgó lányának telefonhívása, és a kedves, méltató szavak. Mi,
budafokiak pedig méltán lehettünk büszkék városunk – hiszen amikor Zakariás
József született, akkor Budafok még nem
tartozott a fővároshoz – híres szülöttére.
n (Ch. Gáll András)

Hol sportolhatunk a szabadban?
Sportpályák, street workout parkok, futókörök és zöldövezetek várják az egyéni sportolókat
hónap elején bevezetett járvány-

Aügyi korlátozások már szabadtéren

is tiltják a csoportos amatőr sportolást,
de az egyéni testmozgás továbbra is
megengedett. A sportolni vágyók ezért
számos helyen végezhetnek egyéni
edzéseket, amíg újra meg nem nyílnak
a sportpályák és a konditermek a nagyközönség előtt. Mindenekelőtt természetesen a DunaFok Szabadidőparkot
ajánlhatjuk egyéni sportolásra, természetesen a védőtávolság betartásával.
Itt street workout park és sportpálya
is van a szabadidős tevékenységhez, a
Duna-parton pedig bicikliút megy egészen a Vasmacska teraszig.
Elkerített sportpálya működik évtizedek óta a Játék utcában is, bár ez
inkább focizásra való, ami most a tiltólistán szerepel. A Leányka utcában
azonban újabb fitneszpark található,
és a műfüves sportpálya is használható, ha betartjuk eközben a 1,5-2 méteres távolságot.
Innen nem messze van a Szent István
téri fitneszpark is, amely szintén nyitott
a nagyközönség számára. De nemcsak
Budafokon, hanem Tétényben is sok helyen lehet szabadtéren sportolni, a Bartók Béla úti lakótelepnél futókör, fitneszpark és egy rekortán sportpálya várja a

mozogni vágyókat. A nagytétényi Kastélypark melletti betonpályán szintén futballkapu és kosárpalánk is van, de a park
területe is kiválóan alkalmas egy pihentető sétára vagy kocogásra.
Visszatérve a kerület belsejébe, a
Rózsakerti lakótelepen is van sportpálya, mellette egy fitneszparkkal és street
workout eszközökkel. A Pannónia utca
és a Mező utca sarkán szintén tarthatunk magunknak egyéni edzéseket az
itteni beton- és rekortánpályákon.

Városházi Híradó
budafok-tétény

Az Arany János-lakótelepen szintén
rekortánpályán sportolhatunk. Akik erdei futásra készülnek, azoknak továbbra is kiváló terep erre a Kamaraerdő.
A szakemberek felhívják a kutyasétáltatók figyelmét, hogy kutyát az erdőben csak pórázon szabad sétáltatni,
mert egyébként megzavarják az erdő
élővilágát, amely már egyébként is lehet, hogy messzebbre költözött, annyira felszámolták a Covid-kirándulók a
vadon csendjét. n (vh)

Vezeti a bajnokságot a MAC
Hat góllal verték meg a Dunaújvárosi Acélbikákat
A listavezető MAC HKB Újbuda kiütéses, 6-0-s győzelmet aratott a Dunaújvárosi Acélbikák vendégeként
a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján. Úgy tűnik, a kerületi
sportolókat is foglalkoztató egyesület felnőtt csapata megállíthatatlan
a magyar bajnokságban. Legutóbb
az Újpestet páholták el a szomszédvár hokisai.
angyal Balázs, a MAC vezetőedzője

Ka meccs után úgy értékelt: gyorsan,

pontosan, jól kezdték a játékot, élesek
voltak, s nagyon jó arányban használták ki a lehetőségeiket és fórjaikat. A
második harmad kissé hullámzó volt,
a harmadikban viszont taktikusan játszott a MAC, jól őrizték a kapujukat.

David Leger, a Dunaújváros trénere már érthető módon csak panaszkodni tudott. – Nagyon rosszul kezdtük az
első harmadot, rendre lemaradtunk, s
bár a kapuscsere után valamelyest feljavultunk, ekkor már nagyon nagy volt
a hátrányunk – nyilatkozta az edző.
Leger szerint a második és harmadik harmadban küzdöttek becsülettel,
megvoltak a lehetőségeik is, de sajnos
ezekkel sem tudtak élni.
Jelenleg a MAC HKB Újbuda tizenkét meccs után 29 ponttal vezet az Erste Ligában a második FTC-Telekom
mögött, amelynek tizenhárom meccsből 25 pontja van. A harmadik helyen
a Corona Brasov Wolves áll 23 ponttal,
bár az erdélyi csapat még csak kilenc
mérkőzésen van túl. n (vh)
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