Segítség a rászorulóknak

Kóbor és Benkő

Elhunyt Nagy Péter

Az önkormányzattól fenyőfát, a Prologis vállalattól
energiatakarékos LED-izzókat kaptak az ünnep
alkalmából a rászoruló családok. (2. oldal) 

Az Omega énekese, Kóbor János is megemlékezett lapunknak a nemrég elhunyt zenésztársáról,
a Kossuth-díjas Benkő Lászlóról. (8. oldal) 

Élete 72. évében, december 10-én az Úr hazahívta
Nagy Pétert, a Budapest-Budafoki Református
Egyházközség lelkipásztorát. (9. oldal) 

Mellékletajánló

A humán területen végzett munkájáról adott ki
színes kiadványt Budafok-Tétény önkormányzata.
(Mellékletünk a lapban található!) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Závodi Janó
karácsonyi
gyerek
A Piramis legendás
gitárosával készített
ünnepi köszöntőt
az önkormányzat

(3. és 8. oldal) 

XXVIII. évf. 24. szám 2020. december 16.

Idősbarát Önkormányzat díjat kapott a kerület
A pályázatában bemutatott idősbarát intézkedései, jó gyakorlatai alapján Idősbarát Önkormányzat díjban részesült kerületünk önkormányzata
Újabb elismerésben részesült Budafok-Tétény önkormányzata. Az Idősbarát Önkormányzat díjat december
9-én Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester vette át Zsigó Róberttől, Novák Katalin családokért felelős
tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkárától. A díjjal Budafok-Tétény
önkormányzata idősügyi feladatainak
ellátását ismerték el.
tizenhetedik alkalommal átadott

AIdősbarát Önkormányzat díjat No-

vák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, valamint Pintér
Sándor belügyminiszter adományozta a XXII. kerület önkormányzatának. A díj célja az elismerésen túl
felhívni a figyelmet arra, hogy helyi
szinten az önkormányzatok tehetnek
legtöbbet az időspolitika érvényesülésért, a közösségek fejlődéséért.
Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester a díj átvételekor mondott köszönőbeszédében ismertette az önkormányzat idősbarát tevékenységét,
külön kitérve a járványhelyzetre,
amely a kerület vezetését is új kihívások elé állította. – Ebben a nehéz
időszakban különösen érzékelhető,
hogy mindannyiunk természetes igé-

Karácsonyi üdvözlet

A díjat Dankóné Hegedűs Jolán
alpolgármester vette át
a családokért felelős miniszter
parlamenti államtitkárától

nye családunkat, mindenekelőtt gyermekeinket és idős, beteg hozzátartozóinkat minden körülmények között
biztonságban tudni – hangsúlyozta
Dankóné Hegedűs Jolán. Kifejtette: a
koronavírus-járvány negatív hatásai
mellett sok mindenre meg is tanított
bennünket. Ezek közül a leghasznosabb az egymás iránt érzett felelősségvállalás, az önzetlenség és tenni
akarás egész közösségünkért – fogalmazott az alpolgármester, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik ebben a nehéz évben is segítették idős
társainkat, köztük a Szociális Szolgálatnak és a civil partnereknek.
Budafok-Tétény
önkormányzata korábban átvehette a Családbarát
Hely díjat is. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által adományozott díj átvételekor Karsay Ferenc polgármester azt hangsúlyozta,
az önkormányzat arra törekszik, hogy
a családbarát intézkedéseit összefüggő egészként, rendszerben gondolkodva valósítsa meg. Ennek lényege,
hogy a születés pillanatától – a Babacsomagtól – az emberi élet utolsó pillanatáig igyekszünk segíteni a családok, a fiatalok, a csecsemők és az
idősek életét... n (vh)

Egészséget kívánok mindenkinek!
Karsay Ferenc polgármester nem tervez adóemelést a pandémia miatt
– A legutóbbi interjúnk alkalmával
még azt gondoltuk, hogy talán az év
végére már túl lehetünk a koronavírus-járványon. Most azonban itt a
második hullám tetőzése. Milyen érzések vannak ennek kapcsán önben?

Budafok-Tétény Önkormányzata nevében áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok!
Üdvözlettel:
Karsay Ferenc polgármester

– Sok tragédia történt a járvány miatt
a kerületben is, sok barátot vesztettünk
el. Legfőképpen a járvány első áldozatai égtek bele a szívünkbe, Horváth Tibi
vagy Pajor Jancsi elvesztése döbbentett
meg minket először a Nagytétényi Polgári Körből, de sok más barátunkat, kerületi honfitársunkat is elveszítettük a
pandémia miatt. Ennek ellenére van
jó érzésem is a veszélyhelyzettel kapcsolatban, hiszen jól vizsgázott az a
kör, amelynek dolga megoldani az ezzel kapcsolatos problémákat. Úgy érez-

tem mindvégig, hogy számíthatunk egymásra. És nemcsak azok vizsgáztak jól,
akiknek a munkájukból adódóan ez a
feladata, az egészségügyi dolgozóktól
kezdve a gazdasági szakemberekig, hanem az átlagemberek is. Segítettek az
idős szomszédnak a bevásárlásban, tartották a lelket a szüleikben, nagyszüleikben, még akkor is, ha közvetlenül
nem tudtak velük találkozni, kisegítették a környezetükben élőket azzal,
hogy a gyerekükre vigyáztak a távoktatás során. Ennek sok jelét tapasztaltam
a kerületben, ami igazán szívet melengető. Amikor erre gondolok, sokszor Teréz anya szavai jutnak az eszembe, aki
azt mondta: az igazán erős emberek akkor is tudnak segíteni másokon, amikor ők maguk is komoly problémákkal
küzdenek. (Továbbiak az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Tapasztalatcsere a
részvételi költségvetésről
A fővárosban és a kerületben is megkérdezik
a lakosságot a fejlesztésekről
Elkezdődött a fővárosi részvételi költségvetés első, kísérleti ciklusának ötletgyűjtő szakasza. Ennek
megfelelően nemrég ötletbörzét tartottak a szervezők. A járvány miatt
az interneten megtartott eseményen
Szepesfalvy Anna alpolgármester számolt be a kerületi részvételi költségvetés tapasztalatairól.
int arról többször beszámoltunk,

Mtavaly (Magyarországon az elsők

Karácsonyvárás
összefogással
Az önkormányzattól fenyőfát, a Prologistól
energiatakarékos izzókat kaptak a rászorulók
Az önkormányzat és más támogatók
segítségével negyven kerületi család
és közel hetven idős ember karácsonyát teszi fényesebbé, szebbé és boldogabbá a Család- és Gyermekjóléti
Központ.
ványi Viktória intézményvezető bol-

Idogan mesélte, hogy a járvány ellené-

re az elmúlt évekhez hasonlóan segítséget tudnak nyújtani a rászorultaknak. A
gyerekek leírták, mire vágynak, álmaikat pedig a SecuryMaster Kft. váltotta valóra. Az összefogásnak köszönhetően a gyerekeket focilabdával, asztali
rugósfocival, legóval, Barbie babával,
kreatív készlettel vagy könyvvel ajándékozták meg. A felnőttek a tartós élel-

miszereken kívül az önkormányzattól
egy-egy fenyőfát, a Prologis Inc. vállalattól családonként hat energiatakarékos
LED-izzót kaptak az ünnep alkalmából.
A szűk körű, ám örömteli átadási összejövetelen a fenyőket Karsay
Ferenc polgármester, az energiatakarékos és környezettudatos adományt
Szoboszlay Máté, a Prologis magyarországi tőkeallokációs igazgatója, a
gondosan becsomagolt ajándékokat
pedig a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai adták át a négy megjelent családnak december 11-én.
– Hiszünk a közösségek és a jó
szomszédi viszony erejében. Célunk, hogy szilárd, őszinte kapcsolatokat alakítsunk ki a helyi közös-

ségekkel, és segítsük egymást. Arra
törekszünk, hogy fenntartható vállalkozásként példát mutassunk tevékenységünkkel. Örömünkre szolgál, hogy a
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködve ezen
adományunkkal segítséget nyújthatunk a rászorulóknak, támogathatjuk
a jobb minőségű, tartósabb és költségkímélőbb világítás biztosítását. Ezzel
a nyolcszáz LED-izzóval szeretnénk
könnyebbé tenni a családok számára a szeretetteljes ünnepi időszakot –
mondta Szoboszlay Máté.
Karsay Ferenc kifejtette lapunknak:
ezekben az embert próbáló időkben különösen fontos, hogy a helyi közösség
nélkülöző lakosainak terheit a kerületben működő nagyvállalatok és sikeres
vállalkozások is enyhítsék adományaikkal. Azon túl, hogy a támogatás minden formája jól jön most, a LED-izzók
nemcsak a jelenben jelentenek megtakarítást, hanem hosszú távon is.
Az idős embereknek és a többi nehéz helyzetben élő családnak, többek között a Családok Átmeneti Otthonában lakóknak az ajándékokat még ezen a héten
házhoz viszik a Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói. n (Tamás Angéla)

Elvégezték az első zajmérést
Egyre közelebb lehet a megoldás a Budaörsi Repülőtér zajszennyezésének ügyében
Megtörtént az első zajmérés a kerületben, amelyet elsősorban a Budaörsi Repülőtér zajszennyezése miatt rendelt
meg az önkormányzat. Várhatóan készül majd egy kerületi zajtérkép is a legfrissebb mérések alapján. Erre többek
között azért van szükség, mert pontos
adatokkal kívánnak rendelkezni azokhoz a tárgyalásokhoz, amelyet a repülőtér működtetőivel és az illetékes hatósággal, döntéshozókkal folytat Karsay
Ferenc polgármester a kisrepülők zajának megszüntetése érdekében.

között) Budafok-Tétény adott lehetőséget a lakosságának arra, hogy döntsön a kerület költségvetésének egy jelentős, 300 millió forintnyi részéről. A
projekt sikerét bizonyítja, hogy a kerületi lakosság 20 százalékát sikerült
megszólítani, és mintegy 360 javaslat
érkezett, amelyekre 10 400 szavazatot
adtak le a budafok-tétényiek. A legtöbbet, összesen az ötletek közel 60 százalékát a budafokiak nyújtották be.
Budafokon három győztes projekt
megvalósulására is van lehetőség. Közülük 231 szavazattal a Kóborló, önsétáltató kutyák problémájának megoldása projekt lett az első, akik 1 millió
forint támogatást nyertek el a részvételi költségvetés keretén belül. 209 szavazattal a második budafoki győztes a
Mézesfehér utcai projekt, amit a lakótelepen élő tulajdonosok nyújtottak be. A
rendelkezésre álló 59 millió forintból az
utca épületeinek főbejáratainál húzódó
sétány burkolati javítása, a vízelvezető
árkok, a sétány világításának felújítása,

a lépcsők és a támfalak helyreállítása, a
parkolók felfestése, valamint a területen
lévő játszótér, a garázssor előtti útszakasz és a parkoló burkolatának javítása
valósul meg. 12 millió forintból a 153
szavazatot begyűjtő Dunafok Kertmozi – A Mozi Szelleme – Közösség Ereje projekt jöhetett létre. Budatétényben
130 vokssal a Rózsakerti Sportcentrum
terv nyert. Nagytétényben a Tétény-Rét
Családi Park ötlete valósulhat meg 80
millió forintból.
Idén a fővárosi önkormányzat is elindította a részvételi költségvetését, amelyre
egymilliárd forintot különített el a 2020.
évi költségvetéséből. Az összeg felhasználásáról a budapestiek ötletei alapján a
fővárosi lakosok dönthetnek majd. A fővárosi részvételi költségvetés első, kísérleti ciklusának ötletgyűjtő szakasza 2020.
október 1-től december 31-ig zajlik az
otlet.budapest.hu oldalon. Hamarosan
újra elindul a budafok-tétényi részvételi költségvetés is. A javaslatokat januártól
lehet majd beküldeni, a megújult projekt
részleteiről folyamatosan beszámolunk
honlapunkon. n (vh)

Harmincnégy egyetemista
kap ösztöndíjat idén
Lezárult a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
udafok-Tétény önkormányzata 36

Bpályázóból 34-et tud támogatni a

Bursa Hungarica ösztöndíjjal 2021ben. Az ösztöndíjpályázatra azok a
Budafok-Tétény területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. A pályázatra jelentkezhettek azok is, akik a 2020/2021.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek, továbbá családjukban az egy főre jutó jövedelem nem

haladja meg a 99 750 forintot, önfenntartó pályázók esetén a nettó 140 049
forintot (vagyis a garantált bérminimum nettó összegét).
A beérkezett pályázók közül 32 felsőoktatási hallgató és 2 felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatal részesülhet támogatásban a jövő évben.
A bírálatból 2 nem megfelelő pályázatot zártak ki. Egyikük nem nyújtotta be
a kötelező mellékleteket, a másik pályázó pedig túllépte a kiírásban meghatározott egy főre jutó jövedelemhatárt. Az
önkormányzat a 2021. évi fordulóban
ismét valamennyi, a kiírásban szereplő
feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó jelentkezőt ösztöndíjban részesít.
A képviselő-testület által elfogadott pályázati költségvetési keretösszeg 2021re: 11 300 000 forint. Az ösztöndíj havi
összege a képviselő-testületi döntés értelmében 2021-től valamennyi, a korábbi pályázati fordulóban támogatott pályázók esetében is 14 000 forint. n (vh)

Ajándékutalvány a pedagógusoknak

olyamatosan zajlanak tárgyalások

Fa légügyi hatóságok és a Budaör-

si Repülőtér között. A reptér jelenleg
azt ígéri, hogy az új reptéri rendről szóló egyeztetések lezárására decemberben kerül sor, ezt pedig be fogják nyújtani a hatóságoknak. Karsay Ferenc és
Németh Zsolt országgyűlési képviselő nemrég tárgyalt a repteret üzemeltető Aeroglobe Kft.-t tulajdonló Fly-Coop
Kft. vezetésével. A Fly-Coop támogatja az önkormányzat repülési kör nyomvonalának megváltoztatására irányuló javaslatát, és úgy látják, hogy az jó
eséllyel részesül majd pozitív elbírálásban a légügyi hatóságok részéről. Ennek elősegítésére a polgármester és Németh Zsolt az ügyet támogató Molnár
Gyula országgyűlési képviselővel közösen küldtek levelet Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek. Felmerült az is, hogy a repülőtéren

aszfaltos kifutó létesüljön, hogy a motoros kisgépek mellett jetek is részt vehessenek a forgalomban, amely tovább
növelné a környék zajszennyezettségét.
Ezt azonban a Fly-Coop sem támogatja. A kisrepülőgépek állandó zaja azért
is juthat el ugyanakkor a kerületi ingatlanok környezetébe, mert a Budaörsi Repülőtér légtere jelenleg a nem ellenőrzött légtér kategóriájába tartozik,
vagyis nem olyan szigorúak itt a korlátozások a légi forgalomra, mint az ellenőrzött helyeken. Ezt is meg kellene

tehát változtatni a zajszint csökkentéséhez. Hamarosan mindezekről tájékoztató egyeztetést tartanak az ügyben
leginkább érintettek képviselőivel, így
a Fly-Coop vezetősége és Karsay Ferenc polgármester mellett részt vesznek
Németh Zsolt és Molnár Gyula országgyűlési képviselők, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője,
Somos Iván (DK), és a szóban forgó
körzetben élő Staudt Máté (Jobbik) önkormányzati képviselő csakúgy, mint a
panaszos lakosság képviselői is. n (vh)

A kerület vezetői a dolgozók egész éves munkáját meghálálva, az idei év végi alkalommal 15 intézményben jártak, és összesen 732 db 10 000 Forint értékű Auchanajándékkártyát adtak át a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, valamint technikai dolgozók számára. Az iskolákba Karsay Ferenc polgármester, Dankóné Hegedűs
Jolán, Németh Zoltán és Szepesfalvy Anna alpolgármesterek látogattak el, ahol átadták a jutalmakat a köznevelési intézmények munkatársai részére. n

Városházi Híradó

Különleges karácsonyi
videoüzenet a kerületieknek
Budafok-Tétény Önkormányzatának vezetői és képviselői kívántak boldog ünnepet
ülönleges videófilmben kívántak ál-

Kdott, boldog karácsonyt és boldog új

felhívás

A Nagytétényi Polgári Kör tagjainak,
valamennyi partnerünknek,
Budafok-Tétény lakóinak

NAPTÁROSZTÁS

örömteli, békés,
áldott Karácsonyt
és boldog Újesztendőt
kívánok a mielőbbi találkozás reményében
a vezetőség nevében:

Budafok-Tétény önkormányzata 2020. december 18-án,
pénteken 11.00–13.00 óra között, az Oroszlános udvarban tartja az idei naptárosztást.
Kerületünkben hagyomány, hogy a Budafoki Betlehemes séta
végével, az ünnepi műsor alatt osztják ki a következő évre szóló kerületi naptárakat. Az idei évben a koronavírus-járványra való
tekintettel a rendezvény sajnos elmarad, a naptárakhoz azonban
hozzájuthatnak a kerületi lakosok. Az önkormányzat december
18-ára szervezi a naptárosztást az Oroszlános udvarba (1221
Budapest, Leányka utca 1–3.), ahol a készlet erejéig vehetők át
a 2021-es budafok-tétényi naptárak. Kérjük, mindenki az előírásoknak megfelelően, maszkban érkezzen és tartsa a 1,5 méter
védőtávolságot, egymás és saját védelmünk érdekében!

Mi a véleményük?
önkormányzati képviselő,
alpolgármester, Fidesz–KDNP

Kinek mi a fontos
Bátran kijelenthetjük, így 2020. december közepén, hogy ezt az évet nem
fogjuk visszasírni és elfelejteni sem
egy darabig. A koronavírus-járvány váratlan és nehéz helyzet elé állította a
családokat, munkaadókat és munkavállalókat, az idősek, betegek ellátását
végzőket, a gyermekeinket és az őket
oktató pedagógusokat, valamint az önkormányzatot és intézményeit is.
Február óta szinte minden héten
új helyzettel szembesülünk, újabb és
újabb problémák várnak sürgető megoldásra. Többször, több körben kellett
alakítani a szociális ellátórendszeren,
mindig annak megfelelően, hogy milyen előírásoknak megfelelően tudtak
működni, ügyelve arra, hogy egyetlen
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Álláspont

Németh Zoltán alpolgármester

Mit hozhat a jövő év?
Saz egyes emberek életét, megszokott mindennapjainkat és a társasági éle-

Karácsonyi üdvözlet

szepesfalvy anna

képviselet

okat beszélünk arról, hogy a koronavírus-járvány hogyan változtatta meg

esztendőt minden kerületi lakosnak az
önkormányzat vezetői és a kerületi képviselők. A felvételen a Piramis legendás
gitárosa, Závodi János (a rajongók számára csak Závodi Janó) is közreműködik. A köszöntőről előzetesen csak an�nyit árulunk el, hogy Janó természetesen
az ünnephez kötődő egyik régi szerzeményét adja elő, eredeti körülmények
között, rendhagyó helyszínen az ünnepvárás alkalmából. A film megtekinthető
lesz a budafokteteny.hu honlapon, illetve
a Facebook közösségi portálon. n (vh)

Lászlóné Varga Éva elnök



idős vagy rászoruló se maradjon ellátatlanul, különösen ebben a nehéz időszakban. Többször is át kellett szabnunk a költségvetést, hogy mindig
biztosak lehessünk abban, hogy a járvány elleni védekezésre megfelelő fedezet áll rendelkezésre, legyen itt szó
maszkok, kesztyűk, fertőtlenítőszerek
beszerzéséről, vagy bármilyen más logisztikai költségről.
Az önkormányzat a település életében egy olyan szereplő, amely a többi
hivatalhoz, hatósághoz, közigazgatási
egységhez képest a legközvetlenebb viszonyban van a kerületiekkel, így sokszor mi tudtunk a leggyorsabban segítséget szervezni ott is, ahol az nem a mi
feladatunk lett volna. Legyen itt szó akár
a háziorvosoknak vagy az iskoláknak átadott védelmi eszközökről, akár szállítási kapacitások biztosításáról.
Arra is figyeltünk, hogy amennyire
lehetséges, a járvány ne kösse le minden energiánkat, az élet a lehető leginkább normális kerékvágásban folytatódjon, így haladjanak a fejlesztések,
felújítások is.

A polgármester ebben az évben másodjára kerül abba a nehéz helyzetbe, hogy a település működéséhez és a
járvány elleni védekezéshez szükséges
döntésekért egymagának kell felelnie.
Annak ellenére, hogy semmi sem kötelezi erre, minden frakció véleményét kikéri a mai napig.
A fentiek után különösen rossz szájízt hagy maga után, hogy a baloldali ös�szefogás egyes képviselőitől egész évben nem hallottunk mást, mint hogy mit
miért ne, hogyan ne, mikor ne csináljunk. Hogy a legfontosabb nekik, hogy
a veszélyhelyzetekkel tarkított járványveszélyes időkben a döntésekért egyedül felelős polgármester miért nem vette ki az éves szabadságát… Felszólítják
(sic), hogy azonnal tegye meg…
Nem vetemedem arra, hogy ilyen
hangnemet engedjek meg magamnak.
Inkább mindannyiunknak azt kívánom,
hogy a rendhagyó karácsonyi időszakban
találja meg mindenki azt a belső békét,
amit a kerület konstruktív építésére tud
fordítani. Mindenkinek ez az érdeke. Vigyázzunk egymásra karácsonykor is! n

tünket. Fontos azonban arról is szót ejteni, milyen hatással volt ez az időszak
az önkormányzatunkra, a kerületi intézményeinkre. Az év végéhez közeledve Karsay Ferenc polgármester levelet küldött a Polgármesteri Hivatal és az
intézményeink dolgozóinak, háláját fejezve ki, amiért mindannyian a maximumot nyújtották a megváltozott körülmények között is. Nagy köszönettel tartozunk nekik, hiszen munkájuknak hála egyelőre nem befolyásolta negatívan az önkormányzat működését a járványhelyzet. Ahogyan ők, úgy az
önkormányzat vezetése is mindent megtesz, hogy stabilan tartsuk a kerület
költségvetését, fontos azonban tudni, hogy nem minden változás, bevételkiesés mutatkozik meg azonnal. A következő év ezért nehéz lehet, de tervekkel,
ötletekkel, nagy hittel vágunk neki, és bízunk benne, hogy projektjeinkkel
boldogságot hozhatunk a kerületbe..
Itt van mindjárt a részvételi költségvetés második éve, amely január 4-én
megújult formában tér vissza. A program keretében ismét jelentős forrást
biztosítunk arra, hogy a kerületiek a szívüknek legkedvesebb, a közösségek
szempontjából a legszükségesebb, Budafok-Tétényt szebbé, élhetőbbé, otthonosabbá tevő ötletét megvalósíthassák. A beküldött javaslatokból ismét
közönségszavazás alapján dönthetik el a helyiek, melyek valósuljanak meg
az egyes kerületrészekben. Az egészen apró ötletektől kezdve a nagyobb költségigényűekig várjuk a javaslatokat, hiszen idén is jelentős forrást, összesen
300 millió forintot biztosítunk a projektek megvalósítására. (Összehasonlításképpen: kerületünkben az éves költségvetés 2,5 százalékáról dönthetnek
közvetlenül az itt élők, míg a fővárosban jelenleg is zajló, hasonló projekt során ez az arány csupán 0,2 százalék)
Jövőre is folytatódik továbbá az egyre népszerűbb Pincejárat, amely
a helyi pincészetek kincseit tárja fel, színes programokkal, finom ételekkel, helytörténeti sétákkal kiegészítve, és bízunk benne, hogy többet találkozhatunk egymással, és megtarthatjuk hagyományos nagyrendezvényeinket is.
Sok jót tartogathat számunkra az év, azonban ezt csak akkor tudjuk élvezni, ha egészségesek vagyunk. Fontos eszköze lehet ennek a szabályok fegyelmezett betartása, a távolságtartás, a maszkhasználat, illetve a koronavírus elleni oltás. Utóbbira már lehet regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon.
Bízom benne, hogy mi, budafok-tétényiek is felelősen járunk el, és mihamarabb aggodalmak nélkül, felszabadultan térhetünk vissza szeretett régi életünkhöz.
Minden olvasónak áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok! n

Staudt Máté
önkormányzati képviselő
Jobbik

A Baross Gábor-telep déli részén fekvő Zagyva utca 35.,valamint Lókos
utca közötti közel 50 méter hosszúságú útszakasz (amely magántulajdonban lévő, ám közútként használt terület) egy útburkolat és járda nélküli
földterület, melyet gyakran közútként
használnak, főleg a Galga utcai lakópark lakói hajtanak át rajta. Sajnos az
adott útszakasz gépjárműhasználata
jelentős porral jár, főleg a száraz, nyári
időszakban. A probléma olyan mértékű, hogy jelentősen nehezíti a lakosok
mindennapi életét. Az ott lakók például
nem tudnak a szabad levegőn tartózkodni, sőt nem merik bizonyos időszakokban kinyitni az ingatlanuk ablakát

Tóth Endre
önkormányzati képviselő
Momentum Mozgalom

Tájékozódjon sokszínűen,
olvassa A XXII. Kerület Hangját!
1200 karakter. Ennyi jut egy ellenzéki képviselőnek itt a Városházi Híradóban másfél havonta. Ez néhány gondolat megfogalmazására ugyan elég, és
a szerkesztő híven közli is az általunk
leírtakat, de akármit is írunk, az elvész
a fideszes önkormányzati vezetés termelési beszámolóinak dzsungelében.
A polgármester fényképe minden második oldalon ott virít: Karsay Ferenc
meccset néz, korcsolyázik, utakat ad
át és szentmisén vesz részt. A kerületben minden a helyén, a botrányok csak

sem, mert tapintható pormennyiség
jutna be a lakásukba. Mivel az adott
útszakaszon egyre növekszik az áthaladó forgalom, így a probléma egyre
csak fokozódik. A tarthatatlan állapotok kezelése érdekében aláírásgyűjtés
történt, több tucat, a környéken élő és
a portól szenvedő lakos írta alá a kezdeményezést. A nevezett petíció továbbításra került a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Iroda felé. Ezt követően
az illetékes szakiroda képviselőjével,
valamint helyi lakosok jelenlétében
helyszíni szemle során kivitelezhető és hatékony megoldásként a Galga,
Zagyva és Lókos utca találkozásának
lezárásával zsákutca kialakítása lett
tervbe véve, mely a következő hetekben meg fog valósulni. Ezzel a földes
úton jelenleg áthaladó forgalom megszűnik, mivel a lezárást követően az
érintett útszakaszokon zsákutcák kerülnek kialakításra, módosítva a jelenlegi forgalmi rendet. n

akkor gyűrűznek be az újságba, ha valamely ellenzéki képviselő körül lehet
őket kavarni. A kormánypárti narratíva minden cikket leural. Aki csak a Városházi Híradóból tájékozódik, az narancssárga fényben tündökölve látja
Budafok-Tétény hamis tükörképét.
Ha kíváncsi azokra a hírekre és véleményekre, amelyek a Városházi Híradóból kimaradnak, ha igazán érteni
szeretné, hogy mi történik Budafok-Tétényben, akkor forgassa A XXII. Kerület
Hangját, az ellenzéki pártok közös kiadványát, amelyet első alkalommal a
múlt hétvégén juttattunk el minden kerületi lakos postaládájába! A kiadványt
a továbbiakban rendszeresen kívánjuk
megjelentetni. Ha mégsem jutott el Önhöz, vagy támogatná a következő szám
megjelenését, keressen bizalommal
a toth.endre.bp22@gmail.com e-mail
címen! Tegyünk közösen a sokszínű
kerületi tájékoztatásért! n
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 Városházi Híradó

Mikulás a Tündérkertben
Így várták idén a Mikulást a Tündérkert Tagóvodában
Mivel advent és a Mikulás ünnepének
eljövetelével egy olyan időszak kezdődik, amely a gyermekeknek igen fontos, november végén mindig feldíszítik
a Tündérkert tagóvodát. Az előtérben
egy kandallót helyeznek el, mely a
családi összetartozást, és szeretetet
szimbolizálja. Feldíszítik az öltözőiket
és csoportszobáikat is. Sok dekorációt készítenek a gyerekekkel együtt, ez
szintén a várakozás izgalmát, az ös�szetartozás érzését erősíti.
Mikulás ünnepe, mint minden év-

Aben, idén is az óvoda alapítványá-

nak támogatásával valósult meg. Idén,
az óvoda beszámolója szerint, a Mikulás érkezése a COVID-19 vírus miatt
rendhagyó volt. Mivel az óvodapeda-

gógusok szerették volna gyermekeiknek a korábbiakhoz hasonlóan varázslatossá tenni ezt az ünnepet, a kertész
bácsit kérték meg, hogy öltsön Mikulás-ruhát, és az ablakon bekopogva, integetve adja be az előre elkészített csomagokat a gyerekeknek. Az ovisok a
látogatást egy-egy dallal és verssel köszönték meg a Mikulásnak.
A csomagokat az óvodai dolgozók úgy állították össze, hogy legyen
benne a gyerekek által szeretett csokoládé is, de az egészséges életmódot
figyelembe véve gyümölcsök, aszalványok, mogyoró is került az ajándéktasakokba. Az adventi várakozást
változatos kézműves tevékenységek,
dalok, versek, mesék tették még meghittebbé. n (Tündérkert Tagóvoda)

Koccintunk karácsonykor?
Házhoz szállítják a borokat is a kerületi pincészetek az ünnepekre
Karácsonykor és az év utolsó napján a
finom borok és pezsgők sem hiányozhatnak az ünnepi asztalról, de az ajándékok között is előkelő helyet foglalnak
el a minőségi italok, így nem csoda,
hogy a budafoki pincék is kiváló nedűkkel, jó ajánlatokkal és remek akciókkal várják megrendelőiket.
Lics Pincészet 2017-es Szekszár-

Adi Cabernet Franc bora, amely idén

aranyérmes lett a VinAgora 2020 nemzetközi borversenyen, 2000 Ft/palack
áron vásárolható meg, a 0,75 l-es NoraBora pedig üvegenként 500 forintba kerül. A 3 literes Bag-in-boxba töltött borok litere 900 forint, és ezekből
négyfajta is kapható: száraz Chardonnay, kései szüretelésű, félédes Olaszrizling és száraz Cabernet Sauvignon
rozé bor a 2019-es új termékcsaládból,
valamint a 2018-as Szekszárdi száraz Merlot. A folyóbor, a Zöldveltelíni

(száraz, fehér) vagy Kékfrankos (száraz, vörös), 10 liter vásárlása esetén literenként 300 forintba kerül. A borokat
a pince budafoki mintaboltjában (Kossuth Lajos utca 44.) lehet megvásárolni hétköznap 8 és 18 óra között, szombaton 8–13 óráig.
A Katona Borház (Borkő utca 10.,
telefon: 06-20/221-0871) minden megrendelőjének, aki 4000 Ft értékben vásárol, ajándékba ad egy palack 0,75 l
kiszerelésű Katona FLÖRT 2019 (Irsai
Olivér – Sárgamuskotály) típusú száraz fehérbort, és minden Bag-in-box
tételükre 1+1 akciót hirdetnek. A megrendelt borokat ingyen házhoz szállítják, és a karácsonyra gondolva ezer,
kétezer, ötezer, illetve tízezer forintot
érő kuponok megvételét kínálják ajándékozásra.
A Sauska Borászat termékeit a
webshopjukban érdemes kiválasztani és megrendelni. A dec. 22-ig, il-

letve dec. 29-ig beérkező rendeléseket házhoz szállítják, tizenötezer
forint fölött ingyen, személyes átvételre pedig a Nagytétényi út 36–40.
szám alatti pincében van mód.
A Törley Pezsgőpincészet a
webshopjában ingyenes házhoz
szállítással kínálja a négy Törley,
egy Hungária és egy François nyerspezsgőből álló vegyes csomagot és
a hat üveg Rosé pezsgőt tartalmazó összeállítást. Ezenfelül 1000 forint kedvezményt nyújt a hatdarabos
Hungária szárazpezsgő-válogatásra és 10%-ot a 2 palack Törley BIO
brut pezsgőt és 2 palack Mionetto
Prosecco DOC Vino Biologico Extra Dry pezsgőt tartalmazó, különleges biocsomagra.
A pezsgőkínálatot a Törley
Gyüjtemény és Látogatóközpontban
(Anna utca 7.) található mintaboltban is
meg lehet vásárolni. n (Tamás Angéla)

Ünnepi ételek rendelésre
A vendéglőink házhoz is szállíthatják a karácsonyi finomságokat
Az ünnep közeledtével egyre többen
töprengenek azon, mi legyen a karácsonyi menü, hiszen a családok többsége szűkebb körben kénytelen a karácsonyfa köré állni, és nem kevesen
egyedül vagy kettecskén töltik a szentestét. Összeállításunkkal azoknak
szeretnénk segíteni, akik idén szívesen kihagynák a főzést és az azt
megelőző, sok esetben zsúfolt boltban történő vásárlást, hiszen a kerületi éttermek közül több is készül ünnepi menüvel, esetenként akár házhoz
szállítással is.
z István Tanya (Budafok, Mag-

Adolna u. 24., tel.: +36-30/591-3858)

dec. 20-ig vesz fel rendelést alföldi vagy harcsahalászlére, töltött káposztára, kocsonyára, kétféle salátára
és bejglire. Náluk az utolsó kiszállítás
időpontja dec. 23.
A Promontor Kertvendéglő kolozsvári töltött káposztáját (990 Ft)
és harcsafilés halászlevét (1090 Ft),
amelyhez a nyers harcsát vákuumozva, lefilézve és kockázva adja, elvitelre
ajánlja. Az ételeket a +36-1/793-0101es telefonszámon lehet megrendelni, és
dec. 22-én, illetve 23-án 16-tól 19 óráig a Budafoki Gyorsban (Kossuth Lajos u. 28.) tudják átvenni.
A Wohner vendéglő (Budafok,
Lánc utca 10.) kiszállítással vagy helyszíni átvétellel kínálja harcsából és
pontyból készült ételeit (1890 forinttól 3090 forintig), töltött káposztáját
(1890 Ft) és kocsonyáját (990 Ft). A
rendelés, amely melegtálakat is tartal-

mazhat, a 06-20/236-2139-es telefonszámon adható le.
A hagyományos karácsonyi menüsor mellett igazi különlegességeket,
mint sütőtökkrémleves pirított tökmaggal és Chef tejszínnel (1390 Ft),
alaszkai lazackocsonya (1690 Ft) vagy
egyszemélyes Rothschild hidegtál
(1390 Ft) ajánl ingyenes házhoz szállítással a Gyár utca 15. szám alatt működő BudaFood. Teljes kínálatuk a www.
rendeles.budafood.hu oldalon található, rendelni pedig a +36-20/440-3000es telefonszámon lehet.
A Vasmacska Terasz (Fékező u.
1.) étlapján az egyszemélyes vacsorától a családi bőségtálig szinte min-

den megtalálható, így a választáshoz
érdemes alaposabban átnézni a honlapjukat (vasmacskaterasz.hu). Náluk dec. 21-ig lehet leadni a rendelést
személyesen vagy a +36-30/4134334-es telefonszámon, és a kiszállítás 23-án történik. Dec. 24-én csak
személyesen és délig van lehetőség
az átvételre.
A nagytétényi Óhegy Étterem
és Pizzéria (Bartók Béla út 120/B)
a hagyományos halászlé-töltött káposzta-kocsonya ajánlattal készül az
ünnepekre. A rendelést a 06-20/4039500-as telefonszámon várják, az
ételt december 24-én délelőtt lehet
átvenni. n (Tamás Angéla)

Betlehemes, adventi
koszorúk, kiscsizmák
Adventi készülődés az óvodákban
a koronavírus-járvány árnyékában
z utolsó novemberi hét elején a Maci

Atagóvoda ünnepi díszbe öltözött. Az

őszi dekorációt felváltották a Mikulások, a hóemberek, az angyalkák, és minden csoportban elkészültek az adventi
koszorúk is. Az óvodapedagógusok változatosabbnál változatosabb dekorációval várták a gyermekeket. Kopogtatók,
kiscsizmák, rénszarvasok, Mikulások
készültek vágással, festéssel, ragasztással, hajtogatással, melyekkel az óvoda folyosóit díszítették. A Maci tagóvodában nagy hagyománya van ebben az
időszakban a mézeskalács készítésének is, ami idén sem maradt el. A csoportokban betlehemes játékokkal, a karácsonyi történetek dramatizálásával, a
karácsonyi dalok éneklésével is várták
az ünnepet.
A Szivárvány Tagóvodában a
pandémia miatt idén a gyerekek ajándékozták meg a Mikulást rajzzal, csengő énekekkel, versekkel, amelyet a fehér szakállú apó az ablakon keresztül
hallgathatott. Az óvodai karácsony alkalmával a pedagógusok élő zenével
igyekeznek pótolni a karácsonyi koncertet, és a gyerekekkel közösen rög-

tönzött gyertyatánccal teszik bensőségessé az ünnepet.
A Tündérkert Tagóvodában is színes és sokféle ötletet kínálnak a gyermekeknek, együtt készítettek adventi
naptárt, Mikulás-csizmácskákat, fenyődíszeket, adventi koszorút. Közösen ültetnek Luca-búzát, amely szenteste közeledtével kinyílik az óvoda
mind az öt csoportjában.
A Csemetekert Tagóvodában a járványhelyzet miatt többek között az online világ adta lehetőségeket helyezték
előtérbe. Már tavasszal is alkalmazták
azt a gyakorlatot, hogy heti rendszerességgel küldtek játékokat, feladatokat a
szülőknek és gyermekeknek. A témához
kapcsolódóan javasoltak irodalmi és zenei anyagokat, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka ötleteket. Advent idején
azonban a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően ünnepi díszbe öltöztették
az óvodát, elkészítették az adventi koszorúkat, minden csoportban sorakoznak az adventi ajándékok, ötletek, programok. Két kedves rénszarvas is „részt
vesz” a gyermekek fogadásában az óvoda kertjében és bejáratában. n (vh)

Városházi Híradó

Karsay Ferenc: A járványhelyzet ellenére sem tervezünk adóemeléseket
Budafok-Tétényben, de a beruházások üteme lelassulhat az elkövetkezendő években
(Folytatás az 1. oldalról) 

– A védekezést is ennyire komolyan
vették a kerületiek?
– Amikor néha elhagyom a kerületet,
gyakran látok olyan embereket, akik
megszegik a járványügyi szabályokat.
Itt viszont alig találkozni ilyen viselkedéssel. Arra a következtetésre jutottam, hogy mi sokkal fegyelmezettebbek, törvénytisztelőbbek vagyunk,
mint a budapesti átlag. Ez meg is jelenik a statisztikáinkban, nálunk kisebb
az érintettek köre, mint sok más budapesti kerületben. Amellett tehát, hogy
foglalkozunk embertársainkkal, magunkra is jobban figyelünk, ami szintén nagyon jó érzés. Azt mutatja, hogy
Budafok-Tétény egy erős közösség.
– Milyen kihívások elé állította a helyi egészségügyi intézményeinket a
járvány?
– Úgy látom, hogy a második hullámra
sikerült jól felkészülni. Míg például tavasszal a szakrendelőben bizonyos rendeléseket fel kellett függeszteni, most
szinte teljes körben működik a szakegészségügyi ellátás, még ha a beléptetésnél, a bejelentkezésnél vannak is nehézségek. Szakorvos hiányozhat néha,
mert máshol teljesít ideiglenesen szolgálatot. Ugyanez igaz a háziorvosokra
is, akiknek a munkáját igyekszünk segíteni fertőtlenítőszerekkel, védőfelszerelésekkel, ózonos fertőtlenítéssel. És
természetesen lelkiekben is velük vagyunk, elismerjük a munkájukat.
– Nehéz helyzetbe kerültek a pedagógusok is a pandémia miatt. Őket
hogyan tudják segíteni?
– Miután magam is tanítok, látom, hogy
ez mennyi pluszterhelést jelent az iskolákban, de így van ez az óvodákban és a
bölcsődékben is. Nagyon komoly szervezést igényel a védekezés ezekben az
intézményekben, miközben el kell végezni az okatói-nevelői munkát is. A

pedagógusok ugyanakkor gyakorlatilag
folyamatosan ki vannak téve az életveszélynek. Hősies munkát végeznek tehát ebben az időszakban, ezt a munkát
pedig minden eszközünkkel segítjük.
– A járvány idején sokkal nagyobb
a teher azokon is, akik egyébként is
nehéz szociális helyzetben vannak.
Őket is sikerül támogatni, ellátni?
– A szociális dolgozók körében is óriásit nőtt a terhelés. Az időskluboknak és
a fogyatékkal élők klubjainak működése korlátozott a járvány miatt, így az otthon maradó rászorulók számára egyenként kell eljuttatni a segítséget, például
a meleg ételt. Hasonlóan nehezebb segítséget nyújtani az elesetteknek vagy
azoknak a családoknak, amelyekben elvesztette a munkáját a pandémia miatt a
családfenntartó. A Családsegítő Szolgálatunk és a Gyermekjóléti Központ munkatársai mindezek ellenére zokszó nélkül elvégzik feladataikat, előttük is meg
kell emelnem a kalapomat, mert emberfeletti munkát végeznek. Mindezt pedig
az úgynevezett háttéremberek, a hivatali
dolgozók, köztisztviselők foglalják rendszerbe, működtetik a kormányhivatalokban, a Polgármesteri Hivatalban. Náluk
sem volt komoly fennakadás. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy a védekezésben és
az ellátásban érintett teljes közalkalmazotti, köztisztviselői körben idén is biztosítunk legalább egyhavi bérnek megfelelő év végi jutalmat, annak ellenére,
hogy a járvány idején sok önkormányzatnál inkább meghúzták a nadrágszíjat.
Sőt, akinek megnőttek a feladatai, vagy
amúgy is alacsony a jövedelme, meg is
emeltük a jutalom összegét.
– Sok kerületben adókat emeltek a
pandémia miatt kiesett bevételek
pótlására. Nálunk ez nem következett be. Meddig maradhat ez így?
Egyensúlyban van a költségvetés?
– A járvány azt jelentette nálunk is,
hogy kiestek bevételek, de ezzel párhuzamosan megtakarításaink is vol-

tak, mert elmaradtak a pandémia miatt
feladatok, ezért egyensúlyban marad a
költségvetésünk. A feketeleves azonban ezután következik. A fővárosi kerületek esetében a 2021-es év lesz a nehéz. Az iparűzési adót a főváros szedi
be és osztja vissza a kerületeknek, az
úgynevezett forrásmegosztás során. Ez
a bevétel viszont a legfrissebb adatok
alapján 2020-ban 20 százalékkal csökkent. Ennek eredményeként jövőre 20
százalékkal kevesebb a visszaosztható pénz. A fővárost súlyosan érintette az idegenforgalom és a vendéglátás
visszaesése is, ezért nagy kérdés, hogy
ennek milyen következményei lesznek 2021-ben és 2022-ben. Ez függ
attól is, hogy jövőre mikorra jön meg
a vakcina, mikorra vagyunk túl a járvány káros hatásian. Úgy számolunk,
hogy optimális esetben az első „békeév” 2023 lehet, amikorra túl lehetünk a
pandémia gazdasági hatásain is.
– Mi lehet a következménye ennek
a folyamatnak? Elképzelhető, hogy
beruházásokat kell elhalasztani?
– Nem látok más utat, mint a beruházások számának csökkentése, mert
nem tervezünk adóemeléseket. Ez nem
okoz akkora bajt, mert az elmúlt években erőltetett menetben zajlottak a kerületben a fejlesztések. Ez annak volt
köszönhető, hogy a kormányzati és a
fővárosi támogatások jelentősek voltak. Fővárosi pályázatok segítségével valósult meg például a budafoki
Szomszédok Piaca, a Kálvária felújítása, a Szent István játszótér, a DunaFok
Szabadidőközpont, a különböző sportfejlesztések. Központi támogatással
fejlesztették a BMTE Sporttelepet,
a budatétényi Pokorny Sporttelepet
vagy a Nagytétényi SE pályáját. Uniós pénzből újulhatott meg Nagytétény
központja, és még sorolhatnánk. Ezekhez a beruházásokhoz azonban mindig
hozzá kellett tenni az önkormányzatnak saját forrást is. Ez a folyamat most
le fog lassulni, de jó hír, hogy viszonylag jó állapotúak a kerületi kezelésben
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levő utak, és jó állapotban vannak az
intézményeink is. Azokat a fejlesztéseket pedig természetesen továbbra is
el fogjuk végezni, amelyek halaszthatatlanok, hiszen vannak tartalékaink az
elmúlt évek jó gazdálkodásának köszönhetően.

56-os villamos pályájának fejlesztésére, akkor fontolják meg a kormány által finanszírozott Budapest fejlesztési
programba emelését. Albertfalva robbanásszerű beépítése számunkra csak
akkor tolerálható, ha a kötött pályás
közlekedést is fejleszti a főváros.

– Amikor a kerületi utak jó állapotáról beszél valaki, még mindig sokan
felhördülnek a Kossuth Lajos utca, a
Bartók Béla vagy a Szabadkai út kátyúit emlegetve.

– Az elsők között alkotott idén részvételi költségvetést a kerület, amely
alapján 300 millió forint fejlesztési
pénz elköltéséről dönthetett a lakosság. Ez folytatódhat jövőre?

– Az emberek számára nehezen követhető, melyik út van fővárosi, és melyik kerületi kezelésben. Alapvetően
azok a fővárosi utak, ahol BKK-busz
vagy villamos közlekedik. A jövőben jelölni fogjuk az utcanévtáblákon,
hogy Budafok-Tétény vagy a fővárosi
önkormányzat a fenntartó, és az illetékes elérhetősége is ott lesz. Mi elsősorban a kerületi utak állapotáért felelünk.

– Ezt a programot szeretnénk folytatni
jövőre is, ugyanekkora keretösszeggel, 2021-ben a főváros is elindít egy
részvételi költségvetés projektet, amibe szeretnénk bekapcsolódni. Elindultak az egyeztetések, de a baloldali
vezetésű főváros számára a kommunikációs stratégia, az arculat, a marketing voltak a legfontosabb kérdések
a projekten belül. Mi a megvalósítandó fejlesztések, programok köréről
szeretnénk első körben beszélni. Azt
is érdemes összehasonlítani, hogy ki
mennyit költ a részvételi költségvetésére. A főváros 1 milliárdot szán erre a
célra, mi pedig 300 milliót. Tehát Budafok-Tétény induló költségvetésének
mintegy 2,5 százalékát fordítja erre a
célra, míg a főváros a 0,2 százalékát.
Ha arányosítjuk a két számot, akkor
Budapestnek nagyjából 12,5 milliárd
forintot kellene erre a célra költeni.
A helyi ellenzék ettől függetlenül kevesli a kerületi forrást, miközben teljes mértékben elégedett a fővároséval.
Mi már túl vagyunk az első fordulón, és folytatjuk a saját programunkat, terveink szerint ismét 300 milliós
keretösszeggel. Ez településpolitikai
döntés, mert annál hasznosabbat nem
tudok elképzelni, hogy az emberek
maguk határoznak arról, mire költsük
el az adójukból befolyó közpénzeket.
Viszünk tovább tavalyról áthúzódó javaslatokat, ezekhez megvan a szükséges forrás, és kérünk majd új ötleteket is.

– A főváros azonban bejelentette,
hogy jövőre felújítják a Kossuth Lajos utcát. Az ellenzék szerint ez az ő
érdemük. Igaz ez?

Az igazán erős emberek
akkor is segítenek,
ha problémákkal küzdenek



– Nagyon sok olyan feladata van a fővárosnak, amit, ha jól csinálnak, élvezzük az előnyeit, ha rosszul, mi isszuk
meg a levét. De helyettük nem tudjuk megcsinálni ezeket a feladatokat.
Örülünk, hogy most felújítják a fenntartásukban lévő Kossuth Lajos utcát,
és teljesen mindegy, hogy ez kinek az
érdeme. Ami rajtam múlt, én is megtettem ebben az ügyben. Jeleztem a
főpolgármesternek és az illetékes főpolgármester-helyettesnek is, hogy a
kampányban megígérték ezt a korszerűsítést, és ezt illik betartani. Utoljára 2006-ban újították fel ezt az útszakaszt, de csak a kopóréteget, vagyis az
út felső rétegét cserélték, ami azóta elhasználódott, sok helyen tönkrement.
A Kossuth Lajos utca felújításakor azt
is figyelembe kell venni, hogy az alatta lévő gázcsöveket is ki kell cserélni
egy-két éven belül, és az út alépítményét is fel kellene újítani, hogy később
ne legyenek rajta újabb kátyúk. Reméljük, a főváros erre is gondot fordít majd.
– Más közlekedésfejlesztések is elindulhatnak a kerületben, hiszen
a Tóth József utca alsó végén megépülhet egy körforgalom, a Mária
Terézia utcát pedig kiszélesíthetik.
Mikorra valósulhatnak meg ezek a
tervek?
– A Tarlós István vezette előző Fővárosi Közgyűlés megszavazott Budafok belvárosának felújítására egy jelentős összeget, ennek a projektnek a
befejező szakasza lett volna a Tóth József utcai körforgalom megépítése. Az
erre elkülönített forrást azonban a jelenlegi fővárosi vezetés az egyharmadára csökkentette. Az eredetileg tervezett beruházás első üteme az lett volna,
hogy bekapcsolják a kerületet a budapesti fonódó villamoshálózatba. Felújították volna az itteni villamosmegállókat, hogy alkalmasak legyenek az
új CAF-villamosok fogadására. A lecsökkentett költségvetés azonban erre
nem volt elég, ezért azt tervezték, hogy
a négy megállópárból csak kettőt újítanak fel. Ennek viszont nem lett volna
semmi értelme, hiszen így sem az új,
sem a régi villamosok nem tudtak volna kényelmesen közlekedni a Városház
térig. Ezért azt javasoltuk, hogy a Tóth
József utcai körforgalommal kezdjük
a beruházást. Ez azért fontos, mert kevésbé balesetveszélyessé teszi az útkereszteződést a Tóth József utca alsó végén, és elterelheti az átmenő forgalmat
a Duna utca irányába a Pécsi utcán keresztül a 6-os út felé, csökkentve a dugókat a belvárosban. Így lehetőség lesz
a nagy tömegű járművek kitiltására is
a Mária Terézia utcából. A javaslatunkat elfogadta a főváros, tudomásom
szerint 2022-re tervezik megvalósítani
ezt az építkezést. Természetesen a villamoshálózat fejlesztéséről sem mondtunk le. Nemrég Németh Zsolt országgyűlési képviselővel együtt tárgyaltam
Fürjes Balázs államtitkárral, a Budapest és agglomerációja fejlesztéséért
felelős államtitkárral arról, hogy ha a
fővárosnak nem lesz pénze a 47-es és

– Nagy siker az is, hogy idén Budapesten egyedüliként részesült Idősbarát Önkormányzat díjban a kerületi önkormányzat.
– Nagyon büszke vagyok erre a díjra.
Már Családbarát Hely elismerésben is
részesültünk, aminek szintén nagyon
örültem. A következő célkitűzésünk,
hogy kiérdemeljük a zöld, azaz környezetbarát önkormányzat elismerést
is. Erre predesztinál bennünket a klímavédelmi cselekvési tervünk, a zöldítési, fatelepítési programunk, amelyben együttműködünk a 10 millió fa
Magyarországon mozgalommal. A Városfejlesztő Társaságunkat pedig szeretnénk azzal is megbízni, hogy folytassa a zöldterületek védelmében és
gyarapításában megkezdett munkát.
Persze nem is a díjak és a címek a fontosak, hanem az, hogy a kerületet belülről és kívülről szemlélő emberek
úgy látják, érdemesek vagyunk egyegy elismerésre.
– Ez a karácsony minden család számára rendhagyó lesz. Hogyan ünnepli ön a karácsonyt?
– Mi nagycsalád vagyunk, sok gyerekkel és unokával. Sajnos most a járvány
miatt nem tudunk a megszokott módon
leülni egy asztalhoz mindannyian. Ezt
be kell tartanunk, még ha rettenetesen
fáj is emiatt a szívem. Valószínűleg az
ünneplést úgy oldjuk meg idén, hogy a
nagyszülők, vagyis mi látogatjuk meg
a gyerekeinket az otthonukban, a családjuk körében. Jó lenne, ha a két ünnep között mindenkivel igazi, meghitt
karácsonyi hangulatban tudnék találkozni.
– Mit kíván a kerületieknek az ünnepre és az új évre?
– Minden átértékelődött, szerintem
nincs olyan család, amely első helyen
nem az egészséget és az ehhez kapcsolódó biztonságot kívánná. Sajnos rá
kellett döbbennünk, hogy a betegségnél nagyobb veszély nincs, úgyhogy
én egészséget kívánok elsősorban mindenkinek. És természetesen áldott, boldog karácsonyt és boldog új esztendőt
a kerületieknek. n (haraszti gyula)
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KORONAVÍRUS

 Városházi Híradó

Már lehet jelentkezni
a Covid-19 elleni vakcinára
Elindult a regisztráció a koronavírus elleni védőoltásra
kormány elindította az előzetes
a koronavírus elleni oltásra, amely önkéntes és ingyenes lesz. A védőoltás lényege, hogy
a szervezetben immunválaszt vált ki
a kórokozó ellen, és ezzel kialakítja a
védettséget. Az előzetes regisztráció
alkalmával mérik fel a koronavírus elleni védőoltásra vonatkozó igényeket,
amelyet a https://vakcinainfo.gov.hu/
honlapon lehet leadni azok számára,
akik szeretnék majd beoltatni magukat. A regisztráció önmagában nem jár
semmilyen kötelezettséggel. A védőoltások beadása akkor indulhat el Magyarországon, ha meglesz a magyar
hatóságok által engedélyezett vakcina. Jelenleg a kormány minden lehetséges és ígéretes külföldi vakcina beszerzéséről tárgyal. Eddig 17,5 millió
adag vakcinát kötöttek le különböző
gyártóknál. Ezenfelül már vizsgálják

Aregisztrációt

az orosz vakcinát és dokumentációját,
és hamarosan az egyik kínai vakcina
dokumentációja is megérkezik Magyarországra vizsgálatra. Az oltások
beadásának sorrendje nem a regisztrációtól függ majd, hanem az oltási
tervtől. Elsőbbséget fognak élvezni az
egészségügyi dolgozók, a védekezésben részt vevők, a krónikus betegek.
A tömeges oltás várhatóan 2021-ben
kezdődhet meg. Minden 60. életévét
betöltött nyugdíjas számára december
11., péntektől kézbesítik a postások a
Nemzeti Népegészségügyi Központ
levelét. A borítékban a vakcináról szóló tájékoztató mellett egy regisztrációs lap és egy válaszboríték található,
amelynek kitöltésével és visszaküldésével a nyugdíjasok ilyen módon is
tudnak regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra. A válaszboríték vis�szaküldése díjmentes. n (vh)

Január közepéig
maradnak a szigorítások
A szentestére vonatkozó szabályokról várhatóan december 21-én döntenek
Járványügyi szakemberekkel, professzorokkal, tudósokkal konzultálva
a kormány úgy döntött, hogy január
11-ig maradnak a koronavírus terjedése elleni védekezést szolgáló szigorú korlátozások. Este 8 és reggel 5
között kijárási tilalom van érvényben,
és be kell tartani a maszkviselési szabályokat is.
gy hónappal a kijárási tilalom bejelentése után Orbán Viktor miniszterelnök közölte: a szakemberek javaslatai alapján január 11-ig maradnak az
alapvető járványügyi korlátozások az
országban. Mint mondta, a koronavírussal továbbra is harcban állunk, a
kórházainkban küzdenek az orvosok
és az ápolók, az iskolákban a peda-

E

gógusok pedig azért dolgoznak, hogy
a gyermekek szülei megmenthessék a
munkahelyeiket. A kormányfő ezért
mind az orvosoknak és ápolóknak,
mind a pedagógusoknak köszönetet mondott. Emlékeztetett: elindult a
célzott, tömeges tesztelés, már a legtöbbet tesztelő országok közé tartozik Magyarország. Tájékoztatása szerint a tesztelésen túl több konzultációt
is folytatott járványügyi szakemberekkel, professzorokkal, tudósokkal, hogy
megkérdezze, fenntartsuk-e a szigorú intézkedéseket. A válasz egyöntetű volt, ezeket fenn kell tartani. – Szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz,
most az a fontos, hogy mi is legyünk –
fogalmazott a miniszterelnök. Az operatív törzs ennek megfelelően dön-

tött arról, hogy a Covid-intézkedések
újabb 1 hónapig meghosszabbodnak,
azaz január 11-ig maradnak, tehát marad az este 8 és reggel 5 közötti kijárási tilalom. – Hogy szenteste tehetünk-e
kivételt, azt majd csak december 21-én
dönthetjük el. Az viszont biztos, hogy
nem lesz kivétel december 31-én, szilveszteri bulikat, utcabálokat nem lehet
tartani – tette hozzá a kormányfő.
Hangsúlyozta azt is: a megoldás
a vakcina, ami most már belátható távolságban van. A regisztráció elindult,
mindenki jelentkezhet. Mindenkivel
tárgyalunk, csak az számít, hogy minél
gyorsabban és biztonságosabban juthassunk oltóanyaghoz – mondta a kormányfő, arra kérve mindenkit, hogy addig is tartsa be a szabályokat. n (vh)

Felfüggesztették az idősek vásárlási sávját
Az intézkedés azt szolgálja, hogy ne legyen tumultus az üzletekben
kormány a múlt szombaton arról

Adöntött, hogy az ünnepi vásárlások

időszaka miatt felfüggeszti az idősek
vásárlási sávját. A hivatalos közlések
szerint a kabinet a kereskedelmi szervezetek és az Idősügyi Tanács javaslatára döntött az idősek vásárlási idősávjának felfüggesztéséről december 12.,
szombattól, ezzel segítve, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen
tumultus az üzletekben. A felfüggesztés ezzel ellentétes döntésig marad érvényben – derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ közléséből. Ez
pontosan azt jelenti, hogy időkorlátozás nélkül vásárolhat bárki az élelmiszerboltokban, a patikákban és drogériákban is. Arra azonban felhívták
a figyelmet, hogy a vásárlás során továbbra is kötelező a maszk viselése.
Az időseket arra kérik, hogy ha tehetik, akkor inkább kérjék hozzátartozójuk segítségét a bevásárláshoz, de ha
személyesen mennek vásárolni, akkor
kerüljék a zsúfolt üzleteket – javasolja
a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Mint ismert, a járvány lassítása és az
idősek védelme érdekében november 25én vezették be ismét a vásárlási idősávot

a 65 éven felüliek számára. Ez azt jelentette, hogy hétköznaponként reggel 9 és
11, hétvégenként reggel 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek léphettek be
az élelmiszerüzletekbe, az illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert,
vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletekbe, valamint a gyógyszert,
gyógyászati segédeszközt forgalmazó
üzletekbe, gyógyszertárakba. Az idősek

azonban a védett idősávon kívül is szabadon vásárolhattak. A védett idősávra
vonatkozó szabályok betartásáról az üzletek üzemeltetőinek, alkalmazottainak
kellett gondoskodniuk, fel kellett szólítaniuk az illetékteleneket a bolt elhagyására, ha pedig ez nem vezetett eredményre, értesíteniük kellett a rendőrséget. Ezt
a rendelkezést függesztették fel az ünnepi időszakra december 12-től. n (vh)

Megkezdődött az intézményi
dolgozók tesztelése
A területi közigazgatásban dolgozókkal
folytatódott a célzott csoportos tesztelés
A nevelési intézmények dolgozói után
a területi közigazgatásban dolgozókkal
folytatódott a célzott csoportos tesztelés december 7-én. A szűrést azoknál a munkavállalóknál kezdték el, akik
a kormány-, illetve járási hivatalokban
közvetlenül találkoznak az ügyfelekkel,
azonban azok is igénybe vehetik az ingyenes lehetőséget, akik munkájukból
adódóan, például a fogyasztóvédelmi,
gyámhivatali ügyintézés miatt találkoznak az ügyfelekkel.
kormányhivatalokban, járási hiva-

Atalokban az ügyfelek és ügyintézők

védelmében már bevezették az előzetes időpontfoglalást, plexilapokat szereltek fel az ügyféltérben és kötelező
a maszkviselés, ezért György István,
a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára úgy véli,
ezek alapján „érdekes tapasztalatokat fog adni” a csoportos tesztelés. Az
államtitkár a koronavírus.gov.hu oldalon azt is jelezte, hogy a kormány
meghosszabbította a lejárt okmányok
érvényességét, és a minél kevesebb

személyes ügyintézés érdekében kérték, hogy az ügyfelek vegyék igénybe
az elektronikus ügyintézést.
Az operatív törzs javaslatára a kormány a járvány terjedésének csökkentése, az intézményi dolgozók, gyermekek, ellátottak egészségének védelme,
valamint a biztonságos intézményi működés érdekében november 20-tól célzott csoportos tesztelést rendelt el a
bölcsődékben, óvodákban, iskolákban,
valamint a szociális és egyészségügyi
intézményekben.
A nevelési intézményekben végzett önkéntes tesztelésen a részvételi
arány 66%-os, a pozitivitás 2,2% volt.
A tesztelési folyamatában 1077, négy
főből álló mintavevő csapat dolgozott,
köztük 1624 egyetemi hallgató. A vírus terjedésének csökkentése érdekében két alkalommal szűrték ki a pozitív eseteket.
A szociális otthonok és egészségügyi
intézmények maguk szervezik a tesztelést, amelyhez a kormányhivatalok még
a december 7-én kezdődő héten is biztosítják a teszteket. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó
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Koronavírus-tesztpont nyílt a Klauzálban

Mintavételi szűrőközpontot alakítottak ki a Klauzál Gábor Művelődési Központban, ahol kedvezményesen végzik el a teszteléseket a jelentkezőknek
Tesztelési központtá alakult át az elmúlt
héten a budafok-tétényi kulturális élet fő
színtere. Az önkormányzat az Országos
Foglalkozás-egészségügyi Szolgálattal
összefogva mintavételi helyszínt alakított ki a Klauzál Házban. Mivel a koronavírus-járvány nem csillapodik, közeleg a
karácsony, és sajnos az influenzaszezon
is, ezért a kerületi lakosoknak megnyugtató lehet, hogy lakóhelyükhöz közel, a
hatóság által megszabott árnál kevesebbért, sorban állás és várakozás nélkül elvégeztethetik a PCR-, az antigén- vagy a
szerológiai tesztet, és azok eredményét
rövid időn belül megkaphatják.
z elsősorban üzemorvosi tevékenyvégző Országos Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat hivatalos Covid-19 tesztelést végez. A cég
az önkormányzatokat megkeresve felajánlotta segítségét, amelyet BudafokTétény elöljárói örömmel fogadtak.
A fővárosban elsőként kerületünkben
alakítottak ki tesztállomást, ahol december 7-én el is kezdődött a szűrés.
A minta levétele után a 18 900 forintba kerülő PCR-teszt kiértékelését a
Neumann Diagnosztikai Laboratórium
szakemberei végzik, a 12 800 forintért elérhető gyorsteszteket az Országos Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat orvos igazgatója validálja – tudtuk
meg Sallai Szabina operatív igazgatótól, aki arról is tájékoztatta lapunkat,
hogy a tesztelés első napjaiban átlago-

Aséget

san huszonöt fő kereste fel a mintavételi pontot, ahol a többség PCR-tesztet
csináltatott.
Míg a PCR- és az antigéntesztek (orrból és a garatból vett minták) a vírus jelenlétét igazolhatják, addig a szerológiai teszt a vírusellenanyagot mutatja ki
vérmintából. A tesztelés előtt hat órával nem lehet enni, inni és fogat mosni. A vizsgálatra időpontot kell foglalni
a surgoscovidteszt.hu honlapon, ahol kitölthető az adatlap és a kért teszt kifizetésére is lehetőség nyílik, így a művelődési központban csak a mintát veszik le.
A laboratórium igény esetén az Influenza A/B vírusokra is elvégzi a vizsgálatot.
Gazdik István, a Klauzál Ház igazgatója elmondta, hogy mivel az önkormányzat fontosnak tartja, hogy minél
több lakos a közelben juthasson tesztelési lehetőséghez, ezért a kerület központjában lévő, jól megközelíthető
művelődési házat választotta a szűrés
állomásául.
– Az egészségügyi alapellátásban
dolgozók teszteléséhez is mi biztosítjuk a helyszínt. Szívesen és nagy fegyelemmel veszünk részt a védekezésben,
ahogy azt tavasszal is tettük, azonban
dolgozóink egészségét szem előtt tartva
erre az időszakra a Cziffra Központba
költöztünk, ahol továbbra is folyamatosan munkálkodunk az online aktivitásokon és egyéb projektek megvalósításán
– tájékoztatta lapunkat a művelődési
ház vezetője. n (Tamás Angéla)

Meghosszabbították
a bértámogatást
A járvány miatt decemberre és januárra is
jár az ágazati bértámogatás
A járványhelyzetben meghosszabbítja
a kormány a munkahelyek megtartását
szolgáló programot, így decemberre és
januárra is jár az ágazati bértámogatás
a munkáltatóknak. Bővül az érintettek
köre is, az utazásszervezők és -közvetítők, a szálláshely-szolgáltatás tevékenységet végzők is pályázhatnak.
z ITM közleménye szerint az ed-

Adigi igényekben érintett munkavál-

Veszélyhelyzeti rendeletek védik
a családtámogatásokat
A koronavírus miatti veszélyhelyzethez igazították a jogosultságokat
ok olyan család vagy házaspár él

Sma Magyarországon, akiket érintett

a munkanélkülivé válás, ezért a családtámogatásokra való jogosultsághoz
újabb segítséget nyújt a kormányzat. A
jogosultság egyik feltétele a folyamatos társadalombiztosítási jogviszony,
amely akkor sem fog megszakadni,
ha valaki most vált munkanélkülivé. A
veszélyhelyzet időszaka ugyanis folyamatosan beleszámít a biztosítási jogviszonyba, és ha valaki a veszélyhelyzet
megszűnését követő három hónapon
belül elhelyezkedik, nem esik el a jogosultságtól – jelentette be Novák Katalin családokért felelős miniszter.
A miniszter további könnyítéseket
is bejelentett, amelyek segítséget nyújtanak a babaváró támogatás igénylésében, valamint a CSOK-kölcsönök

tekintetében figyelembe veszik a hitelmoratórium időszakát. A tájékoztatás
szerint a babaváró támogatás igénylésénél, a veszélyhelyzetre való tekintettel, a kismamák meghatalmazhatják
párjukat, hogy a nevükben eljárjanak, így a járvány idején nem kell személyesen jelen lenniük a támogatás
igénylésénél.
A 2020. március 18. előtt felvett támogatások esetében a hitelmoratórium
alatt a kezességvállalási díjat nem kell
megfizetni, amely egyaránt vonatkozik
a babaváró támogatásra és a CSOKkölcsönre. A CSOK-kölcsönhöz nyújtott állami kamattámogatás időszaka is
meghosszabbodik. A maximum, vagyis a 25 éves kamattámogatási időszak
meghosszabbodik a hitelmoratórium
időszakával.

Novák Katalin ismertette annak az
otthonteremtési programnak az újabb
részleteit is, amely 2021. január 1-jén
indul. A miniszter közölte, ha haszonélvezeti joggal terhelt az ingatlan, akkor is lehet élni az otthonfelújítási
támogatással. Az alap társadalombiztosítási (tb) befizetés esetén azonban, vagyis ha mindkét szülő csak a
saját maga által fizetett tb-vel rendelkezik, nem lehet igénybe venni
az otthonfelújítási támogatást. A lízinggel vásárolt és még hitellel terhelt lakás esetén fontos szabály, hogy
legalább ötvenszázalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie annak, aki
igénybe venné az adott ingatlanra a felújítási támogatást. A támogatás viszont
akkor is igényelhető, ha az adott lakás
jelzáloggal terhelt. n (VH–MTI)

lalók esetében nincs szükség új kérelem kitöltésére. Ha a munkáltató nem
kéri tovább a támogatást, ezt december 31-ig jelezheti. Az újonnan pályázók november, december és január hónapra igényelhetik a bértámogatást. Az
új kérelmek és a meghosszabbított támogatások esetében a munkáltatóknak egy hónap továbbfoglalkoztatást is
szükséges vállalniuk.
A cél továbbra is az, hogy az ágazati bértámogatás minél több munkahely
megőrzését segítse a veszélyhelyzet
idején. Az igényelhető maximális ös�szeg a minimálbér másfélszerese, személyenként havi bruttó 241 500 forint.

A munkáltatónak emellett járulékokat
sem kell fizetnie a munkabérek után,
így teljes bérköltségének több mint a
felét is megkaphatja kompenzációként,
ha nem bocsátja el a munkavállalóját,
és munkabérét kifizeti.
A juttatást havi bruttó 483 ezer forintos fizetésig maradéktalanul, a felett
pedig a minimálbér összegének másfélszereséig lehet érvényesíteni, akár
a részmunkaidőben foglalkoztatottak
után is. A támogatás így érdemben segíti a járványhelyzet miatt bevételkiesést elszenvedő vállalkozásokat munkavállalóik megtartásában.
A részletes dokumentáció a munka.hu honlapon található meg. A kérelmeket 2021. február 8-ig lehet
benyújtani. n (VH–MTI)

Védőcsomag a kormánytól
Kormányzati segítség a kerületi szociális intézményeknek
édőfelszerelésekből és fertőtlení-

Vtőszerekből álló csomagot vehetett

át a Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ és a Szociális Szolgálat december elején. Az Operatív
Törzs döntése értelmében a kormány
rendszeresen biztosítja a köznevelési és szociális intézmények számára
a járvány elleni védekezést szolgáló
felszereléseket. A hónap elején újabb,
sebészeti szájmaszkokból, vizsgálókesztyűkből és fertőtlenítőszerekből
álló szállítmány érkezett a Budafoktétényi Család- és Gyermekjóléti Központba és a Szociális Szolgálathoz,
amelyek mind az ott dolgozók, mind
a gondozottak biztonságához hozzájárulnak. Emellett a kerület vezetése

is kiemelt figyelmet fordít a szociális
ellátásra: rendszeresek az ózongenerátoros fertőtlenítések, és folyamatosan biztosított a védőfelszerelések és
tisztítószerek utánpótlása az intézményekben. n (budafokteteny.hu)
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Kóbor János: Nélküle már
semmi sem lesz ugyanaz
Emlék Benkő Lászlóról és a kerületi
Csilingelő gyermekkórus közös lemezéről
Az Omega legendás billentyűse is elment… Benkő László dicsérte a kerületi Csilingelő gyermekkórust – írtuk
még nem is olyan rég, amikor egy különleges lemez jelent meg a kerületi önkormányzat támogatásában Útközben
címmel, melyen a budafoki kötődésű
műsorvezető-szerkesztő, Dizseri András
szövegeit, verseit zenésítették meg ismert zenészek. Köztük az Omega együttes legendás billentyűse, akit december
elején kísértek utolsó útjára…

Dupla ünnep
Závodi Janóéknál
A Piramis legendás gitárosa szenteste született
A Kívánj igazi ünnepet! című gyönyörű
karácsonyi dal gitárszólóját játssza Závodi János abban a videoklipben, amelyet az önkormányzat készíttetett karácsonyi köszöntőként.
gitáros Som Lajossal és Köves Mik-

Alóssal 1974-ben alapította meg a Pira-

mis együttest, amely fennállásának nyolc
éve alatt elképesztő sikerrel működött. A
rockbanda rajongói a mai napig jól emlékeznek az Égni kell annak, aki gyújtani
akar, a Szállj fel magasra! vagy a Kívánj
igazi ünnepet! című nótákra, amelyeket 2016-tól a Révész Sándor és Závodi János nevével fémjelzett Piramis évek
együttestől hallhatnak újra és újra.
A már két kerületi templomunkban
is gitározó Závodi Jánossal, azaz Janóval a felvétel után beszélgettünk.

– A nemrég elkészült klipben a Budafok-belvárosi Szent Lipót-templomban muzsikált. Korábban melyik templomban és milyen alkalomból játszott?
– Som Lajossal 1996-ban pont százévesek voltunk együtt. Ennek apropóján a korábbi slágereinket újra felvettük és albumot készítettünk Száz év
zene címmel. A felvételek a Nagytétényi Nagyboldogasszony-templomban
készültek, ahol sok vendégelőadó lépett
fel. Közülük sajnos már négyen nincsenek közöttünk: elment Tunyogi Péter és
Som Lajos, tavaly pedig Gallai Pétertől,
nemrégiben meg Balázs Fecótól kellett
elbúcsúznunk. Mindegyikük halála nagyon megviselt, de Fecóé különösen,
mert egyébként is nehezen viselem ezt
a járványos időszakot lelkileg és a munka szempontjából egyaránt.

– A szigorúbb korlátozás előtt sem
adódott fellépési lehetőség?
– Meghívtak néhány klubba, egy-két
kisebb bulit tartottunk Török bácsival
(Török Ádám – a szerk.) és Fekete Jenővel, de ez a lehetőség hamar megszűnt.
Szeptemberben játszottunk egy garázskoncertet a Piramis évekkel, ami egészen
jól sikerült, azonban teljesen más közönség nélkül zenélni, mint telt ház előtt.
– Hétéves kisfiával, Janókával és
feleségével biztosan készülnek az ünnepekre, hiszen két hét sincs már karácsonyig. Hogy ünnepelnek az idén?
– Nekem a karácsony a legszebb
ünnep. December 24-én születtem, így
a születésnapomat és a szentestét is ünnepeljük. Rögtön utána pedig névnapunk van a fiammal, aki az V. (ötödik)
Závodi János a családban. Megvárjuk
a huszonegyedikét, és majd meglátjuk,
jöhetnek-e hozzánk a keresztgyerekeim, ahogy szoktak, vagy nyolc órakor
vége lesz ennek a napnak is. Egyébként nem lesz nagy ajándékozás, csak
egymás köszöntése.
– Mit üzen a budafok-tétényieknek?
– „Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet!” Békés karácsonyt mindenkinek! n (Tamás Angéla)

– Hihetetlenül jó volt együtt dolgozni a gyerekekkel, szinte megfiatalodtunk a felvétel alatt – mondta akkor a
Csilingelőről Benkő László. – Először
volt bennük egy kis drukk, amit hamar
feloldottunk, különösen a nagy mókamester, Gidófalvy Attila segítségével!
Igen tehetséges, jó hangú srácokat és
lányokat ismertünk meg. Csodálatosak
voltak a gyerekek, remélem, máskor is
dolgozunk együtt, és akár több turné is
összejön ebből a lemezanyagból.
Az álom azonban szertefoszlott
Benkő László számára, és már nem
dolgozhatott együtt a Nádasdy Kálmán
Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Csilingelő gyermekkórusával, valamint a Klauzál Gitár Banddel, mert

több súlyos betegségéből nem épült
fel, november közepén elhunyt. Azt is
megkérdeztük még a legendás zenésztől, meddig lehet bírni túl a hetvenen a
turnékat? Ezt a választ kaptuk tőle:
– Bízom benne, hogy még jó pár
évig. A turnék fárasztóak, mégis erőt
adnak nekünk. Sajnos nagyon fogy a
zenésztársadalom, nemrég Benkó Sándor, Laux József, Somló Tamás hagyott itt bennünket, a héten pedig Kékes Zoli a Dolly Rollból. Borzasztóan
fáj a távozásuk, ezért van bennem egy
nagy félelem…
Zenésztársa, az Omega énekese, Kóbor János így emlékezett meg lapunknak (egyben mi is ezzel az írásunkkal) a
Kossuth-díjas Benkő Lászlóról:
– Tudtuk, hogy Laci évek óta súlyos betegségekkel küzd, de gondolni se mertünk a legrosszabbra, mert
annyiszor kijött a bajból. Minket, az
együttes tagjait éppen az élni akarása tartott reményben, hogy most sem
lesz ez másképp… Nálam valahogy
mindig úgy volt, hogy egy Benkő Laci
nem tud meghalni. A turnék, a koncertek éltették. Nélküle már semmi se
lesz ugyanaz a számunkra. Egy remek
zenész és ember, egy jó barát hagyott
itt bennünket. n (Temesi László)

Kautzky Armand és a Tesla
A színész régóta kötődik Budafokhoz és James Bondhoz
Többször írtunk már róla, mert többször fellépett Budafokon, főleg a Klauzál Házban, így addig járt szerepelni a kerületbe, míg meg nem szerette.
Sőt lakást is vett itt. Kautzky Armand
Jászai Mari-díjas közkedvelt színész
szinkronhangjával is hódít. November
közepén belépett az „56-osok” táborába…
– A Covid miatt mennyire volt nehéz
időszak az elmúlt fél év?
– Ilyen leállásra még nem volt példa
az életemben. Igen szokatlan helyzetbe
kerültem, hiszen számos előadásom elmaradt, ezért még a tavasszal balatoni
házunkba költöztem, ahol nem unatkoztam, mert egy családi házban, kertben
mindig van tennivaló. Ami a legjobb
volt ebben az időszakban, hogy többet
foglalkozhattam a családommal, feleségemmel, két gyermekemmel és önmagammal, bár munkám is akadt. Szerencsémre már évek óta dolgozom home
office-ban laptoppal, mikrofonnal, így
nem volt szokatlan ez a munkamódszer.
Beszereztem egy remek mikrofont,
amellyel otthon is stúdióminőségben
tudok dolgozni, akkor is, ha nyaralok, s
miután tévé-, rádiócsatornák hangja vagyok, filmelőzeteseket mondok fel. Nálam ez a módszer évek óta sikeresen
működik.

– Gondolom, mégiscsak jobb színpadon vagy szinkronstúdióban állni,
mint odahaza munkára várni…
– Természetesen. Az utóbbi hetekben azért többször volt alkalmam megmutatni magam a színpadon, például
nemrég egy új magyar musicalben, a
Teslában.
– Ez egy remek magyar zenés darab! Ahhoz képest, hogy főleg prózai
és szinkronszínészként ismerjük, ebben
a műfajban is láthatóan jól érzi magát.
– Pályám során legalább egy tucat
musicalben játszottam, a Macskákat a
Madáchban például több százszor! A Nicola Tesla Végtelen energia című zenés
darab megálmodója Vona Tibor volt, aki
rengeteg pénzt és energiát fektetett bele,
hogy sikeres legyen a produkció, ehhez
megnyerte Egressy Zoltán írót, Müller
Péter Sziámi dalszövegírót, Sebestyén
Áron zeneszerzőt és számos kiváló fiatal
tehetséges kollégát. Nagyon szeretem ezt
a darabot, amelyben egy üzletembert játszom. Sajnos, ez a produkció is a Covid
áldozata lett, pedig számos külföldi meghívásunk volt. Az év eleji bemutató után,
most ősszel játszhattuk újra, de bízom
benne, talán jövőre bepótoljuk a hazai és
a külföldi Tesla-turnét.
– „A nevem Bond, James Bond.”
Árulja el, hogyan lett 007-es ügynök
egyik legismertebb szinkronszerepében?

– A castinglistára három név került: Hirtling Istváné, – meglepő módon – Friderikusz Sándoré és
az enyém. Az Amerikába kiküldött
hanganyag meghallgatása után engem választottak. Örültem neki, mert
előtte is lelkes James Bond-néző voltam. Nagy kihívás egy jó színészt
szinkronizálni, márpedig Pierce
Brosnant annak tartom. Azért szeretem a James Bond figurát, mert stílusa van. Szívemhez közel áll a karakter és Brosnan is, akihez ennyi év
után kötődöm.
– Nem régóta Budafokhoz is
kötődik…
– Igen, sokszor léptem fel itt, legutóbb még a múlt télen a Klauzál Házban Molnár Ferenc Az üvegcipő című
vígjátékában. Sok barátom lakik a kerületben, és úgy gondoltam, veszek itt
egy lakást, úgyhogy félig-meddig budafoki lettem…
– Akkor itt tölti, töltik a karácsonyt?
– Nem, az „eredeti” lakásunkban,
szűk családi körben, csak a feleségemmel
és két gyermekemmel. A fát már megvettük, az ajándékokat meg folyamatosan szerezzük be. Sajnos, most nem jönnek, jöhetnek a járvány miatt anyósomék,
mint tavaly, és mi sem mehetünk hozzájuk. Bízunk benne, hogy hamarosan láthatjuk őket… n (Temesi László)

Városházi Híradó
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Hazahívta az Úr az alapítót
Elhunyt Nagy Péter nyugalmazott
lelkipásztor, kerületünk díszpolgára
Élete 72. évében, december 10-én az
Úr hazahívta Nagy Pétert, a Budapest-Budafoki Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztorát.

NNagy Gyula budapesti református
agy Péter 1949-ben született

lelkipásztor gyermekeként, majd a
régi református hagyományt követve
maga is a lelkészi hivatást választotta. A Budapesti Református Teológiai
Akadémián szerzett lelkészi végzettséget, ezt követően pedig ösztöndíjas
hallgatóként a németországi Münster
egyetemén folytatta tanulmányait.
Hazatérte után a Komlói Református Egyházközség választotta meg
lelkipásztorának, ahol 1982-től kezdődően húsz éven keresztül hűségesen végezte a szolgálatot. 2002-ben
a Budapest-Budafoki Református
Egyházközség hívta meg a lelkipásztori állás betöltésére. Tizenhat éven
keresztül odaadóan vezette a gyülekezetet, kiemelkedő fontosságúnak tartotta az egyház oktatási rendszerének fejlesztését: a már meglévő
Halacska Református Óvoda jelentősen bővült, majd 2012-ben az egyházközség az ő munkájának is köszönhetően átvehette a Rózsakerti
Általános Iskolát, mely attól kezdve
Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolaként működik.
Az általános iskola folyamatos bővítésében, a nevelési koncepció kialakításában, a lelki munka intenzívebbé tételében rengeteget tett az
elmúlt években. Nagy Péter egyházi oktatás és nevelés iránti elkötelezettségét mutatja az általános iskola
gimnáziumi tagozattal történő kibővítésének terve is, amely mostanra valósult meg.
Nagy Péter gyülekezeti és kerületi tevékenysége mellett az országos
egyházi életnek is elismert munkása
volt. Lelkészi szolgálata során írott
tanításaiból, cikkeiből eddig két válogatáskötet jelent meg „Hatvan pár-

Történelmi verseny
kerületi diákoknak

A függetlenség visszaszerzése – a fiatalok versenyének döntője
perces. Vasárnapi tanítások (nem
csak) gyerekeknek” címmel, melyek a szélesebb közönség körében
is visszhangot váltottak ki. Alapító
tagja és sokáig elnöke volt a Théma
Egyesületnek (Theológiai Élet Ma –
Protestáns Tanulmányi Kör), amely
konferenciák sorát szervezte és kiadványokat publikált az egyházi közélet
legaktuálisabb kérdéseit illetően. Sokáig ez a kör jelentette az egyházi
közélet hivatalos egyházi szervezeten kívüli legszabadabb fórumát.
Nagy Péter lelkészi pályáját mindig a református hagyományokhoz
való kötődés, egyszersmind ökumenikus tágasság jellemezte. Lelkészként évekig szervezője és aktív
résztvevője volt minden kerületi ökumenikus, a keresztyén felekezeteket
összefogó eseménynek. Nyitottságának jele, hogy gyülekezetét bevonta
a XXII. kerület szellemi vérkeringésébe.
Szolgálatát 2018-ban a Magyar
Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetéssel ismerték el. 2019ben Budafok-Tétény díszpolgárává
választották. n reformatus.hu

lengyel függetlenség visszaszer-

Azésének alkalmából a Budapest

XXII. Kerületi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat, melynek elnöke Kállainé Jakab Ágota, a Klauzál Gábor
Budafok-tétényi Művelődési Központban szervezett alkalmi kiállítás
mellett versenyt rendezett a Budai
Nagy Antal Gimnázium diákjainak.
A vetélkedő témája Lengyelország
akkori történelme, valamint Józef
Piłsudski személye és tevékenysége.

A verseny Kincses Katalin igazgató
asszony és Palotainé Varga Szilvia
történelemtanár
együttműködésével valósult meg. A diákok munkáit
Mitrovits Miklós történész értékelte.
Külön kitüntetésben részesült Szabó
Noémi 12. osztályos tanuló. Kitüntetést kaptak még a következő diákok:
Hegyi Anett, Könyves-Tóth Márton,
Schmidt Ábel, Takács Fanni (mindegyikük a 12. évfolyam tanulója), valamint Kakucska Vivien, Papp Zsófia

és Szegő Málna (9. évfolyam). A verseny nyerteseinek szóló ajándékokat
a XXII. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata és a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetsége finanszírozta. A Lengyel Köztársaság
budapesti nagykövetsége által odaítélt okleveleket Andrzej Kalinowski,
a Lengyel Köztársaság konzulja adta
át. Az eseményen Dankóné Hegedűs
Jolán alpolgármester is részt vett. n
(budafokteteny.hu)

Szabó Gabi megírta új könyvét
A változó világban megváltozott a kommunikáció is

kék hírek

Leégett egy ház a VII. utcában
Teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, kétszintes épület a kerületben,
a VII. utcában. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki több fővárosi kerületből is a tűzoltók, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hat vízsugárral
oltották a lángokat. A tüzet 18 órára sikerült megfékezni, de a teljes oltási procedúra
még ennél is tovább tartott. Az égő épületből egy embert kellett kimenekíteni, az incidens során hárman sérültek meg. n (fovaros.katasztrofavedelem.hu)

Újabb drogfogás Budatétényben
Egy budatétényi családi háznál tartottak házkutatást november 26-án a XXII. kerületi nyomozók, mivel tudomást szereztek arról, hogy az ott lakó 41 éves férfi droggal
látja el a környéken élő fogyasztókat. A nyomozás adatai szerint B. Pál házának nyári konyhájában porciózta vevőinek a marihuánát, és ott zajlott az adásvétel is. A rendőrök a kutatás során 621 gramm marihuánát és több mint 1 millió forintot foglaltak
le, B. Pált elfogását követően előállították a kerületi rendőrkapitányságra. A lefoglalt
kábítószer feketepiaci eladási ára meghaladja a másfél millió forintot. A nyomozók a
férfit kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és őrizetbe vétele mellett előterjesztést tettek letartóztatására. A bíróság a férfi bűnügyi felügyeletét rendelte el. n (police.hu)

Balesetek az M0-s autóúton
Egyre gyakoribbak az autóbalesetek az M0-s kerületi szakszán. Nemrég két személyautó
ütközött össze a Balatoni út M0-s autóútnál lévő szakaszán. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat is riasztották. A közvetlen veszélyt sikerült elhárítani, a tűzoltók áramtalanították a járműveket, ugyanakkor a roncsolódott autók sokáig forgalmi akadályt képeztek. Ezt megelőzően egy személygépkocsi és egy utánfutóval kiegészített kisbusz ütközött
össze az M0-s autóút Dunaharaszti felé vezető oldalán, a 6-os út közelében. Mindkét jármű felborult, nagy dugót okozva, a járművek sora először csak két sávon haladhatott és
nagyjából 2-3 kilométeres volt. n (fovaros.katasztrofavedelem.hu)

A Jövő Kommunikációja Alapítvány alapítói. Balról jobbra: G. Németh György, Herényi Károly, Szabó Gabi, Sipos Jenő, Sogor Zsolt

zabó Gabit nem hagyta nyugodni a

Sgondolat, hogy a számára legérdeke-

sebb szakma képviselői kevés nyilvánosságot kapnak, ezért 2019-ben megírta a Szóvivők című könyvet. Alig egy
év múlva újra kiválasztott magának tizenegy vezérszónokot, és Szóvivők újratöltve címmel idén megszületett a második könyve is. Bár a sorozat harmadik
része is lassan aktuális lenne, a Rádió
Bézs szerkesztő-műsorvezetője már az
év elején máson is törte a fejét. Kiváló
embereket – többek között néhány szóvivőt – maga köré gyűjtve szeptember
17-én létrehozták a Jövő Kommunikációja Alapítványt (JKA), amely körül azóta pezseg az élet.
Szabó Gabit, az alapítvány egyik
megálmodóját, a kuratórium elnökét
a friss szervezetről, elért eredményeikről és jövőbeli terveikről faggattuk.
– Milyen célokat tűztek maguk elé?
– Ma a kontinensek és államok
vezetői egy irányban kommuni-

kálnak választóikkal a Twitteren, a
Facebookon és az Instagramon keresztül. Ezekből a rendszerekből
azonban hiányzik a hagyományos újságírás fontos részét képező hírmagyarázat, amely segít a befogadónak
az adott hírt a hírfolyamban elhelyezni és helyesen értelmezni, ezért az információ nem válik tudássá. A mai
fiatalok okosak és tettrekészek, otthonosan mozognak a digitalizált világban, azok a szóvivők, sajtóreferensek,
újságírók viszont, akikkel összefogtunk és az alapítványt létrehoztuk, évtizedeken keresztül nagyon-nagyon
jól tudták működtetni a kommunikációt a saját területükön. Nekünk abban
lehet fontos szerepünk, hogy a már
bevált, régebben jól használt kommunikációt megismertessük a nálunk fiatalabb korosztállyal, a mai fejlett,
lendületes, új szellemiségű technikai
kütyükhöz tegyük hozzá generációnk
tapasztalatait és tudását, azaz a magas

Fotó: Tumbász Hédi

szintű technikához biztosítsuk a szellemi hátteret.
– Már eredményekről is be tud számolni, vagy inkább a tervekről kérdezzem?
– Három hónap nagyon rövid idő,
kezdeményezéseink még folyamatban vannak. A JKA új kommunikációs tantárgyak modernebb formájával
szeretne hozzájárulni a magyarországi szóvivőképzéshez, amit elsőként
a Metropolitan Egyetemnek ajánlott fel. Javaslatot tettünk arra, hogy
Puskás Tivadar születésnapja, azaz
szeptember 17. hivatalosan legyen
a Magyar kommunikáció napja. Budafokon élek, iskolába is itt jártam,
egyik vágyam, hogy az itteni középiskolák, különösen a BNAG diákjainak segíthessünk a kommunikációban, átadhassuk tudásunkat, a nagy
álmom pedig, hogy létrehozzuk Magyarország első kommunikációs
múzeumát. n (Tamás Angéla)
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Ajándékok cipősdobozban
Idén is elindította adománygyűjtő
kampányát a Baptista Szeretetszolgálat
Minden eddiginél nagyobb szükség van
az összefogásra, ezért a Baptista Szeretetszolgálat a jelenlegi pandémiás helyzetben is elindította karácsonyi adománygyűjtő kampányát, a 17. Országos
cipősdoboz akciót, amelynek során hátrányos helyzetű gyermekekhez juttatja
el az ajándékokat az adventi időszakban.
A kampányban 150 gyűjtőponton várják
a cipősdobozokba rejtett meglepetéseket, és mintegy 100 partner járul hozzá a
gyűjtés sikeréhez.
mennyiben valaki személyes ajándék-

Akal szeretne meglepni egy nehéz sorsú

Faültetés a kerületben

Több száz facsemetét ültettek el az önkormányzat jóvoltából tavasz óta
z önkormányzat faültetési programjá-

Anak őszi időszakában újabb 100 fát ül-

tettek el kerületszerte. Az önkormányzat
fontosnak tartja, hogy Budafok-Tétény
megőrizze kertvárosias jellegét, zöld területeit. Ennek támogatására folytatja évről

évre a faültetési programot, amely alapján
évente kétszer ültetnek jelentős mennyiségű fát Budafok-Tétény utcáira. A tavaszi ültetés során több mint 100 fát telepítettek a kerületbe, az őszi időszakban
pedig újabb 100 fa díszíti Budafok-Té-

tényt, amelyek között találhatunk juhar-,
kőris-, hárs-, szil-, törökmogyoró- és platánfákat. Az önkormányzat kér mindenkit, hogy vigyázzon a facsemetékre, hogy
segítségükkel még zöldebb lehessen kerületünk. n (budafokteteny.hu)

kisgyermeket, annak idén sem kell mást
tennie, mint keresnie egy cipősdobozt,
majd megtölteni azt szép és hasznos dolgokkal (játékokkal, írószerekkel, higiéniai
eszközökkel, édességgel, könyvvel). Az
elkészült ajándékcsomagot csomagolja be
színes csomagolópapírral, lehetőség szerint külön a tetejét és külön az alját, majd
ragassza le átlátszó ragasztószalaggal
vagy kösse át zsineggel, végül a dobozra
jól láthatóan írja fel, milyen korosztályú
lánynak vagy fiúnak szánja az ajándékot.
Az elkészült ajándékcsomagokat legkésőbb december 20-ig lehet eljuttatni a
gyűjtőhelyekre, amelyek listája a www.
ciposdoboz.hu oldalon olvasható számos
további hasznos információval együtt.
A budafok-tétényiekhez legközelebb
található gyűjtőpontok a XI. kerületben:

Bartók Béla út 37. és 60., Beregszász út
108., Vahot u. 14/B, Kelenföld vasútállomás metróállomás aluljáró szint, őrmezői
kijárat, Előpatak u.60., Hengermalom u.
19–21., Október huszonharmadika utca
33. Diósdon a Szent István tér 5., Érden
a Budai út 12. szám alatt lehet leadni a
cipősdobozokat.
A járványra való tekintettel a dobozokat ózonnal fertőtlenített raktárakban
tárolják és kezelik. A szervezet tavas�szal átadott új logisztikai központjában
az alkalmazottak testhőmérséklet-mérése után, maszkban és kesztyűben dolgoznak, az operatív feladatokat ellátók pedig
rendszeres PCR tesztelésen esnek át.
Idén nem épülhetett fel Budapest szívében a Cipősdoboz Vár, ezért a Baptista Szeretetszolgálat kibővítette az online
dobozolás lehetőségét: játékok, higiéniai eszközök, könyvek vásárlásával vagy
pénzadomány küldésével lehet érintésmentesen adományozni akár a www.
ciposdoboz.hu oldalról elindulva.
Az ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat logisztikai partnerein és országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatja
el a leginkább rászoruló gyermekekhez.
A cipősdobozok a gyermekotthonokba,
nagycsaládos szervezetekhez, kórházakba, fogyatékos gyermekek fejlesztésével
foglalkozó iskolákba, egyesületekhez,
alapítványokhoz és családsegítő szervezetekhez kerülnek. n (Tamás Angéla)

Nem csak mese
a fenntarthatóság

Első kötetével jelent meg az új könyvek
piacán Zakarné Varjas Kata
Zakarné Varjas Kata biogazdálkodás
szakirányon végzett okleveles kertészmérnök régen dédelgetett álmát valósította meg, amikor GEO, a környezettudatos kiskamasz címmel megírta,
majd 2018-ban magánkiadásban megjelentette mesekönyvét.
gyermekekhez közel álló természet-

Fejlesztőeszközök
a fogyatékkal élőknek

Jutalmazták a kerületi intézményekben kiemelkedő munkát végző dolgozókat is
Budafok-Tétény önkormányzata elismerése jeléül jutalmazta a kerületi intézményekben kiemelkedő munkát végző dolgozókat, valamint felnőtt
sporteszközöket adott át a Fogyatékkal
élők napja alkalmából a Napraforgó Fogyatékos Klubban.
z idei év végén nem tudja a szoká-

Asos keretek között megköszönni az

önkormányzat vezetése az intézményi
dolgozók áldozatos munkáját. Ez alkalommal az intézményvezetőket munkahelyükön keresték fel és adták át a
jutalmakat, naptárakat, valamint a valamennyi dolgozónak névre szólóan
címzett köszönőleveleket. Karsay Ferenc polgármester és Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester az Egyesí-

tett Óvoda, a Család- és Gyermekjóléti
Központ, az Intézmények Gazdasági
Irodája, a Védőnői Szolgálat és a Szociális Szolgálat épületébe látogatott el.
Utóbbiban a jutalmak kiosztása mellett
a december 3-i Fogyatékkal élők napja alkalmából felnőtt sporteszközöket
is átadtak a Szociális Szolgálat kliensei
számára. Az önkormányzat minden évben ünnepi műsorral készül a világnapra, ahol a műsort maguk a fogyatékos
gyermekek és felnőttek színes produkciói is gazdagítják. Idén a rendezvény
elmaradt ugyan, de az önkormányzat
támogatása jeléül három, mozgást fejlesztő eszközt telepíttetett a Napraforgó Fogyatékos Klubba.
Szepesfalvy Anna alpolgármester a
Klauzál Ház és a Leányka Tagbölcső-

de vezetőinek adta át az év végi jutalmakat és a 2021-es kerületi naptárakat.
Karsay Ferenc levélben köszönte meg
valamennyi intézményi dolgozó munkáját.
„Tudom, hogy ez az év sok erőfeszítést követelt mindannyiunktól,
és minden nap új, sokszor váratlan feladatot hozott. Bízunk benne, hogy a következő év több nyugalmat tartogat számunkra, és újra a
béke, a közösségi programok és a jó
kedv fogja meghatározni a budafoktétényi mindennapokat és intézményeink életét is. Megköszönve
munkáját, áldott, békés karácsonyi
ünnepeket, valamint boldog új évet
kívánok Önnek és szeretteinek” –írta
a polgármester. n (budafokteteny.hu)

Aszeretetről és a legkisebbek által is

megvalósítható környezettudatos magatartásról szóló kötet Gerendás Olivér, azaz Geo mindennapjain keresztül mutatja be a pozitív példákat úgy,
hogy közben véletlenül se a Földünket
fenyegető veszélyeket emeli ki.
Az első könyves szerző saját maga által illusztrált kötetéből nemrégiben háromszázat vásárolt az önkormányzat a
kerületi általános iskolák számára, hogy
a kisdiákok könnyebben eligazodhassanak a környezetvédelem területén, tudatosabban készülhessenek a hulladékmentes felnőtt életre. Zakarné Varjas Katával
a könyv születéséről beszélgettünk.
– Hogy jutott arra a gondolatra,
hogy környezetvédelemről szóló mesekönyvet írjon?
– Solymáron lakunk, ahol sokáig a
Solymári Hírmondó környezetvédelmi rovatát írtam. Közben két gyermekünk született, így édesanyaként rengeteg mesét olvastam, de közöttük kevés
olyat találtam, amely számomra tetsző
módon magyarázná el, hogy mitől válik
az ember környezetbaráttá, hogyan változtathatunk a világon akár apró lépések
segítségével is. Igyekeztem a mesébe a
környezettudatosság minden elemét be-

leszőni úgy, hogy a pozitív példákra
összpontosítottam. Azt emelem ki, miért jó, hogy Olivér, azaz Geo biciklivel közlekedik, csapvizet iszik és járja a
természetet, hogy szüleivel együtt komposztál, biotermesztést folytat és csomagolásmentes élelmiszert vásárol. A
történetekben olyan témákat dolgoztam
fel, amelyeket a kisgyerekek is megértenek, és be tudják építeni az életükbe.
– Saját gyermekein „tesztelte” a
mesekönyvet?
– A kéziratot a környezetvédelem területén igen elismert szaktekintély, Takács
Sánta András, az ELTE humánökológiaprofesszora lektorálta nyolcéves kisfiával,
Bernáttal. Örültem, mert nagyon jó véleményt mondtak a munkámról.
– A gyakorlatban ön mit tesz a környezetéért?
– Családommal mi is igyekszünk
környezettudatosan élni, ezen kívül a
10 millió fa Alapítvány helyi képviselőjeként faültetéseket szervezek Solymáron, ahol nagy boldogságomra ős�szel az önkormányzat támogatásával
létrehozhattunk egy őshonos gyümölcsfákból álló közösségi gyümölcsöskertet. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.
Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!
Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu
KAVED_XXII_53x49 20

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

KERESSÜK

hirdetés
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TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Akácméz: 2800 Ft/kg
Repce méz: 2200 Ft/kg
Galagonya-Vadgesztenye: 2400 Ft/kg
Hárs méz: 2400 Ft/kg
Erdei méz: 2400 Ft/kg
Vegyes méz: 1800 Ft/kg
Aranyvessző méz: 2400,-Ft
Szükség estén házhozszállítás!

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461, 30/9192-409
1224 Budapest, XIV. utca 59.

A Baross Gábor
Horgászegyesület
munkatársat keres
halőr-gondnoki
munkakörre.

TIGRIST!
Szeptember végén elveszett vörös, másfél
éves, ivartalanított
kandúr cicám. Mind
a négy pacsiján, nyakán, hasán van fehér
rész. Temesvári út.
Nagyon várjuk haza!
Ha látta, kérem hívjon

+3630/823-7868



Jelentkezés a
06/20/330- 3346
telefonszámon.

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

(1223 Budapest, Compó u.1.)

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.

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

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

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

DOKTOR NATUR keres azonnali belépéssel,
aktív, kiváló ÜZLETKÖTŐKET egészségmegőrző eszközök forgalmazására. Hivatalos
foglalkoztatás, LEHET NYUGDÍJAS IS! Jelentkezés: info@doktornatur.hu; 20/9621130; www.doktornatur.hu

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

kert 
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

program

A FODOR KAMARAEGYÜTTES
KARÁCSONYI KONCERTJE

INGYENES ONLINE KÖZVETÍTÉS
A VOJNOVICH-HUSZÁR VILLA
YOUTUBE CSATORNÁJÁN
dec. 20., 18:00–00:00.

állásajánlatok
(www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)

megemlékezés

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
jegyzője pályázatot ír ki

A Nagytétényi Polgári Kör
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. január 19-én, kedden 17 órakor

GONDNOKSÁGI KOORDINÁTOR
és GONDNOKSÁGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 10 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat
követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázatokat 2020. december 31-ig
a Polgármesteri Hivatal Közigazgatásfejlesztési- és szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „gondnokságvezető” és „gondnoksági ügyintéző” jeligével lehet benyújtani
az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu
További részletek:
www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok

a magyarországi
németek gyalázatos
kitelepítésének
74. évfordulója
alkalmából megemlékezést és koszorúzást tart
a Nagytétényi Sváb Emlékhelynél.
A megemlékezésre sok szeretettel várjuk
Budafok-Tétény lakóit.
László Istvánné (Nagytétényi Polgári Kör)
Szirtes Edit (Német Nemzetiségi Önkormányzat)

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.
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SPORT

 Városházi Híradó

Korai karácsonyi
ajándék a Vidinek,
osztozkodás
az Újpesttel
Döntetlen az Újpesttel, vereség a Vidi ellen,
a 7. helyen áll a Budafok az első osztályú bajnokságban
Tudtuk, hogy lesz hullámvölgy is a
BMTE 74 év utáni első NB I-es idényében, de amikor bekövetkezik, akkor mintha nem akarná elhinni az ember. Az utóbbi öt fordulóban három
vereség mellett két döntetlen a csapat mérlege, de még így is a 7. helyen
áll a Budafok. Most kell nagyon észnél lenni...
„Megelőlegeztük a Fehérvárnak a karácsonyi ajándékot” – mondta lapunknak némi akasztófahumorral Csizmadia Csaba vezetőedző, arra célozva,
hogy nemcsak Nikolics eladott labdája
jelentett ajándékot, hanem azon kívül
is hozzásegítettük a Fehérvárt a fölényes győzelemhez. Ami annyiban különbözött az őszi 1-4-től, hogy akkor
voltak helyzeteink, és sokáig a meccsben voltunk, most viszont nem igazán
volt esélyünk a pontszerzésre.
A 14. forduló szombati mérkőzésén Petrjak (2), Alef és Rus, illetve Kovács Dávid szerezte a gólokat.

A szépítő gólunkra – amely már 4-0
után esett – nem lehetett panasz: egy
szabadrúgást Lőrinczy gurított le csapatkapitányunknak, aki tíz méterről,
kissé jobbról jobbal a bal alsó sarokba lőtt.
Vezetőedzőnk rámutatott, pontosan
tudták, mit nem szabad elkövetni, aztán
mégis ezek a hibák okozták a vesztünket.
„A mérkőzés előtti videózásnál hangsúlyoztuk, hogy nem szabad
könnyen labdákat veszítenünk, főleg a középpályán, mert a Fehérvár az
ilyen helyzetekből veszélyes tud lenni. Egész héten nagyon jól edzett a csapat, ezért bizakodó voltam, de ezúttal
nem tudtuk megvalósítani azt, amire
készültünk. Sajnálom, hogy így alakult
ez a kilencven perc.”
Most már nincs idő a búslakodásra,
össze kell szedni magunkat, mert észveszejtő sebességgel pörögnek az események.
„Szerdán fogadjuk a Mezőkövesdet, utána szombaton a Ferencvárost,

majd szenteste előtt, december 23-án a
Honvéd ellen zárjuk az őszt, két elmaradt meccsünket bepótolva. Nem akármilyen sorozat egy hét leforgása alatt,
de tudtuk, hogy nem lesz egyszerű az
első élvonalbeli idényünk” – folytatta
„Csizi”. – Úgy néz ki, Pintér Attilával
feljavult a Kövesd, legalábbis az ered-

ményei ezt mutatják. A Fradi az a Fradi, de ellenük sem megyünk ki a pályára feltett kézzel. Nem szabad, hogy
temetői hangulat vegyen erőt a játékosokon, én biztos, hogy nem fogom engedni. Ilyen hullámvölgyek előfordulnak, ki kell lábalni a gödörből, ez a
dolgunk.”

Elkeseredésre semmi ok, a mezőny nagy részénél két mec�csel kevesebbet játszott a Budafok,
és még így is a hetedik helyen áll
a csapat.
Hullámvölgy ide vagy oda, eddig
feltétlenül várakozás feletti a BMTE
szereplése. n (Ch. Gáll András)

Csak az arany hiányzott

Nagyszerűen szerepeltek a Budafóka úszói Kaposváron, a felnőtt OB-n
A kerületi Budafóka SE három váltója is érmet szerzett, szakosztályunk
büszkesége, a junior világbajnok Zombori Gábor pedig 400 méter gyorson
alig 8 századdal maradt le az aranyéremről, 200 méter gyorson harmadik,
százon 50 másodpercen belüli idővel
(49,74 mp), óriási egyéni csúccsal negyedik lett.
„Úgy néz ki, hat évig fogom járni a
Testnevelési Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium nevű tanintézményt a Diana utcában. Egy évet már
halasztottam a 2020-as olimpia miatt,
most még egyet fogok a 2021-es miatt”
– mondta kissé szomorkásan lapunknak
Zombori Gábor még a nyáron, amikor
újrakezdte az edzéseket a tavaszi koronavírus-szünet miatt. Szerencsére a
vírus elkerülte a 18 éves junior világ-

bajnokot, aki nagyon várta már a versenyzési lehetőséget, amire most a múlt
héten, a kaposvári felnőtt országos bajnokságon volt lehetősége.
Királyszámában, a 400 méter gyorson – ebben nyert junior vb-t 2019ben, a Duna Arénában – hatalmas küzdelmet vívott az egri Holló Balázzsal.
Szinte végig vezetett a budafoki fiú,
de a benyúlás Hollónak sikerült jobban, 8 századdal megelőzte Gábort, aki
3:49,52 perces idővel csapott célba.
„Nagyon szerettem volna győzni, ez
lett volna a Budafóka első felnőtt magyar bajnoki címe 50 méteres medencében, de mindegy, majd jövőre meglesz. Kicsit zavar, hogy nem tudtam
győzni, mert azért én úsztam már 3:46tal kezdődő időt is, de tudjuk, hogy
ez nem volt teljes körű felkészülés” –
mondta lapunknak a fiatalember.

Holló Balázs és Zombori Gábor

Városházi Híradó
budafok-tétény

Zombori az egész csapat szereplését
jónak minősítette.
„Különösen a váltókban megszerzett érmek értékesek. Igaz, én már
csak húsz napig vagyok ifjúsági, Ricsi
(Márton Richárd – a szerk.) pedig már
21 éves, de a két kislány, Rátkai Zsófia
és Molnár Dóra a maga 14 évével még
gyermek korosztályú, Győri Mikes 17,
Pertich Zsombor 19, Potesz Levente
pedig 16 éves. Meglepetés volt nekem
is a remek váltószereplés. Ricsivel ketten húztuk a mix váltót, de azért a kislányok is kellettek a dobogós helyezéshez, ami ráadásul ezüstérem volt!”
Zombori 100 méter gyorson már
az előfutamban 49,88-cal egyéni csúcsot úszott, a hatodik helyen kvalifikált, amire a döntőben rátett még egy
lapáttal, 14 századot lefaragott idejéből, és Németh Nándor, Milák Kristóf
és Szabó Szebasztián mögött negyedik
lett. 200 méter gyorson pedig 1:48,60nal bronzérmet szerzett Milák és Németh mögött. A 100 méter pillangón
elért 4. (Zombori) és 6. (Márton) hely
már csak ráadás volt.
„Összességében elégedett vagyok a
teljesítményünkkel, bár én is azt mondom, jó lett volna egy számot megnyerni, mondjuk a 400 méter gyorsot
– értékelt Horváth Tamás vezetőedző. –
Zombori Gabinak jelen állás szerint áll
az olimpiai csapattagság 400 méter gyorson, hiszen a 2019-es időket figyelembe
kell venni, mivel a 2020-as év igazából
nem számít a koronavírus miatt. Rióban
Márton Ricsi már képviselte a Budafóka
színeit, most Gáboron a sor.”
Addig is januártól beindul az edzőtáborok sora, a stellenboschi (DélAfrika) még nem száz százalék, de
aztán Madeirára biztos, hogy utazik Zombori és mestere, Horváth
Tamás. n (Ch. Gáll András)

Sportcentrum Rózsakerten
Véglegessé váltak a Rózsakerti futókör tervei
Részvételi Költségvetés győztes pá-

Alyázataként valósul meg a Rózsa-

kerti-lakótelepet körülölelő futókör,
amelynek megépítéséhez jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás.
A Rózsakerti Sportcentrum ötlete nyomán, a kerület sikeres pályázatával valósulhat meg a Rózsakerti-lakótelepen
egy kisebb futókör és egy kutyafuttató a sportpálya melletti területen, valamint egy street workout pálya építése is. Ehhez csatlakozva épül meg a
lakótelep egészét körbeölelő futókör,

amely a közbeszerzési eljárás fázisába
ért. A futókör terveiről az ötletgazdákkal folyamatosan egyeztetett az önkormányzat, az általuk elfogadott tervdokumentációt pedig nemrég elfogadta
az illetékes hatóság és az érintett közműszolgáltatók is. Következő lépésként elindították a közbeszerzési eljárást, előreláthatólag januárban nyílik
lehetőség a szerződéskötésre, és kedvező időjárási körülmények esetén már
kora tavasszal megkezdődhet a kivitelezés. n (budafokteteny.hu)
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