Családi park a Tétény-réten Új bölcsőde épül

Kettős évforduló

Gyászoljuk jeles polgárainkat

A Részvételi Költségvetés győztes pályázataként valósul meg a Tétény-rét Családi
Park ötlete. (2. oldal) 

Ötvenöt éve végzett Kovács István a Színművészetin, és akkor lett népszerű a Kárpáthy Zoltán
és az Egri csillagok című filmekben. (8. oldal) 

Sajnos három jeles kerületi polgárunkat is elveszítettük a napokban. Elhunyt Kovacsics Lászlóné, Ludasi
Róbert és Keébe György is. (4. és 12. oldal) 

Megkezdődött egy 72 férőhelyes új bölcsőde
építése Budatétényben, amely 23 munkahelyet
is teremt. (2. oldal) 
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Új album
Varga Miklóstól
Az értékrendjét
mindenkor vállalja
a kerületben
élő zenész, énekes

(8. oldal) 
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Ismét útjára indult a Részvételi Költségvetés
Budafokon 128 millió, Nagytétényben 120 millió, Budatétényben 100 millió forint önkormányzati forrás elköltéséről dönthet a kerületi lakosság
napokban. A projektötleteket a https://
kozossegrekapcsolva22.hu/
oldalon,
regisztráció után lehet beadni. Az önkormányzat szakirodái megvizsgálják,
hogy megvalósíthatók-e a javaslatok,
és ha igen, szavazásra bocsátják azokat.
A tavalyi évtől eltérően idén egy körben zajlik majd a szavazás, ennek alkalmával mindenki összesen öt szavazattal
élhet. A saját lakóhely szerinti kerületrészhez tartozó projektekre három szavazatot lehet leadni, míg két vokssal
szabadon rendelkezhetnek, ezeket leadhatják a lakóhelyükre vonatkozó, illetve a további két kerületrész fejlesztési
elképzeléseire is. A szavazás lezárulása
után, a legnagyobb támogatottságot élvező ötlettől a legkevesebb szavazatot
elnyert javaslat felé haladva, a keretös�szeg kimerüléséig valósulhatnak meg a
projektek.
A Részvételi Költségvetés eddig
több sikeres fejlesztést eredményezett
a kerületben. Elkészült például tavaly
a Mézesfehér utcai projekt, a DunaFok
kertmozi, valamint folyamatban van a
kóborló, önsétáltató kutyák problémájának megoldásáról szóló projekt, a Rózsakerti Sportcentrum és a Tétény-Rét Családi Park ötletének megvalósítása is... .

Újra elindult január 4-én a Részvételi
Költségvetés, a kerületi lakosság 2021.
február 22-ig adhatja be ötleteit arra vonatkozóan, hogy Budafok-Tétény bevételeinek egy meghatározott részét mire
fordítsa az önkormányzat.
erületünk önkormányzatának fontos,

Khogy minél szélesebb körben vonja

be a lakosságot a Budafok-Tétényt érintő
döntések meghozatalába, így ismét útjára indította a tavalyi évben sikeresen lezajlott Részvételi Költségvetés projektet.
A projekt révén budafok-tétényiek
dönthetnek arról, hogy a rendelkezésre álló keretösszeget mire fordítsa az
önkormányzat. A testületi döntés értelmében az előző körből megmaradt
összegeket is felhasználják, így idén a
területrészenkénti 100 millió forint felett Budafok plusz 28 millió forinttal,
Nagytétény plusz 20 millió forinttal
gazdálkodhat (Budatétényben a teljes
keretösszeget felhasználták, így az ott
élők idén is 100 millió forintról dönthetnek).
Az állandó vagy ideiglenes kerületi
lakcímmel rendelkező lakosoktól olyan
ötleteket várnak, amelyek minél több
ember számára jelentenek újdonságot, könnyebbséget, örömet a minden-

Az új év is fegyelmezettséget kíván

(Továbbiak a 2. oldalon) 

Javaslat az együttműködésre
Karsay Ferenc polgármester együttműködést vár az ellenzéki frakcióktól
Karsay Ferenc polgármester január
7-én összehívta a frakcióvezetőket,
hogy tájékoztassa őket a 2021. esztendőt érintő változásokról, valamint
egyeztesse és véleményeztesse a
képviselő-testület valamennyi frakciójával a közös munka és együttműködés alapelveit.
polgármester kifejtette, hogy rend-

Akívül előremutatónak tartja az egyVégezzük el a feladatainkat, keressük azokat az embereket, tevékenységeket, amelyektől szebb, boldogabb lesz az élet. És természetesen
2021-ben is vigyázzunk egymásra! – nyilatkozta Karsay Ferenc polgármester, aki Budafok-Tétény önkormányzata nevében azt kívánta a kerületieknek, hogy az előttünk álló év kevesebb nehézséget és több nyugalmat, békét és sikert hozzon mindenkinek! n

séges baloldal egyik vezetőjének január 4-i nyilatkozatát, amely szerint
„2022 után egy olyan országot fogunk építeni, amelyben a politikai oldalak nem háborúznak egymással, hanem megpróbálnak együttműködni”. A
polgármester hozzátette, a maga részéről nem várna 2022-ig, hanem azonnal
szeretné elindítani ezt a folyamatot.

Ennek megfelelően kezdeményezte a jövő évek pártpolitika felett álló közös munkáját megalapozó együttműködési alapelvek
meghatározását. Ezek az alapelvek
olyan célokat és közösen elfogadott
formákat határoznak meg, melyeket
a település érdekében minden résztvevő elfogad és helyi sajátosságként kezel, így oldalaktól és színektől függetlenül támogat a jövőben
is. Ezen megállapodás elfogadása esetén egyértelművé válik, hogy
a helyi politikai szereplők Budafok-Tétény jövőjének építését tekintik legfontosabb feladatuknak,
ennek érdekében pedig képesek közös célokat meghatározni és azokért közösen dolgozni. (Továbbiak
a 3. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Megkezdődött
az új bölcsőde építése
A hetvenkét férőhelyes intézmény
megépítésével 23 munkahely jön létre
Budafok-Tétény képviselő-testülete tavaly decemberben döntött arról, hogy
egy 72 férőhelyes bölcsődeépülettel bővíti a férőhelyek számát a kerületben. A vállalkozói szerződést január
4-én írta alá az önkormányzat a közbeszerzési eljárás győztesével, január
7-én pedig átadták a munkaterületet
is az építkezéshez. Ennek köszönhetően az új intézmény kivitelezése hamarosan megkezdődik a Terv utca 14/A
szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlanon.
háromévesnél fiatalabb gyerme-

Akek ellátását biztosító intézmény-

Elkészültek a Tétény-rét
Családi Park tervei

Játszótereket, focipályát, szánkózódombot és kutyafuttatót is terveztek Téténybe
A Részvételi Költségvetés győztes pályázataként valósul meg a Tétény-rét Családi
Park ötlete, amely a Nagytétényi Sváb Emlékhely körüli területen, a már meglévő fák
árnyékában épül tematikus játszótérrel,
csúszdaparkkal, szabadtéri kondiparkkal,
elkerített kutyafuttatóval, pingpongasztalokkal és szánkózási lehetőséggel.
z önkormányzat, ahogy a Részvéte-

Ali Költségvetés minden győztes pá-

lyázata esetében, most is a projekt ötletgazdáival egyeztetve készíttette el a
koncepcióterveket. Ez alapján a körbekerített terület két irányból, a Romhányi
József utca felől, illetve a vasútállomás
felől lesz megközelíthető autóval, gyalogosan vagy biciklivel. A tervek szerint
készül egy közösségi pont esőbeállóval,
pingpongasztallal, pihenőpadokkal és
ivókúttal. A gyermekeket KRESZ-pályaként felfestett út vezeti majd el a játszóté-

rig, amely mentén csúszó drótkötélpálya
és terepdombra helyezett csúszdák kapnak helyet. A játszóteret egy kisebb és
egy nagyobb részre osztják, ahová korosztályonkénti játékokat telepítenek. A
tematikus, rétre emlékeztető, virágmintás nagyjátszótérre terveznek egy nagy
központi kombinált játékot csúszdával,
hintával, mászófallal. Emellett lesz majd
egy kétszemélyes hinta, kör alakú trambulin, körforgó játék, bújócső és csúszda. A nagyjátszótérhez részben kapcsolódva, de külön egységként kapott helyet
a kisjátszótér. A 6 év alatti gyermekekre gondolva csúszdás kistornyot, kreatív
virágkuckót vagy köteles egyensúlyozót, mérleg- és fészekhintát, babaházat
és kisvonatot terveztek. A napvitorlákkal
fedett, homokozóval ellátott terület közvetlen kapcsolatban van az árnyas pihenőkerttel, ahol az egészen pici gyermekekkel lehet kellemesen letelepedni.

Az idősebbek számára petanque pályát és két sakkasztalt terveztek, a tinikre gondolva pedig a játszótértől távolabb
eső részre pingpongasztalt és egy asztalokkal ellátott piknikpadot álmodtak
meg. A sportolásra szabadtéri fitneszeszközöket, homokos strandröplabdapályát
terveznek. Ezek mellett két kisméretű focikapu beépítésével gyepes focipályának
adnának helyet, amihez a terepdomb lelátóként csatlakozna. Ez a dombocska télen remek szánkózóhely is lehet.
A kutyások örömére a vasútállomás
felőli bejáratnál kutyafuttató épül majd,
ahol 3 agility eszközt és egy ebeknek is
használható ivókutat helyeznek el.
A Tétény-rét Családi Parkhoz hasonló ötleteket a Részvételi Költségvetés januárban induló második körében a https://kozossegrekapcsolva22.
hu/ oldalon nyújthatnak be a pályázni
vágyók. n (vh)

rendszer fejlesztése országosan és
kerületünkben is fontos. Kerületünk
adottságai, továbbá magas színvonalú intézményi ellátása vonzzák az otthont kereső fiatal párokat, családokat,
akik természetesen a lakóhelyükhöz
vagy a munkahelyükhöz közeli intézményben szeretnék elhelyezni a
gyermekeiket. Az Egyesített Bölcsőde nyilvántartása szerint a bölcsődébe jelentkező gyermekek száma ezért
évről évre növekszik a kerületben, így
Budafok-Tétnyben is időszerűvé vált
a kapacitás növelése. Míg korábban
a Leányka tagbölcsőde átalakításával
sikerült további férőhelyeket biztosítani, a továbbiakban a szükséges mértékű kapacitásnövelést tagintézményeink átalakításával már nem lehetett
megoldani. Az itt élő kisgyermekes
szülők, valamint a kerületünkben letelepedést tervező fiatal párok munkavállalását, integrációját csupán nagyobb léptékű ellátásbővítéssel tudják
támogatni. Ezért a képviselő-testület döntése alapján egy 72 férőhelyes
bölcsődeépülettel bővítik a férőhelyek

számát a kerületben. A projekt megvalósításához a Pénzügyminisztérium
által kiírt Bölcsődefejlesztési program
pályázatán 300 millió forint összegű
támogatást nyert el az önkormányzat,
ehhez az összeghez a képviselő-testület döntésével biztosított önrész adja a
pénzügyi fedezetet. Az új intézménynek a tervek szerint az optimális, földszintes elhelyezés érdekében pavilonos elrendezése lesz, az építési telek
közúttól kicsit távolabbi részén a 2
csoportszobás nevelési egységek önálló játszóudvart ölelnek körbe. Három nevelési egységet alakítanak így
ki, amelyeket összeköt a bölcsődét kiszolgáló helyiségek (főzőkonyha, öltözők, irodák) tömbje.
A tagbölcsőde építésével 23 új
munkahely jön létre. A funkcióból
adódó, kötelezően biztosítandó helyiségek mellett egy 100 adagos főzőkonyha kialakítása is a program része
lett, amely a kerületi bölcsődehálózat
többi intézményét is segíteni tudja a
gyermekek étkeztetésben. Mivel a tervezett létesítmény kerületünk dinamikusan fejlődő részén valósul meg, az
önkormányzat hosszú távú tervei közé
tartozik egy, a környéken lakó valamennyi kisgyermek számára elérhető játszótér megépítése is. Ezt a bölcsőde épülete előtti területen hoznák
létre, miközben parkolókat is kialakítanának a környéken. A szerződés
szerint az épület októberre fog elkészülni, ezt követően használatbavételi engedélyt kell kérni, és a hivatalos eljárás közben elkezdődhet majd
a belső helyiségek berendezése, hogy
kerületünk kisgyermekei minél hamarabb birtokba vehessék új játszóhelyiségeiket. n (vh)

Újabb egyeztetés a zajszennyezésről
A kerületi vezetők és a Budaörsi Repülőtér üzemeltetője egyeztetett a lakossággal
arsay Ferenc polgármester, korábbi

Kígéretéhez híven, egyeztetést kezde-

ményezett a Budaörsi Repülőtér zajproblémáival érintett lakosság képviselőivel, a
reptér üzemeltetőjével és az ügyet támogató önkormányzati és országgyűlési képviselőkkel. A találkozón a polgármester
ismertette időrendi sorrendben az eddig
megtett intézkedéseket, megismerhették
a zajprobléma ügyének jelenlegi állását. A
polgármester bevezetőjében összefoglalta
az eddig elért részeredményeket, továbbá
röviden ismertette a zajproblémával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyeket és az
aktuális feladatokat. Mint mondta, ez az
ügy fontosabb és szerteágazóbb annál,
hogy „csak” önkormányzati szinten foglalkozzanak vele, ezért kérte fel segítségül
Molnár Gyula és Németh Zsolt országgyűlési képviselőket, akik kapcsolataik és
lobbitevékenységük által előmozdíthatják
az ügyet.
Tájékoztatott arról, hogy a kerület
több pontján megkezdődtek a zajmérések egy független szakértő cég által,
amely arra kapott megbízást BudafokTétény önkormányzatától, hogy készítse
el a teljes kerület zajtérképét, beleértve
a repülőtér, a vasúti és a közúti közlekedés okozta zaj vizsgálatát, feltüntetve a
zaj mértékét, időbeni és területi eloszlását. A polgármester rávilágított arra a hatósági akadályra, amely a repülők iskolakörének szabályozását érinti. A hatóság,
a helyi sajátosságokat figyelmen kívül
hagyva, mereven ragaszkodik egy olyan
röppályához, amely Erdődűlő és környéke lakóinak életét ellehetetleníti.

Folyamatos a buszvárók
korszerűsítése
Tizenhárom helyszínre kerültek ki új utasváró fülkék

A két országgyűlési képviselő a polgármesterrel közösen fogalmazott levelében kereste meg Palkovics László innovációs és technológiai minisztert,
hogy a jelenleg holtpontra jutott ügyben a segítségét kérjék. Németh Zsolt és
Molnár Gyula országgyűlési képviselők
kifejtették: a cél egy olyan konszenzusos
megoldás, amely során az iskolakör a lakott területeket elkerülve vezetne mind a
XXII., mind pedig a XI. kerületben.
Az érintett lakosokat képviselő résztvevők hangot adtak aggályaiknak a zajmérések módszertanát illetően, de valamennyi jelenlévő támogatta azt a kérést,
hogy a mérések több hónapon át tartsanak, és legyenek köztük előre nem
egyeztetett mérések is. A repülőtér üzemeltetői kellő nyitottságot mutattak arra,

hogy saját eszközeikkel is csökkentsék
a zajterhelést. Ennek érdekében megkezdték egy régi kifutópálya felújítását
is, amely megteremti annak a lehetőségét, hogy a légi forgalom kevésbé zavarja a lakosságot. Emellett megvizsgálják
a tanuló pilóták repülési idejének korlátozását is.
A megbeszélés alkalmával mindenki
kifejthette véleményét, aggályát, és feltehette kérdését. A találkozó végén megállapodás született a felek között, hogy a
kérdéseket írásban is megküldik a polgármesteri hivatalnak, amely a saját hatáskörébe tartozó kérdésekre szintén
írásban válaszol, míg a repülőtér illetékességébe tartozó kérdéseket továbbítja,
majd a beérkezett válaszokat megküldi a
lakosságnak. n (budafokteteny.hu)

Budafok-Tétény önkormányzata és
a Publimont Kft. utasváró-telepítési programjának köszönhetően 2020ban tizenhárom helyszínre kerültek ki új
utasváró fülkék, amelyekből kettőt napelemes hirdetőfelülettel szereltek fel.
busszal közlekedő utasok kényel-

Amesebb várakozása érdekében fo-

lyamatosan korszerűsítik a buszvárókat kerületszerte. Novemberben a
Növény utcában épült két új buszváró az önkormányzat szerződött partnere, a Publimont Kft. jóvoltából, nemrég pedig újabb két váró korszerűsítése
készült el.
A Piac téri és a Kossuth Lajos
utca–Magdolna utca kereszteződésében található megállókba új, modernebb szerkezetű várókat telepítettek,
a meglévőket pedig elavult, megrongált lemez utasvárók helyére helyezik át a Komló utca (Tóth József utcai kereszteződés) és a Memento park

megállókhoz. A megállókban elkészültek a napelemes hirdetőfelületek
is, amelyek a borús idő ellenére is jól
működnek.
A Kossuth Lajos utca–Magdolna utcai megálló forgalmára való tekintettel itt két buszvárót is telepítettek az
utasok komfortérzetének növelése érdekében. Az utasváró-telepítési program keretén belül így összesen 13 új
buszváró épült, kettőt pedig cseréltek
2020-ban. n (vh)

Városházi Híradó

Javaslat az együttműködésre
Karsay Ferenc polgármester együttműködést vár az ellenzéki frakcióktól
(Folytatás az 1. oldalról) 
Karsay Ferenc javaslatcsomagjának
elemei a következők:
1. Budafok-Tétény kerületi és kerületen kívüli közlekedésének védelme és fejlesztése,
mert Budafok-Tétény legnagyobb problémája
jelenleg a közlekedés.
2. A közösségi közlekedés fejlesztése, ezen
belül a kötött pályás közlekedés kiemelt fejlesztése – a 47-es villamos pályafelújítása, integrálása a fonódó villamos rendszerébe; elővárosi
vasút és a hozzá kapcsolódó P+R rendszer kialakítása; a „ráhordó” járatok fejlesztése.
3. Budafok-belváros évtizedek óta tervezett
felújítása – átmenő forgalom csökkentése; átfogó közlekedési és parkolási rend kialakítása; elsősorban az itt élők és a helyi vállalkozások érdekeinek figyelembevételével.
4. Kerékpáros infrastruktúra (EUROVELO,
MOL Bubi, intézményi szintű műszaki feltételek) fejlesztése.
5. Az oktatási feladatok segítése minden
színtéren, a kerületi lakosság igényeinek megfelelően.
6. A szociális ellátórendszer megőrzése; a civil és egyházi partnerekkel való együttműködés,
munkamegosztás fejlesztése.
7. A civil szféra kiemelt támogatása, a hagyományos önszerveződő helyi színterek fenntartása.
8. Budafok-Tétény sport- és rekreációs infrastruktúrájának védelme, fejlesztése, különös
figyelemmel a tömegsportokra, a mindennapos
testnevelésre és a versenysport utánpótlás-nevelésére, az oktatási intézmények sportpályáinak, tornatermeinek fejlesztésére.
9. A Duna-parti vízisport-bázis kialakítása.
10. A környezettudatos életmód kialakítása,
környezet- és klímavédelmi intézkedések hivatali, intézményi és lakossági szinten.
11. A Duna-part fejlesztése, revitalizálása, a
lakosság számára használhatóvá tétele.
12. A részvételi költségvetés továbbfejlesztése.
13. Budafok-Tétény „Budapest Bornegyede”
karakterének kialakítása, fejlesztése; a magyar
borkultúra központjának (központi adminisztráció, történeti bemutató, múzeum, borvidékek bemutatása, idegenforgalom, gasztronómia) létrehozása.

14. A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus
Zenekar fenntartása.
A lista nyitott, kiegészíthető, amennyiben
minden helyi politikai képviselettel rendelkező
párt egyetért vele. Az elfogadott közös célokért a
partnerek közösen állnak ki, megvalósításukért
közösen dolgoznak.
Mivel az együttműködési alapelvek a harmonikus, közös munka érdekében szükségszerűen közös elveken nyugvó kommunikációt is
igényelnek, szükséges lefektetni ennek alapelveit is, amelyek a következők:
1. Valamennyi politikai résztvevő kerüli a
másik negatív színben való feltüntetését.
2. Az önkormányzati munka eredménykommunikációja esetén a fairplay szabályai szerint
jár el, nem sajátít ki sikert, ha az csapatmunka eredménye.
3. A teljes kép kommunikációjának alapelve: a
környezetéből nem ragad ki szöveget vagy döntést,
hogy a hír a valóságtól eltérő üzenetet hordozzon.
4. A közalkalmazottak és köztisztviselők függetlenségét védi, őket politikai céllal nem használja fel.

5. A gyermekek, a család és a magánszféra
politikai célú felhasználását elutasítja.
6. A hivatalon, valamint intézményen belül és
kívül történő kommunikáció során az arrogáns,
agresszív és trágár stílus elutasítása.
7. Kérésre, bizonyítás esetén a kommunikációs anyagokban fellelt tárgyi tévedések, téves
adatok korrigálása.
Az egyeztetésen sor került a médiahasználat
megvitatására is, majd a polgármester arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a képviselő-testület és a
bizottságok működésének takarékosabbá tételének
érdekében döntéseket készített elő. Ennek értelmében 75 százalékban csökken a tanácsnokok létszáma, de feladataikat a bizottsági struktúrába illesztve végzik a továbbiakban. A Közbeszerzési Bizottság
megüresedett helyét a polgármester a Demokratikus Koalíciónak ajánlotta fel. Mivel a budafoki baloldalnak nincs szakértői képviselete, így az ő jelölésük
alapján egy csere várható a Szociális, Egészségügyi,
Esélyegyenlőségi és Sportbizottságban.
A frakciók képviselői egyetértettek az alapelvek lefektetésében, de további tárgyalásokon
véglegesítik a közös álláspontjukat. n

A frakcióegyeztetést követően a DK és Momentum viszonválaszában visszautasította a közös munkát,
és „viszont-követeléseket” állított össze, amelyet „Nyilatkozatok helyett tetteket!” címmel közzé is tett
a világhálón. Ezek lényege szerint a korábban MSZP-s színekben politizáló, jelenleg a Budafoki Baloldal
kötelékében dolgozó alpolgármester leváltását követelik. A helyi képviselővel nem rendelkező MSZP
számára biztosított bizottsági szakértői helyeket is maguknak követelik. Le akarják állítani a gyermekeket és az utánpótlásképzést szolgáló sportfejlesztéseket. Az önkormányzat közbeszerzési bizottságának egyik fideszes tagja elhunyt. Megüresedett helyére a polgármester a Demokratikus Koalíció helyi elnökét, a kerület volt polgármesterét javasolta, amit a DK-frakció visszautasított.
A polgármester úgy értékelte a helyzetet: „Úgy tűnik, hogy a DK és a Momentum, a petíciók és nyilatkozatírások császárai most hirtelen megijednek egy nyilatkozattól, és inkább tetteket hiányolnak. A jó hír az,
hogy vastag gyűjteményünk van azokról a tettekről és eredményekről, amelyek a kerület fejlődését és gyarapodását bizonyítják. Olyan tettekről, amikben ők nem vettek részt, vagy akár akadályozták azok megvalósulását. Válaszuk is arról árulkodik, hogy munka helyett kizárólag a teljesítmény nélküli szájhős-politizálással, teljesíthetetlen ígéretekkel, áldozati szereppel készülnek az országgyűlési választásokra. Reménykedem
abban, hogy ez a stratégia most sem lesz elég a választóknak. Ugyanakkor nem adom fel azt az alapelvemet,
amit már ciklusunk első percében megfogalmaztam: együttműködésre vagyunk ítélve! Az ajtó nyitva áll. A
jóindulatú közeledést nem adom fel, és ugyanezt várom az egyesült baloldaltól is. Nem kell egymás nyakába
borulni és feladni elveinket, de kötelesek vagyunk megkeresni a közös nevezőt, azokat az ügyeket, feladatokat, melyeket mindannyian támogatunk és függetlenítünk a pártpolitikai csatáktól. Ez a Budafok-Tétényben
élők érdeke. Magam, illetve a kerületért dolgozó jobb- és baloldali kollégáim viszont addig is a nyilvánosságra hozott alapelvek mentén fogjuk tovább építeni a kerületet. Mert nekünk a kerületben élők számítanak.”
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Az új esztendő is
fegyelmezettséget
kíván tőlünk
„Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?
Sétálni télen kigombolt kabátban,
(...) dermedt verébért hajolni porka hóba,
más baját sosem hozni szóba,
békét, nyugalmat, szépséget akarni,
adni, adni, mindig csak adni,
tökéletesre lelni egy madár dalában…
Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?”
Teszi fel a kérdést Kálnay Adél.
A választ a most magunk mögött hagyott év adta meg. Egyértelműen feleltek erre a kérdésre azok a szociális szférában tevékenykedők, akik a világjárvány közepén is a nehéz helyzetben lévő, elesett társainkért dolgoztak. Azok
az egészségügyi szakemberek, akik az ismeretlen ellenséggel is felvették a harcot, hogy minden család hiánytalanul ülhesse körbe az asztalt vasárnaponként. Választ adtak a kérdésre azok a vállalkozók, akik egy válság kapujában
is arra gondoltak, hogyan segíthetnek másoknak. És azok az önkéntesek, jóakaratú szomszédok, ismerősök, akik tudták, közös munkával, egymásba kapaszkodva könnyebben vészelhetjük át a példátlan időszakot.
Kedves Budafok-Tétényiek!
A koronavírus miatt nehéz évet hagytunk magunk mögött, és sajnos úgy tűnik, ez az év is kihívások elé állít minket, mégis bízom benne, hogy kevesebb
aggodalmat és több nyugalmat tartogat számunkra.
A vírus folyamatosan jelen van, továbbra is láthatatlanul fertőz, nemcsak
Magyarországon, hanem egész Európában is. A korlátozások mindannyiunk
életébe gyökeres változásokat hoztak, melyekhez egymást kölcsönösen segítve
alkalmazkodtunk.
A tavalyi év végén meghozott intézkedések továbbra is érvényben vannak,
biztatok mindenkit, hogy a koronavirus.gov.hu oldalra látogatva tájékozódjon a részletekről.
Számtalan feladat vár ránk 2021-ben is: mindannyian hozzájárulhatunk ahhoz, hogy otthonunkban újra béke legyen. Azt gondolom, hétköznapi emberként
akkor tehetjük a legtöbbet, ha folytatjuk az építkezést. Ahogy Böjte Csaba fogalmazott, a kétségbeesés helyett mindenki „ültessen a kertbe egy fát, gondozza a rózsabokrokat, főzzön valami finomat, kedveskedjenek pajkosan egymással, és tegyék rendbe az otthonukat! Ettől jobb lesz a világ, értékesebb lesz az élet.”
Végezzük el a feladatainkat, keressük azokat az embereket, tevékenységeket, amelyektől szebb, boldogabb lesz az élet. És természetesen 2021-ben is vigyázzunk egymásra!
Budafok-Tétény önkormányzata nevében azt kívánom, hogy az előttünk
álló év kevesebb nehézséget és több nyugalmat, békét és sikert hozzon mindannyiunk számára! n

Karsay Ferenc

Szepesfalvy Anna

Dankóné Hegedűs Jolán

Németh Zoltán

polgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: alberte@bp22.hu
Telefon: 229-2617
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: batkea@bp22.hu
Telefon: 229-2620
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján.

alpolgármester, független,
Budafoki Baloldal
E-mail: batkea@bp22.hu
Telefon: 06-1/229-2620
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: batkea@bp22.hu
Telefon: 229-2620
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján.

Jurás László

Daróczi Károly

Perlai Zoltán

Kerekes Gábor

Tóth Endre

független, Budafok-Tétény
Általános Ipartestület
E-mail: rozsavolgy22@gmail.com
Telefon: 06-30/9820723. Fogadóóra telefonon történő előzetes egyeztetés szerint a
Rózsavölgyi Közösségi
Házban. Facebook: Hajrá Rózsavölgy csoport.

független, Budafoki Baloldal
E-mail: daroczik@gmail.com
Telefon: 06-20/319-9669
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

Demokratikus Koalíció
E-mail: perlai.zoltan@gmail.com
Telefon: 06-20/225-5018
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban
és helyen.

Momentum Mozgalom
E-mail: kerekesgabor.22ker@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
kerekesgabor.22ker
Telefon: 20/428-2938
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

Momentum Mozgalom
E-mail: toth.endre.bp22@gmail.com
Telefon: 06-20/387-4054
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt
időpontban
és helyen.

Somos Iván András

Csiszár Zsuzsanna

Kovács István

Kóber György Márk

Dr. Staudt Máté

Demokratikus Koalíció
E-mail: ivansomos@t-online.hu
Telefon: 06-20/558-3385,
06-1/226-1935
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés szerint a
Polgármesteri Hivatalban.

Fidesz–KDNP
E-mail: batazsuzsi679@gmail.com
Telefon: 06-20/354-9299
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Demokratikus Koalíció
E-mail: kovacspistike76@gmail.com
Telefon: 06-30/757-6470. Fogadóóra a
fenti telefonon előre
egyeztetett időpontban
és helyen. A telefonszámon való elérhetőség
hétfőtől péntekig 08.0016.00-ig, kivéve ünnepés munkaszüneti napokon.

Közösség Dél-Budáért Egyesület
Telefon: +36303045515
E-mail: kober.gyorgy@gmail.com
Fogadóóra:
Folyamatosan, telefonon vagy e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján.

Jobbik
E-mail: staudtmate@gmail.com
Telefon: 06-30/408-1376
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Krieger Krisztina

Vizi Sándor

Zugmann Péter

Fidesz–KDNP
E-mail: krieger.krisztina@gmail.com
Telefon: 06-30/932-0186
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete, telefon: 06-20/944-1858
E-mail: vizi.s@externet.hu
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt
időpontban
és helyen.

Fidesz–KDNP
E-mail: zugmannp@bp22.hu
Telefon: 06-20/936-0634
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

A képviselők
elérhetőségei
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Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata
székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11.
postai címe: 1775 Budapest, Pf. 109.
telefon: 06-1/229-2611, fax.: 229-2664
elektronikus levélcíme: onkormanyzat@bp22.hu
honlapja: www.budafokteteny.hu
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RIPORT, HAGYOMÁNY

 Városházi Híradó

Fagyos január,
messze a hazától

A Don-kanyarban elesett hősökre emlékeztek a Donát-hegyen
A Don-kanyarban életüket vesztett magyar katonákért és Pelikán Imre bácsiért gyújtottak mécseseket a barossi Donát-hegy nyolc méter magas
keresztjének lábánál január 9-én.
A Budatétényi Polgári Kör tagjai is
ugyanezen a napon, az esti szentmisét követően imádkoztak és nyújtottak
gyertyákat a Szent István király plébániatemplom kertjében.
„A doni áttörés napja a magyar emberek és a honvédség történelmébe is
fekete napként íródott be. Ezen a napon több mint 120 ezer magyar katona
esett áldozatul a harcokban, maga után
hagyva feleséget, édesanyát, gyermekeket mérhetetlen fájdalmukban szomorúságukban” – kezdte emlékező
beszédét Bodnárné Fehér Erzsébet, a
Baross Gábor-telepi Polgári Kör elnöke a Doni áttörés emléknapja alkalmából. Felidézte, hogy Pelikán Imre bácsi, a polgári kör örökös tiszteletbeli
elnöke is megjárta a Don-kanyart, de
szerencsére túlélte a harcokat, és haza
tudott jönni a szeretteihez. A Donát-hegyi emlékhelynél sokan gyűltek össze,
hogy virággal és mécsessel emlékez-

zenek az elhunytakra. Ambrus Károly
tárogatón játszott, majd a barossi elhunytak névsorát olvasta fel, melyet a
kereszt lábazatára véstek.
Ünnepi beszédében Monostoriné
Szeleczky Gabriella idézte fel a katonák mindennapjait: „Ma egy olyan, általunk tisztelt és szeretett személyen keresztül emlékezünk meg a doni hősökre,
akit valamennyien jól ismertünk. Ő Pelikán Imre magyar királyi utász zászlós. A műszaki utászcsapatok legfontosabb feladata támadásban a főerők
előnyomulásának támogatása volt, illetve védelemben a terület megtartása.
Feladatuk között szerepelt az aknamezők telepítése vagy az aknamentesítés,
de elsősorban olyan építési munkálatokat folytattak, mint utak javítása, hidak és harcálláspontok kiépítése, vagy
megerődített támpontok lerombolása,
akadályok eltávolítása. A katonák gyalog közlekedtek, a felszerelésüket fogatolt szekereken szállították. Harcokban közvetlenül nem vettek részt,
nem számítottak harcoló alakulatnak,
mégis nélkülözhetetlenek voltak mint
frontközvetlen egységek. Pelikán Imre
zászlós 1942. október 14-én indult szol-

gálatra egységével a keleti frontra az I.
Utász zászlóalj 101. utász századával.
Tíz nap alatt 1400 kilométert gyalogoltak, 800 kilométert hóban, hogy elérjék
állomáshelyüket, Matijewkát” – tudhattuk meg a tanárnőtől.
„Szerencsére, nagyon sokakkal ellentétben, Pelikán Imre bácsi hazatért
és megoszthatta velünk harctéri élményeit. S társait nem feledve, emléket
állított itt, a Donát-hegyen. A 8 méteres
kereszt tövében elhelyezett urna a doni
áttörés helyéről hozott földet őrzi, s az
ott elesett barossiak emlékét is ápolja”
– tette hozzá Monostoriné Szelecszky
Gabriella.
A megemlékezésen Péter Árpád,
a helyi Pofosz elnöke olvasta fel saját versét, majd koszorúkat helyeztek
el a megjelentek. Az emlékezés virágát elsőként Karsay Ferenc polgármester és Somogyvári Kinga helyezte el a
keresztnél. Ezt követően Péter Árpád,
a Nagytétényi Polgári Kör, valamint a
Budafok-tétényi Baráti Körök Egyesületének elnökei koszorúztak. Végül
a barossi iskola nevében Kisbenedek
Katalin helyezett el koszorút a kereszthez. n (Viszkocsil Dóra)

Festmények a tűzfalakra
Pályázatot írt ki az önkormányzat
a budafoki tűzfalak díszítő festésére
A kopár tűzfalak muráliával, azaz falfestménnyel való díszítésének hagyománya hosszú évekre nyúlik vissza kerületünkben. A mostani pályázat segítségével
újabb hét kerületi fal újulhat meg.
pályázóknak figyelembe kell venniük a település történelmi adottságait, a Du-

Anával és idilli környezetével való kapcsolatát, a jelenleg működő nagy és át-

menő forgalmú közösségi úthasználatot, valamint az utóbbi években kialakított parkok, pihenőhelyek vizuális kapcsolatát a kijelölt felületekkel. Pályázni öt
helyszínre lehet egyben és külön-külön is.
A pályázatot az alábbi helyszínekre lehet benyújtani:
1222 Bp., Kossuth Lajos u. 22. – átjáró
1222 Bp., Kossuth Lajos u. 93. déli homlokzata
1221 Bp., Magdolna u. 28. déli tűzfala
1221 Bp., Városház téri és Duna utcai MÁV-aluljárók – a műszaki dokumentációban szereplő felületek
1225 Bp., Mária Terézia u. 60. – 2 északi homlokzati tűzfal.
A pályaműveket a képviselő-testület által felkért szakértők bírálják el. A győztes pályamunkákat az önkormányzat bruttó 350 ezer forint díjazásban részesíti.
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február 15.
A pályázati kiírás és annak mellékletei elérhetők a https://www.budafokteteny.
hu/ugyintezes/palyazatok oldalon.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás: Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. (tel.:+36-1/207 0492, e-mail: varosfejlesztokft@bp22.hu). n (vh)
gyász
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Elhunyt Keébe György

Gyászol a Nagytétényi Polgári Kör
Elhunyt Kovacsics Lászlóné, a Nagytétényi Nyugdíjasklub vezetője
Távozott közülünk Kovacsics Lászlóné (Eta), a Nagytétényi Nyugdíjasklub vezetője, akit valamennyien
tiszteltünk és szerettünk.

Keébe György 2006-tól két cikluson
át dolgozott mint a Fidesz–KDNP
önkormányzati képviselője. Emlékét megőrizzük.
Keébe György 1945. július 31-én
született Pestszentlőrincen. 1968ban diplomázott a BME Gépészmérnöki Karán, a diploma megszerzése után a Fémipari Kutató
Intézetben kezdett dolgozni. A 70es, 80-as években folyamatosan az
Alumíniumipari Tervező és Kutató
Intézet munkatársaként dolgozott,
melynek élére csak a rendszerváltás
után, 1990-ben nevezték ki. Számos
nagyberuházás fűződik a nevéhez,
mint pl. a Székesfehérvári Könnyű-

fémmű létesítése. A magyar alumíniumipar „nagyköveteként” külföldön
is jelentős fejlesztési és korszerűsítési munkákban vett részt (NDK,
Kína, India).
Magánemberként is sikeres és
aktív életet élt a sport és a társasági
élet lelkes szervezőjeként. Meghatározó szerepe volt a magyarországi
széllovassport (szörf) elterjesztésében és a hazai vízi sportok népszerűsítésében.
A XXII. kerületbe először 1972 júliusában költözött feleségével.
2006-tól két cikluson át dolgozott
a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjeként.
Két leánygyermek édesapja. n

Kovacsics Lászlóné (sz.: Ács Etelka) 1944. november 9-én született
Kajászószentpéteren.
Munkahelye
a Magyar Honvédség volt, ahonnan
1990-ben vonult szolgálati nyugdíjba.
A Nagytétényi Polgári Kör legsikeresebb, legaktívabb klubja, a nyugdíjasklub 39 évvel ezelőtt, 1982-ben alakult.
Kovacsics Lászlónét 22 éve választották a klub vezetőjévé. Ebben az évben alakult a nyugdíjasklub dalköre is,
melynek alapító tagja, éveken keresztül vezetője volt. Ezalatt a 22 év alatt
a klub létszáma Eta magával ragadó
személyiségének köszönhetően évről
évre nőtt. Lankadatlan lelkesedéssel,
odaadással vezette a színes klubéletet,
és viselte szívén a tagok örömét, bánatát. Egyesületünk valamennyi rendezvényének aktív részese, segítője volt.
A Klauzál Gábor Művelődési Központ
összes programjának részesévé tette
a nagytétényi időseket, és megszervezte azt is, hogy a korosabb emberek
hogyan jussanak el azokra. A rendszeres klubtalálkozókon kívül Eta szervezésében kirándulásokon, múzeumlátogatásokon, színházi előadásokon
vettek részt az idős emberek. Minden-

ki iránti szeretete, tisztelete segítette,
hogy a klub újabbnál újabb feladatokat, kihívásokat vállaljon. De nem csak
„hivatalos” személyként vett részt a
tagok életében. Magánemberként is
ismerte mindenki gondját, és nem volt
olyan helyzet, hogy azonnal ne sietett
volna bárki segítségére.
Megszervezte a nyugdíjasklub
fennállásának 25., 30., 35. évfordulóját. Nagy sikerrel már 2001-ben
Dalos Találkozót szervezett, ahová
Kajászó, majd az évek múlásával Baracska és Törökbálint dalosait és a
nyugdíjasklub tagjait látta vendégül,
ezzel is elmélyítve barátságukat és a
dal iránti szeretetüket.
2010-ben az önkormányzat felké-

résére kerületi Idősek napját és egyben Dalos Találkozót szervezett. Jó
szervezőkészségének köszönhető,
hogy a nyugdíjasklub tagjai meghatározó létszámmal vettek részt a kerület rendezvényein.
Folyamatosan tartotta és ápolta a
kapcsolatot az Országos és Budapesti
Nyugdíjas Szövetséggel, részt vett az általuk szervezett rendezvényeken is. Tagja volt az „Életet az éveknek” budapesti
szervezetének.
A sikeres és színes klubélet bizonyítéka a Szelmann-ház falán elhelyezett oklevelek, elismerések, fényképek sokasága.
Annak bizonyságául, hogy a kerületi önkormányzat is mennyire ismerte, tudta, értékelte Eta tevékenységét, 2020-ban
Szabó Gyula-díjban részesítette. Ereje akkor már súlyos betegsége miatt meggyengült, de az utolsó pillanatig harcolt, küzdött
a felépülés reményében. De bármennyire
is erős volt, a betegség legyőzte.
A Nagytétényi Polgári Kör vezetősége,
a nyugdíjasklub , a Nagytétényi Dalkör és
a tagságunk mély fájdalmat érez Eta elvesztése miatt. Óriási űrt hagyott maga
után, hiszen olyan odaadással végezte a
köz iránti tevékenységét, mely pótolhatatlan számunkra.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
Nyugodj békében Etánk! n
(László Éva, a Nagytétényi
Polgári Kör elnöke)

Városházi Híradó
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Kutat, szervez, közösséget épít
Gábor Dénes-díjjal tüntették ki dr. Németh Gézát, a református gyülekezet gondnokát
A Budapesti Műszaki Egyetem laborvezető egyetemi docense, dr. Németh Géza
kutatóként és a kerületünkben működő
református közösség egyik vezetőjeként
is mozgalmas évet zárt. A hazai egyetemi beszédkutatási kultúra megteremtéséért Gábor Dénes-díjjal tüntették ki, s az
ő erőfeszítéseinek is köszönhetően 77 év
után ismét református gimnázium épült
Budapesten.
– A széles közönség számára néhány példával megvilágítaná, mit profitálhatunk
az ön kutatásaiból?
– Régi kutatási eredményünk a látássérült embereknek készített, magyarul beszélő számítógép: a ProfiVox-diád
gépi szövegfelolvasó szoftver tette lehetővé az Amerikában fejlesztett Jaws for
Windows képernyőolvasó honosítását.
Magyarországon több ezer látássérült
ember használja ezt 2000 óta. 2003-ban
a világon először sms-felolvasó funkciót fejlesztettünk mobiltelefonokra. És
hadd mondjam el azt a fejlesztést, amely
talán a legtöbb embert érint itthon: több
mint 100 magyarországi pályaudvaron a
ProfiVox-korpusz gépi felolvasó szoftver

ismerteti az utasokkal a vonatok pontos
indulását. Az a célunk, hogy minél szélesebb körben hasznosuljanak az eredményeink. De hangsúlyozom, a Budapesti
Műszaki Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén működő beszédkutató laborcsoport munkájának az
elismerése a Gábor Dénes-díj, amellyel
engem jutalmaztak.
– A Gábor Dénes-díj átadására eddig minden évben az Országházban került sor. Rosszul érintette, hogy az ünneplés elmaradt?
– Felemelő az Országházban a család, a barátok, munkatársak jelenlétében
átvenni egy díjat. De ennél is sokkal fontosabb, hogy egy független szakmai grémium úgy ítélte meg, hogy értékes az a
munka, amelyet a mi kutatócsapatunk
végzett. Az élet ambivalens: percekkel
azután olvastam az első gratuláló e-leveleket, hogy értesültem Nagy Péter lelkész haláláról, akivel a budafoki református gyülekezet kurátoraként sokáig
szolgáltam együtt. A fájdalom erősebb
volt, mint az öröm.
– A budafoki református közösség
presbiteri vezetője: óvoda, iskola és

templomi gyülekezet is működik a vezetésével.
– Miként az egyetemen, a református
közösségben is egyfajta katalizátor szerepem van. 1990 óta vagyok a gyülekezet presbitere, 2006 óta pedig gyülekezeti
gondnok. 2002 és 2018 között volt Nagy
Péter Budafok lelkésze, 12 évig vezettük
együtt a gyülekezetet. A kerületi óvodát
Illés Dávid tiszteletes úr indította el 1998ban, mi továbbfejlesztettük, bővítettük 70
főről 240-re. Az általános iskolát 380 gyerekkel vettük át, most 620-an járnak oda.
A nemrég a miniszterelnök úr jelenlétében hálaadó istentisztelettel átadott Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi
tagozatán több mint 100 diák tanul. Ajándékként éltem meg, hogy közreműködhettem a létrejöttében.
– Mi készteti arra, hogy aktívan dolgozzon a reformátusok közösségében?
– A szüleim példája: édesapám református lelkész volt, édesanyám adta a
hátteret. Feleségemmel együtt azt valljuk, hogy a közösség és Isten szolgálata sokkal fontosabb, mint bármilyen
pozíció. n (Szilágyi László)

Kerékpárral a nagyvilágban

világutazó túrakerékpáros, aki hu-

Aszonkét év alatt négy földrész negy-

venkilenc országában biciklizett már,
és a negyvenkét túra alkalmával 180
ezer kilométernél többet tett meg kerékpárjával, 2019-ben a világ egyik
legmagasabbra vezető országútján kerekezett végig. A Szombathelyen született, Budafokon tanító informatikatechnika szakos pedagógus a Pamir
Highway - kerékpártúra 4000 méter felett címet viselő, novemberben megjelent könyvében a 2350 kilométer hos�szú ázsiai túra hihetetlen élményeiről
számol be.
Az Egy bringás naplója, a Kerékpárral keresztül Amerikán, valamint
a távol-keleti országokat, többek között Japánt és Tajvant bemutató kötetek után ez már a negyedik, amelyben
túrás emlékeit osztja meg olvasóival.
A magánkiadásban napvilágot látott
úti beszámoló megvásárolható közvetlenül a szerzőtől, vagy a következő címen megrendelhető: https://
nagyvilagban.hu/.../konyv/655-pamirhighway-a-konyv.
– Nem városnéző kirándulásokat teszek, inkább a kihívást igénylő, nehezebb útszakaszok, a hágók és
hegycsúcsok vonzanak. Nyáron ere-

detileg Norvégiába készültünk, de Görögország felé nyíltak meg a határok,
így augusztusban volt tanítványommal, a budafoki Bodó Alízzal körbebicikliztük Krétát, jártunk a két legmagasabb, 2400 méteres csúcson, és
nagy örömömre tíz év után végre eljutottam Európa legdélebbi pontjára,
Gavdos szigetére, a Tripiti-fokhoz. Feleségemmel, Diával (Kustán Klaudia –
a szerk.) Szardíniát és Korzikát térképeztük fel egy-egy kerékpáros túrán.
Úgy gondolom, hogy aki túl gyorsan
utazik, az elszalaszthat mindent, amiért útra kelt, ezért tartom az utazás legjobb formájának a bringázást – osztotta
meg velünk legfrissebb élményeit Puskás Zoltán.

Highway – Kerékpártúra 4000 m felett

A Varga családot már a boraik
megjelenése előtt is jól ismerték a kerületben
Varga Pincészet borait szinte min-

Aden élelmiszert áruló boltban, ki-

csiben és nagyban megtaláljuk, de
a Varga családot már a borok megjelenése előtt is jól ismerték a kerületben. Varga Péter közgazdász,
bortermelő Budafokon született, és huszonkilenc évesen már a Hungarovin
gazdasági igazgatójaként dolgozott.
A rendszerváltás éveiben kezdett önálló vállalkozásba, felépítette a Varga Pincészetet, miközben fiai, Bálint
és Máté a kerületben jártak iskolába.
1992 végén a család megvásárolta Badacsonyörsön a Badacsony Állami
Gazdasághoz tartozó, csődbe ment pincészetet, amit újra kellett építeni. Az
első évben 800 ezer üveg bort palackoztak, 2019-ben 14 milliót. A Varga
Pincészet ma már az egyik legnagyobb
magyar borászat, és a családi vállalkozásban néhány éve Varga Máté Péter is
vezető szerepet tölt be édesapja mellett.
A Borászportál által készített összesítés alapján 2020-ban a badacsonyi Varga Pincészet érdemelte ki a legeredményesebb magyar borászat címet. A
pincészet borai 2 nagyarany-, 33 arany-

és 15 ezüstérmet szereztek a 11 fontos,
nemzetközi versenyen. Az összesen 50
érem annyit jelent, hogy minden kilencedik, magyaroknak kiosztott elismerést Varga bor kapott. Az utánuk következő borászat összesen 13 érmet nyert.
A Borászportál (Geri Ádám,
2020. december 19.) megkérdezte Varga Pétert, mit gondol, minek köszönhető, hogy évről évre
jobb
eredményeket
érnek
el.
A családi vállalkozást vezető bortermelő így válaszolt a kérdésre:
„Amellett, hogy mi magunk rengeteget teszünk ezért, folyamatosan fejlesztünk szőlészeti és borászati oldalon
egyaránt, érzek egyfajta trendváltást
is. A borászkodás régen művészet volt
és annak is tekintették. A 21. században már egyértelműen tudomány lett
belőle. Ez a nagy pincészetek malmára hajtja a vizet. Korábban elég volt
egy művész, vagyis a borász, most egy
egész kollektíva összehangolt munkájára van szükség a sikerhez. Én ebben
látom a jövőt: a csúcsborok elkészítése
nem személyekről, hanem csapatokról
fog szólni.” n (Tamás Angéla)

Lovak, flamingók, Édes Mackó

Negyedik könyvét adja ki Puskás Zoltán világutazó pedagógus
Csak kisebb hazai és európai túrákat
tett meg Puskás Zoltán tavaly, mert a
járványhelyzet alakulása folyamatos
újratervezésre kényszerítette. Augusztusban kelhetett végre kissé hosszabb
útra, így repülőgépre, majd kerékpárra
ült, és útitársaival feltérképezte Krétát,
Szardíniát és Korzikát.

A legeredményesebb
magyar borászat

A pedagógus, aki a Gádor iskolában sok-sok éve túrázik és maratont fut
a gyerekekkel, már a vírusmentes nyarat tervezi. Mint mondta, nagy sötétség uralkodik még a covid miatt, így
nem tudnak rendesen tervezni. Diával a
Pireneusokon szeretnének végigtekerni,
de még nem találtak repülőjáratot, pedig ilyenkor már minden évben foglalni
szoktak. Sőt, idén már nagyobbik gyermeküket, Petit is szeretnék elvinni egy
komolyabb kerékpártúrára. Hozzátette:
bíznak abban, hogy nyár elejére lecseng
a járvány, ezért ugrásra készen fognak
állni, az úti felszerelés is készenlétben
lesz, hogy amint lehetőség nyílik rá, ha
nem is ugranak, de már indulnak is a következő nagy útra. n (Tamás Angéla)

Japán stíluselemekkel díszíti
a belső tereket a Gádor iskola egykori diákja
belsőépítész Csővári Linda falakat

Amozgat és funkciókat cserél, tereket

alakít, amelyeket tartalommal, színekkel
és fénnyel tölt meg. A letisztult japán stíluselemeket részesíti előnyben, megoldásaiban az egyszerűségre és minél kevesebb anyag felhasználására törekszik.
Az ő „keze nyomát” is viseli többek között az állatkertben működő Édes Mackó kürtőskalács cukrászda, a Kiscelli utcában lévő AKG iskola, a budai Várban
a lovarda és a főőrség épülete. Csővári
Lindával arról beszélgettünk, miért esett
a választása a belsőépítészetre, milyen
feladatok jelentik számára a legnagyobb
örömet, és melyik munkája a legkedvesebb számára.
A belsőépítész középiskolásként a
nyár egy részét a Zebegényi Képzőművészeti Szabadiskolában töltötte a barátnőjével. Tanév közben rajzszakkörökbe járt, így a Budai Rajziskolába is,
ahol Kokas László volt a mestere. A nyári táborokban kezdett el mélyebben érdeklődni a művészetek iránt, amellett,
hogy nagynénje textil-, édesapja, Csővári György szilikátipari formatervező művész.
– Számomra Zebegényben nyílt ki a
világ. Az érettségi után az Iparművészeti Egyetemre jelentkeztem (ma: MoholyNagy Művészeti Egyetem, MOME – a
szerk.), ahol építészként végeztem. 2011ben a Mart tervpályázatán I. helyezést értünk el Demeter Ágotával, így első nagy
közös munkánk FLÓ Architects iroda
néven az aquaMART szaniter bemutatóterem kialakítása volt – mesélte Linda.
Hozzátette: sokkal közelebb áll hozzá a

középületek belső tereinek megalkotása,
mint egy-egy lakást otthonná varázsolni.
Részt vett olyan komplex munkákban,
mint a lovarda új részeinek és a főőrség
épületének belsőépítészeti tervezése.
– Mindkettő monumentális projekt
volt. Örömet szerzett, amikor Ágotával
megbízást kaptunk egykori középiskolám újabb épületének belső tervezésére, mert a hagyományosan oktató Gádor
Általános Iskola után mást jelentett nekem az AKG (Alternatív Közgazdasági
Gimnázium – a szerk.): szabadabban tanulhattam, oldottabb légkörben fejlődhetett a személyiségem. A gimnázium általános iskolai épületében olyan tereket
tervezhettünk, ahol a gyerekek úgy érzik magukat, mint ha otthon lennének. A
szoros határidő és a hatalmas terület ellenére is nagyon szép feladat volt – emelte ki egyik kedvenc munkáját a belsőépítész, aki az Édes Mackó cukrászda
tervezésénél a lovak és flamingók közelségén kívül azt is élvezte, hogy elsősorban gyerekeknek alkot, ahogy legutóbb a
csepeli napközis tábor és a bölcsőde kialakításánál is. n (Tamás Angéla)
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KORONAVÍRUS

 Városházi Híradó

Meghosszabbították
a korlátozásokat
Február 1-jéig maradnak a koronavírus-járvány
miatt elrendelt korlátozó intézkedések

Magyarország kormánya február 1-jéig meghosszabbította
a jelenleg hatályos intézkedéseket, melyek 2020. november
11-e óta vannak érvényben.
Orbán Viktor miniszterelnök a
Kossuth rádióban adott interjúban elmondta, hogy ameddig nincs elég vakcina, addig
maradnak a korlátozások

A jelenleg fennálló rendelkezések, melyekkel a
kormány a járvány további terjedését igyekszik
lassítani:
• Este 8 óra és hajnali 5 között marad a kijárási tilalom. Felmentés csak a munkába járóknál és
rendkívüli esetekben lehetséges.
• A felsőoktatás online formában működik, a felsőoktatási kollégiumok zárva tartanak.
• A középiskolákban 8. osztály felett digitális tanrendben folytatódik az oktatás.
• A bölcsődék, óvodák, általános iskolák a 14 év
alattiak számára nyitva maradnak.
• Minden gyülekezés tilos.
• Az éttermekben csak házhoz szállítás lehetséges, de az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

• A kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat, az
óvónőket és a bölcsődei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell.
• 19 órakor bezárnak az üzletek, a fodrászatok és
az egyéb kisipari szolgáltatók.
• A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem.
• Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a zárás utáni 30 napra nem kell járulékot fizetniük a dolgozóik után. Az állam megtéríti a
munkavállalók bérének a felét, de ennek feltétele,
hogy a munkavállalót ne bocsássák el.
• Általános rendezvénytilalom van érvényben.
• A szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a
november 8-ig történt foglalásokat, illetve azok

80 százalékát az állam megtéríti. Ennek feltétele,
hogy ne bocsássák el a munkavállalókat és megkapják a fizetésüket.
• Családi összejöveteleken és magánrendezvényeket legfeljebb 10-en vehetnek részt. Esküvők
csak lakodalom nélkül lehetségesek.
• A temetéseken csak 50 fő vehet részt.
• A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell
tartani.
Orbán Viktor hozzátette, hogy szükség esetén a
most február 1-jéig bevezetett korlátozásokat
meghosszabbíthatják. Minden élet számít, vigyázzunk egymásra! n
(koronavirus.gov.hu)

Kedvezményes tesztelés a Klauzálban Nem állt le a karbantartás
Továbbra is várja a kerületieket a Klauzál Házban működő tesztpont
A decemberben megnyitott lakossági
tesztponton már közel ezer tesztet végeztetett el a lakosság. A Klauzál Házban igénybe vehető szolgáltatás elérhető áron, extra díjak nélkül, sőt, a
hatósági ár alatt kínálja a tesztek elvégzését a kerületieknek.
tesztpont megnyitása óta folyama-

Atos, a karácsonyi ünnepek után és

szilveszter éjszakáját követően pedig
kiemelkedően nagy volt az érdeklődés az önkéntes tesztelésre. Az önkormányzat eredetileg egy hónapra kötött
szerződést a tesztpont üzemeltetésére, de látva az érdeklődést, meghos�szabbította szolgáltatását. A tesztpont
megnyitásával az önkormányzat célja az volt, hogy elérhető áron és közel-

ségben legyen lehetősége a kerületben
élőknek a PCR+influenza A/B tesztek
(18 900 Ft), valamint a szintén kedvező áron elérhető gyorstesztek elvégeztetésére. Az antigén- és a szerológiai
(antitest) teszt is 12 800 Ft.
A tesztelésre való jelentkezéshez időpontot kell foglalni a
surgoscovidteszt.hu honlapon. A helyszíni sorban állás elkerülése érdekében
lehetőség van az adatok előzetes online
feltöltésére, valamint a teszt árának kifizetésére is.
A kerületi önkormányzat és az Országos
Foglalkozás-egészségügyi
Szolgálat közös Covid-teszt-pontjáról
a SurgosCovidTeszt.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Mint arról korábban beszámoltunk,

bár az állam maximum 19 500 Ftos hatósági árat állapított meg a PCR
tesztre, néhány szolgáltató különböző
díjakat talál ki, hogy többet kérhessen.
Van, aki mintavételi díjat számol fel,
van, aki kötelező konzultációt ír elő,
és ennek a díját követeli, de van olyan
is, aki kiszállási díjat számol fel, akár
20 000 Ft-ot is. Ezek végül ismét csak
megdrágítják a tesztelési díjakat.
Az önkormányzat ezért olyan megoldást dolgozott ki, ahol kedvező áron,
extra díjak nélkül, a hatósági ár alatt
elérhető a tesztelés. A tesztelés során
nincsenek extra díjak, a kliensek magyar és angol nyelvű leletet kapnak
felár nélkül, és hétköznapi mintavétel
esetén már másnap megvan az eredmény. n (VH – budafokteteny.hu)

és a felújítás

A vírushelyzet idején sem áll le az óvodák,
bölcsődék karbantartása, felújítása
Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kerület intézményhálózata tartósan magas színvonalon tudja ellátni a feladatait. Ehhez szükséges az is, hogy
az épületek állagát megóvjuk, karbantartsuk, és a lehetőségekhez mérten fejles�szük azokat.
2020-ban

eltervezett

karbantartási

Amunkálatok legnagyobb része időben

elkészült, vannak azonban olyan munkálatok, amelyek csak akkor végezhetők
el, amikor szünet van az adott intézmény
épületében.
Ennek tükrében 2020 végére elkészült
a Leányka Tagbölcsőde vasút felőli kerítésének lábazata melletti cserjesor ültetése,
az üzemi mosogatóhelyiségben a régi szellőzőrendszer lebontása. Az előtérből leválasztott helyiség műanyag lambériafalának
átalakítása – mivel nagyobb munkálat – az
idei évben valósulhat meg.
A Rózsakert Tagbölcsőde hátsó
gazdasági bejárata előtti akadálymentes rámpához korlát, a bejárathoz pedig elektromos beléptető rendszer került.
A Rózsakert Tagóvoda lapostetője állapotának felülvizsgálata, javítása és az
ejtővezetékek cseréje is megtörtént.
A Tündérkert Tagóvoda tavaly kicserélt kazánja megkapta a Főkétüsz engedélyét, amely után használatba is helyezték,
a Teknős csoportban a parketta cseréje elkészült.
A Mocorgó Tagbölcsőde teraszainak
tetőszerkezetén kijavították a hullámos
fémlemezborítást, illetve ahol kellett, cserélték a lemezt, a lapos tetőn lévő bevilágítók kupoláit lecserélték. A tagbölcsőde
fűtésrendszer-korszerűsítése – mivel nagyobb munkálat – az idei évben valósulhat meg.
A Szivárvány Tagóvoda dekorbetonjának, valamint a Csicsergő Tagóvoda kerítésének javítása is elkészült. Kifestették a Napraforgó Tagbölcsőde és a
Bartók Tagóvoda helyiségeit. A Napraforgó Tagbölcsőde helyiségeinek festése
mellett a pincében található csatornarendszer felülvizsgálatát elvégezték, a szükséges szakaszokat javították, cserélték, a
vezetékfelfüggesztéseket megerősítették.
A Varázskastély Tagóvodában mind
a két teraszfal javítása, festése, illetve a

gyermekmosdókban a WC-ket elválasztó
falak cseréje is megtörtént.
A Huncutka Tagóvodában is lecserélték a gyermekmosdókban a WC-ket
elválasztó falakat, illetve a csapadékvízejtővezetékek cseréje is megtörtént, ennek
folytatásaként egy további ütemben a játszókeretet érintő, bontási munkákkal járó
föld alatti vezetékek átépítését, a szivárgó
rendszer kiépítését az időjárás függvényében kezdik.
Jelenleg a műhelymunkái zajlanak az
Árnyaskert Tagóvodában felállítandó
új fa játszóháznak, még január hónapban
megtörténik a telepítése, a régi kőépületet
már lebontották, az új faház betonalapját
is elkészítették. A kis ház minden darabját egyedileg, kézzel gyártják le, az összeszerelése 2-3 napot vesz majd igénybe. A
játszóház körül pedig műfüvet fektetnek
le. A kis faház újabb lehetőséget teremt a
gyermekek számára az óvoda udvarán töltött idő változatos eltöltésére.
A Leányka Tagóvodában a dajkaöltöző és -zuhanyzó felújítását, illetve a Huncutka Tagóvoda egyik gyermekmosdójának felújítását a 2021-es
nyári intézményi zárva tartási időszakra ütemeztük, mivel az intézmények
működése mellett ezek a munkák nem
végezhetők. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó
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Felelős ember beoltatja magát

Karsay Ferenc polgármestert, Havasi Gábor fővárosi egészségügyi tanácsnokot és a civil szervezetek vezetőit kérdeztük az oltakozásról
Karácsony után elkezdődött a magyar
lakosság beoltása a koronavírus ellen.
Bár egyelőre még nem áll rendelkezésre
elegendő vakcina, de csak idő kérdése,
hogy mindenki – aki igényli – beoltathassa magát. Kerületünk politikusai, a
civil szervezetek vezetői egy emberként
ajánlják a védőoltást, és nem is kérdés,
hogy magukat is beoltatják.

lkezdődött az egészségügyi dolgo-

Ezók koronavírus elleni oltása de-

cember 27-én a Dél-pesti Centrumkórházban. Már több mint egymillióan
regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu oldalon és postai úton azok, akik szeretnék magukat koronavírus elleni vakcinával beoltatni. A védőoltás nem
kötelező, de a szakemberek ajánlják.

Eddig három szállítmány Pfizervakcina érkezett, amely összesen
79 ezer ember oltását teszi lehetővé. Kedden, lapzártakor pedig újabb
39 ezer ember számára érkezett oltóanyag. A vakcinákat 25 kórházi oltópontra szállították ki, ezeken az oltópontokon folyamatosan zajlik az
oltás.

Közben csütörtökön megkezdődött
négy nagy létszámú idősotthonban is
a vakcináció. Budapesten a Pesti úti
idősotthonban, az Olajág idősotthonban, valamint egy pécsi és egy miskolci idősotthonban. A 150 főnél nagyobb
létszámmal működő idősotthonokban
a hétvégén is oltják a bent lakókat és
a dolgozókat.

A Városházi Híradó körkérdést intézett Karsay Ferenchez, Budafok-Tétény polgármesteréhez, Havasi Gáborhoz
(Momentum), a Fővárosi Közgyűlés tagjához, valamint a helyi civilek képviselőihez. A kérdés a következő volt: támogatják-e, hogy mindenki beoltassa magát
koronavírus ellen, vajon ők így tesznek-e,
és miért tartják fontosnak az oltást? n

Karsay Ferenc polgármester:

Havasi Gábor (Momentum):

– Természetesen teljes mellszélességgel támogatom az oltás beadatását. Az egy dolog, hogyha mi magunk átestünk a betegségen,
akkor védetté válunk, de az oltás azért fontos, hogy ne terjedjen a
ragály. Mert attól, hogy védettek vagyunk, még tovább tudjuk adni
a kórokozót. Jómagam egyébként átestem a fertőzésen a családom
nagy részével együtt, de úgy, hogy észre sem vettük. Mivel gyakran ellenőriztek, egyszer csak az antitestteszt kimutatta, hogy már
átestem a betegségen, de már nem vagyok fertőző. Hála istennek,
észrevétlenül szaladt át rajtam. De azért is kell az oltás, mert ha az
ember átesett a fertőzésen, az még nem jelent örök időkre védettséget. Aki meg még nem találkozott a vírussal, annak azért fontos, hogy ne is találkozzon. Már regisztráltam a családdal
együtt, az az álláspontom, ha sorra kerülök, akkor elmegyek beoltatni magam, és mindenkinek ezt tanácsolom. Egyébként úgy gondolom, ha a magyar egészségügy valamiben kiemelkedő, akkor az ez a terület. A lakosság átoltottsága nagyon sokat számít, vannak olyan elméletek, hogy Magyarországot azért sújtotta kevésbé a járvány, mint sok más országot, mert
nálunk annak idején a különböző fertőző betegségek ellen gyakorlatilag mindenkit beoltottak. Az, hogy 1945-ben a tömeges oltással magyar orvosok Budapesten megfékezték a tífuszt,
szintén azt mutatja, hogy ebben jók vagyunk. n

– Meggyőződésem, hogy a védőoltás az egyetlen lehetséges megoldás ahhoz, hogy leküzdjük a járványt és visszatérhessünk a normális, megszokott életünkhöz, megszabadulhassunk a korlátozásoktól. Fontos, hogy lehetőleg mindenki beoltassa magát, vagy ha
ez nem is lehetséges, akkor a lehető legtöbben. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egészségügyi dolgozóként – mivel
már hat éve mentőápoló vagyok a budafoki mentőállomáson, most
is részállásban ott dolgozom – a kollégáimmal együtt december
31-én megkaptam az első oltást, január 21-én pedig megkapom a
másodikat. Egy héttel a második oltás után alakul ki a szervezetben a védettség a vírussal
szemben. Egyébként eddig még nem kaptam el a fertőzést, több tesztet is végrehajtottak rajtam, valamennyi negatív lett. Örömmel konstatálom, hogy a koronavírus elleni védőoltás kérdése egyike azon kevés ügynek, amelyben konszenzus van a kormánypártok és az ellenzék
között, tudtommal nincs olyan politikai erő, amely ne tartaná fontosnak az oltást. Ismétlem:
mindenki oltassa be magát, aki csak teheti! Azt még fontosnak tartom leszögezni, hogy semmiféle negatív hatást nem tapasztaltam azóta, hogy az év utolsó napján megkaptam az oltást,
leszámítva egy nagyon enyhe izomfájdalmat, amit egyébként a korábbi években is éreztem a
sima influenzaoltáskor. n

Vizi Sándor,
a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete elnöke:
– Nagyon veszélyesnek tartom a koronavírust az egészségünkre, és éppen
ezért be is fogom oltatni magam, ha majd
rám kerül a sor. Hiszen benne vagyok a
veszélyeztetett életkorban, úgy érzem, szükségem van az oltásra
a biztonságom érdekében. Miért veszélyeztessem a saját egészségemet és az embertársaimét? Ezért akarom beoltatni magamat. Nagyon
kell vigyázni, mindenkinek ezt tanácsolom! n

László Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke:
– A Nagytétényi Polgári Kör erősen sérült a koronavírus-járvány által. Áprilisban elvesztettük két tagunkat,
és azóta is meghalt egy munkatársunk, a nyugdíjasklub vezetője, vasárnap volt egy hete, hogy eltávozott
közülünk. Nem titkolom, mi nagyon félünk. Vigyázunk
ugyan az egészségünkre, nincsenek rendezvényeink,
zárva van a Szelmann Ház. A tagjaink száma 250 fő, 30
óriási programunk lett volna, de mindegyik elmaradt.
Telefonon tartjuk a kapcsolatot egymással, és valamennyi munkatársam nagyon várja már, hogy beoltathassa magát egy kerületi
oltóponton. Hiszen a védekezésnél nincs most fontosabb dolog, senki sem szeretne megbetegedni. Sajnos nagyon sok negatív tapasztalatunk van. A kerületben nagyon sok idős ember elhunyt, aki számunkra kedves volt, a napokban is
kaptam egy lesújtó hírt egy kedves ismerős, Dudás Karcsi elvesztéséről. Tehát
nagyon várjuk az oltást, és természetesen mellette vagyunk. Kiss Péter, a VAX
Zrt. vezérigazgatója is lélegeztetőgépen van, imádkozunk az életéért. Roppant
fontos, hogy mindenki adassa be az oltást, amint lehetősége nyílik rá, ezt nem
győzöm elégszer hangsúlyozni! n

Bodnárné Fehér Erzsébet,
a Baross Gábor-telepi
Polgári Kör elnöke:
– Hallom, hogy az előttem szólók valamennyien oltáspártiak, de nincs is
szükségem arra, hogy bárki is befolyásoljon, magamtól is az oltás mellett vagyok. Hiszen a férjem oxigénhiányos,
lélegeztetőgépen van, szóval fokozottan veszélyeztetett. Szerencsére még
egyikünk sem kapta el a vírust, ezért is
akarjuk minél előbb beoltatni magunkat. Természetesen az elsők között regisztráltunk. Jómagam iskolatitkár vagyok, a férjem a Tescóban biztonsági őr, szóval mindketten
emberek között dolgozunk. Nálunk a tantestületben, a Barossban az
egyik fiatal kollegina elkapta a vírust, de szerencsére semmi baja
nem lett. Alig várjuk már, hogy megkaphassuk az oltást. n

Dr. Vankó András,
a Péter-Pál Utca és Környéke Polgári
Kör elnöke:

– Amikor lehetőség nyílt a regisztrációra, online és papíralapon is megtettem,
és várom a „felmentő sereget”, hogy
mikor mehetek az oltópontra. Harmincöt évet húztam le az egészségügyben,
bár nem orvosdoktor vagyok, hanem
mérnök, de azért pontosan tudom, hogy
az oltás az egyetlen eszköz a járvány leküzdésére. Az átfertőzöttséget csak az
oltással lehet megszüntetni, ahogy ez
az influenza vagy a himlő esetében is történt. Maximálisan támogatom az oltás beadatását, és mindenkit próbálok meggyőzni
arról, hogy adassa be magának. A saját érdekében és az embertársai érdekében is. Nagyon várom már, hogy értesítsenek, és mehessek beoltatni magam. n

Karanténkönyv karácsonyra
Tucatnyi ember közös gyermeke a karanténkiadvány
egannyi honfitársunk ragadott tollat

Ma koronavírussal részünkké vált be-

zártság eredményeképpen. Az írás a történelemben mindig is egyfajta lehetőséget nyújtott arra, hogy egy kicsit a saját
gondolatainkkal és érzelmeinkkel foglalkozzunk, és ne csak a mindennapok darálójában éljünk. Ha valamire, akkor az
önreflexióra és a kreatív hajlamok kibontakoztatására hasznos volt a karantén. Budafok-Tétény szabad szellemű lakosai is alkottak valami maradandót – megszületett a
Karanténkönyvünk lapjai című válogatás.

A könyvecske ötletének megfogalmazója nem más, mint Radóczy Mária,
akinek a neve nem ismeretlen a legtöbb
kerületi lakos előtt. Az örökmozgó és életvidám tűzzománcművész veszélyeztetett koránál fogva különösen fél(t) a vírustól, így belekényszerítette magát a tavaly
márciusig galériaként funkcionált lakása
falai közé. Mária észrevette, hogy a hirtelen az ember nyakába szakadt rengeteg
szabadidőnek köszönhetően sokan ráértek érdekesebb és hosszabb lélegzetvételű szövegeket írni. Annyi irodalmi színvo-

nalú baráti levelet kapott,
hogy kreatív ember lévén megszületett benne
az ötlet: összeválogat néhány írást azzal a remén�nyel, hogy aztán könyv legyen belőle.
Dekameron ide vagy
oda, sosem elég a karantén ihlette könyvekből. Ezzel Gazdik István igazgató
és Szatmári Éva, a Klauzál
Ház kommunikációs munkatársa is egyetértett, ők fogadták el ugyanis Mária
tervét, és vették a szárnyaik alá a kötet
megszervezését. A művelődési ház felhívására rengeteg kerületi lakos küldte be a

Tóth Melinda,
a Budatétényi Polgári Kör
elnöke:

– Természetesen beadatom magamnak az oltást,
már regisztráltam is, várom, hogy sorra kerüljek.
Nem hiszem, hogy lenne
felelős ember, aki oltásellenes. Jómagam még
nem estem át a vírusfertőzésen, de remélem,
hogy már nem is fogok.
Különben itt, a budatétényi Szent István katolikus
templom gyülekezetében többen is átestek a betegségen. Meggyőződésem, hogy a vírust csak a tömeges oltással tudjuk legyőzni, ezért is vagyok feltétel
nélküli oltáspárti. n

Dr. Lázár Imre,
a Rózsavölgy Egyesület elnöke:
– Orvosként és a veszélyeztetett korosztály tagjaként feltétlenül támogatom az oltást, közeli
barátaimat vesztettem el,
és több egyesületi tagot
is érintett a járvány, magam is átestem rajta.
Sajnos ismeretségi körömben több fiatalt is érintett, ezért biztos védettséget élvező korosztály nincs. Kicsit olyan ez
a vírus a fiatalabbak számára is, mint az orosz
rulett. A járvány leküzdése a lakosság átoltottságán múlik. Aki vállalja az oltást, az nemcsak védettséget nyer, de másoknak is fokozza a védettségét. n

novelláját, útleírását vagy
levélkezdeményét, szinte nem győztek válogatni a pályaművek közül.
A szövegeket szintén az
iparművésznő lektorálta, az e-mailben beérkező írásokat együtt rendezték el Nánási-Juhász
Krisztinával, a Klauzál
Ház művelődésszervezőjével.
Mind a tizenhárom
szöveg mellé illusztráció dukál, a mutatós grafikák alkotója
Czimbal István grafikusművész, aki kifejezően igyekezett átadni a történetek velejét. Az írók között van egy online okta-

tást firtató kiskamasz, Lakatos Anna, és
az időközben sajnos elhunyt Péter-Bérces
Brigitta keramikus is. A témák vegyesek,
a visszaemlékezéstől kezdve a horgászversenyig, mindenki talál egy (vagy több)
neki tetsző olvasmányt.
A kiadvány karácsony előtt készült el,
és a Klauzál Ház munkáját segítő személyek kaptak belőle. A visszajelzés még várat magára, de egy kedves megjegyzés
máris született. Az egyik szerző barátnője annyira belemerült az olvasásba, hogy
közben elfelejtett ebédet főzni. (A kötetben szereplő szerzők, sorrendben: Bálint
Ferencné, Farkas Both Balázs, Lakatos
Anna, Pállay Józsefné, Péter-Bérces Brigitta, Radóczy Mária, Ruzicska Zsuzsa, V.
Nagy Ágnes.) n (Gáll Anna)
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Nyertes Zsuzsa
Budafok szerelmese
Böröndi Tamás is többször fellépett a kerületben…
Harmincéves a Kossuth Lajos utcában
működő Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete, amely számtalan rangos, emlékezetes, tartalmas és vidám programmal örvendeztette meg az itt élőket. A
műsoros délutánokon, esteken a kerületi művészeken kívül felléptek ismert, kedvelt előadóművészek is.
yertes Zsuzsa – aki saját bevallása

Nszerint Budafok-Tétény szerelmese –

Ébredés száz
év magány után

Varga Miklós: Magyarságunkra büszkének kell lennünk!
Az értékrendjét mindenkor vállalja és
vállalni is fogja a kerületünkben élő
Varga Miklós, akinek a közelmúltban
jelent meg új albuma Ébredés – 100 év
magány után címmel. A népszerű énekes nem csak dalaival politizál…
átor kiállásáért, értékrendjéért már

Btöbbször szenvedett hátrányt, egy-

szer emiatt egy televíziós szilveszteri
műsorból hagyták ki, azzal az indoklással, hogy jobboldali művész. Amikor erre az esetre emlékeztettük, így
reagált:
– Engem a beskatulyázás szerencsére sose érdekelt, mert az értékrendemet
mindig is vállaltam és vállalni is fogom,
a munkásságom önmagáért beszél!
– A hazájáért és az Európai Unióért
is sokszor kiállt…
– A magyarságunkra mindenkor
büszkének kell lennünk, ez nem vitás.

Annak idején az EU-nak is támogatója
voltam, mert hittem benne, hogy létre
lehet hozni egy olyan európai közösséget, amelyben az államok kölcsönösen tisztelik egymást. De azóta már ebben csalódnom kellett, hiszen a Nyugat
kezd elszakadni gyökereitől, főleg keresztény gyökereitől, s ez nagyon szomorú. Itt, Kelet-Közép-Európában ez
szerencsére még nem így van…
– Mit szól ahhoz, hogy sokan azt
mondják, egy énekes inkább énekeljen,
mint politizáljon?
– Természetes, hogy elsődleges dolgunk az éneklés, a zenélés, de miután minden összefügg a politikával,
nem maradhatunk ki mi sem a véleménynyilvánításból. A dalaink mindig
üzentek, régen is, ma is, elég, ha csak
a Beatrice vagy az Illés együttes, a
P. Mobil egyes számaira gondolunk,
amelyek társadalmi kérdéseket fesze-

gettek. Fontos közéleti kérdéseket, nekünk, zenészeknek is kötelességünk
„megénekelni”.
– Ébredés című új albumában is politizál?
– A lemez a nemzeti összetartozás, a
trianoni centenárium évében született,
természetes, hogy vannak benne „politikai” gondolatok, de a dalok összességében nem a sérelmekről, hanem az
előre tekintésről szólnak.
– Melyeket emelné ki a tízből?
– Például a lemez címadó dalát,
és a Ha Erdély újra hív címűt, amely
arról szól, hogy az összmagyarságból senkit sem hagyunk egyedül.
Már videoklipet is forgattunk ezekből. S kiemelném még a Lánc című
Szekeres Tamás–Horváth Attilaszerzeményt, amelyet együtt adok
elő gyermekeimmel, és arról szól,
hogy az emberiség lánca sohasem
szakadhat meg…
– A Covid okozta sok szabadidő
alatt születtek új dalai?
– Tavaly rengeteg rossz szakadt
ránk, talán csak egy jó volt benne,
hogy többet lehettem a családommal.
Régen próbálkoztam új dalokkal, van
annak legalább negyedszázada! Talán
idén kiírom magamból tavalyi élményeimet. n (Temesi László)

például Straub Dezsővel lépett fel itt két
évvel ezelőtt, amelyről akkor lapunk beszámolt. A népszerű színművésznő mesélt életéről, munkájáról, majd dicsérte a
baráti kör székhelyét, kiemelve, milyen
barátságos, családias hely, és a közönség
is milyen lelkes.
– Igazi színházat lehet ide varázsolni, mert minden feltétel adott – újságolta
örömmel. Nyertes Zsuzsával a napokban
újra találkoztunk Budafok-Tétényben,
igaz, most civilként, a kerület legnagyobb
bevásárlóközpontjában (a Camponában)
éppen karácsonyi vásárlás közben.
– Gyakran megfordulok a kerületben,
hol szerepelni, hol vásárolni, hol családi
látogatásokon – válaszolta arra a kérdésre, mi járatban errefelé. – Teljes gőzzel
készülök a karácsonyra, a Camponába
pedig mindig szívesen jövök ajándékot
nézni a családnak. Nosztalgiázok is kicsit, hiszen a „szomszédban”, a Klauzál
Házban igen sokszor szerepeltem különféle színházi produkciókban, és az RTL
különböző műsoraiban is, de sajnos a
Covid miatt megszakadt ez a szép sorozat…
– Hogyan viseli ezt a járványos időszakot?
– Egyre nehezebben. Rengeteg előadásom maradt el már az első hullámban
is, de a másodikban még több, és egyre
ijesztőbb ez az állapot. Főleg, hogy legkedvesebb kollégáim és barátaim, mint
Straub Dezső és Böröndi Tamás – akikkel annyiszor léptem fel a kerületben –

elkapták ezt a kegyetlen vírust, szegény
Böri nem is élte túl…
– Mióta ismerték egymást és milyen
ember volt?
– Csaknem négy évtizedet töltöttünk együtt a színpadon, ezért különleges baráti, játszótársi kapcsolat fűzött
hozzá. Megmondani se tudom, men�nyi darabban játszottunk együtt, de mindig élmény volt a vele való szereplés, hiszen olyan szinten tudott improvizálni,
amellyel nemcsak a nézőket, de engem is
magával ragadott. Sokszor váratlan dolgokkal lepett meg, például a Család ellen nincs orvosság című vígjátékban a
monológját egyszer se mondta el ugyanúgy, ilyenkor elszabadult a pokol a színpadon és a nézőtéren egyaránt. Mindenki
nagyon szerette kedves, bájos egyéniségét, igazi kiforrott színésszé vált. Ő ez évben legalább nyolc darabban játszott, lazán, könnyedén, szeretnivalóan. Szeretett
nevetni és szeretett nevettetni. Olyan karaktereket formált meg, hogy szinte pótolhatatlan! Legutóbb három darabban
játszottam vele, nagyon fog hiányozni!
– Mikor láthatjuk önt újra Budafokon?
– Az ünnepek alatt valószínű, mert a
húgom anyósáék ott élnek, de remélem,
színészként is minél előbb Straub Dezsővel vagy a Tóth József utcában, vagy a
Klauzál Házban. n (Temesi László)

A színpadon is hódított Kovács István
„Szabó Gyulát emberileg, művészileg is nagyra becsültem”
Éppen 55 éve végzett Kovács István a
Színművészeti Főiskolán, és akkor lett
népszerű a Kárpáthy Zoltán című filmben, majd még népszerűbb az Egri csillagokban. A kettős évforduló jegyében
beszélgettünk a színművésszel, aki
Budafokra rendszeresen járt egyik legjobb barátjához, kollégájához, az itt élt
Szabó Gyulához, szobrát is ő avatta.
– Már az „iskolapadból” a színpadra és a kamera elé léphetett, s különösen az említett filmeknek köszönhetően
hamar berobbant a köztudatba, szinte pillanatok alatt meghozták számára az országos ismertséget. Ráadásul
sármossága mellett kezdőként is feltűnt nemcsak filmes, de színpadi tehetsége is…
– Szerencsém volt, hogy érettségi után egyből felvettek a Színművészeti Főiskolára, és a Várkonyi-osztályban járhattam, ahol olyan, később
remek színészek voltak az osztálytársaim, mint például Huszti Péter, Iglódi
István, Tahi Tóth László, Káldi Nóra
vagy Voith Ági – sorolta a neveket.
– Várkonyi Zoltánnak köszönhetem,
hogy a mély vízbe dobott és nagyon
szép szerepeket osztott rám, sőt a filmjeiben is számított a játékomra. Ezek a
történelmi témájú alkotások a szívemhez szóltak, hiszen azok a regények
elevenedtek meg, amelyek gyerekkoromban a kedvenceim közé tartoztak.
Belebújni egy-egy szeretett regényhős
bőrébe nagy öröm volt a számomra,
maga a csoda!
– Melyik hős állt a legközelebb önhöz?
– Kárpáthy Zoltán és Bornemis�sza Gergely, pályám meghatározó alak-

jai. A nézők még ma is emlegetik ezt a
két „alakot”, gyakran ezeken a neveken szólítanak meg az utcán, ami most
is nagyon jólesik nekem. Nemegyszer
kérdezték tőlem, hol hagytam Katinkát. Nemrég pedig egy korosabb hölgy
ezekkel a szavakkal állított meg: „Művész úr, magának öregen kellett volna
születnie”, úgy látszik, nem riasztottam
el idősen… Egyébként nem foglalkozom a korommal, a tükörben sem nézegetem magam, hiszen nem vagyok egy
hiú ember, a ráncaimat sem számolgatom. Évekkel ezelőtt egy tévériporter
hölgy említette meg az adásban, hogy
mázlista vagyok, mert nem öregszem.
– „Mázlista” azért is, hogy negyedszázada meghódította egy gyönyörű
ifjú lány, a szintén színész Sajgál Erika szívét…
– Ő hódította meg az enyémet – nevetett. – Többször játszottunk együtt
Erikával a Vidám Színpadon, de akkor még csak nézegettük egymást, míg
egyszer egy verses-zenés műsorban
együtt léptünk fel, s akkortól vált szorosabbá a kapcsolatunk… Különben
Budafokon is többször játszottam különféle színházakkal.
– Közös gyermekük, Domonkos követi önöket a színészi pályán?
– Nem, Cambridge-ben harmadéves
egyetemista történelem-orosz szakon.
A Covid miatt nagyon nehezen nélkülözzük, de a technikának köszönhetően gyakran beszélgetünk, interneten
keresztül látjuk egymást. Karácsonyra hazajött, és így még a szilvesztert is
együtt tölthettük nagy örömünkre.
– Hogyan viselik ezt a járványos
helyzetet, mivel töltik „szabadidejüket”, és beoltatják-e magukat?

– Jelenleg csillebérci kertes házunkban tartózkodunk, itt biztonságosabb.
Előadások hiányában rengeteget olvasok, főleg történelmi tárgyú műveket.
Nagyon várom már, hogy újra színpadra léphessek, léphessünk együtt Erikával, akinek szintén hiányzik a színpad,
de némileg kárpótolja őt, hogy tévésorozatokban, mint például a Drága örökösökben és a 200 első randiban kamerák elé léphetett, illetve léphet ma is a
januárban vetített Keresztanyuban. Az
oltással kapcsolatban még nem döntöttünk, előbb tájékozódunk orvos barátainknál, de nem vagyunk ellene…
– Hogyan emlékezik vissza régi barátjára, Szabó Gyulára?
– Emberileg, művészileg is nagyra becsültem, sokat játszottunk együtt,
nagyon jó barátok voltunk. Mikor már
ágyban fekvő beteg volt, gyakran meglátogattam budafoki otthonában. Gyula nagyon hiányzik. n (Temesi László)

Újévi koncert a MÜPA-ból
„Ki voltunk éhezve” a Dohnányi Zenekar muzsikájára
Az új esztendő ilyen nehéz helyzetben
sem kezdődhet jobban, mint egy nagy
zenei élménnyel, a Budafoki Dohnányi
Zenekar nívós műsorával, igaz, ezúttal
közönség nélkül. Ha néző nem is volt, a
taps és a siker mégsem maradt el, dicsérő üzenetekből sem volt hiány.
zájmaszkban, egymástól tisztes tá-

Svolságra ültek a Budafoki Dohná-

nyi Zenekar muzsikusai a MÜPA pódiumán, az összhang így is tökéletes volt.
Elképzelhető, milyen nehéz lehet vis�szajelzés, közönség nélkül muzsikálni. Bizony nem szívderítő látvány üres
nézőteret nézni a képernyőről – online
előadáson –, miközben szebbnél szebb
dallamok csendülnek fel. A hagyományos újévi koncert beharangozója figyelemfelkeltő volt, remek zenészekkel (Boldoczki Gábor trombitaművész,
Jazzical Trio) és énekesekkel (Rácz
Rita, Kálmán Péter) csalogatott. Az est
házigazdája és karmestere, Hollerung
Gábor például Rácz Rita szopránénekest nemcsak énekhangjáért, színészi játékáért is dicsérte. S valóban,
olyan parádésan adta elő Bernstein igen

nehéz Kunigunda áriáját, hogy egy színész is megirigyelhetné.
Egy „operettországban” – fogalmazott a karmester – nem maradhat ki az
újévi koncertből a keringő, ezúttal Lehár Ferenc macskakeringője, amely
„egyik kedvencem”. És nem maradhatott ki a majd kétórás műsorból a ráadásként eljátszott Radetzky-induló sem,
amely már „ment magától”, a Dohnányi zenekar vezetője ugyanis sorra járta a Strauss-dallamok eljátszása közben zenészeit, és mindenkinek gratulált.
Volt is miért, mert ismét remek zenei élményben volt részünk.
Az online-előadás közben ilyen üzeneteket olvashattunk: „Köszönöm,
hogy részese lehetek ennek a csodálatos koncertnek”, „Köszönöm ezt az élményt. Bravó!”, „Hálás köszönet az
élményért!”, „Eddig minden koncertjükön személyesen ott voltam, már teljesen ki vagyok éhezve a muzsikájukra”.
Hollerung Gábor így búcsúzott az
otthon ülő több ezer nézőtől, miközben
boldog újévet kívánt: – Nekünk nagyon
nagy erőt ad, hogy ilyen sokan néznek
bennünket. n (Temesi László)

Városházi Híradó

Nálunk nem emelkedik
a gyermekétkeztetés díja
A kerületet nem érinti, hogy a főpolgármester
tíz százalékkal megemelte a fővárosi gyermekétkeztetés díját
Karácsony Gergely főpolgármester
egy személyben döntött arról, hogy
tíz százalékkal megemeli a gyermekétkeztetés díját a fővárosi fenntartású
köznevelési intézményekben. Mindezt a 2021-es fővárosi költségvetésbe
foglalta. A hír kapcsán utánajártunk,
hogy a XXII. kerületben működik-e
fővárosi fenntartású köznevelési intézmény, és annak is, hogy BudafokTétényben mi a helyzet a gyermekétkeztetés területén.

iderült, szerencsére a kerületben nincs

Kfővárosi fenntartású bölcsőde, óvoda

és iskola, így a fentiekben leírtak a helyben lévő intézményekbe járó gyerekek
étkezési díját nem érintik.
A gyermekétkeztetés a települési önkormányzat kötelező feladata, az egyházi és magániskolákban pedig az azokat
fenntartó szervezeteké.
– Önkormányzatunk egyrészt intézményi gyermekétkeztetést biztosít a fenntartásában működő Egyesített Bölcsődében

A dermesztő napok jönnek,
figyeljünk rászoruló társainkra
Az idei tél talán leghidegebb napjai elé nézünk, ilyenkor különösen fontos, hogy észrevegyük,
ha valaki segítségre szorul.
Önkormányzatunk kiemelten kezeli a nehéz sorsú családok, elszigetelt idősek, hajléktalanok megsegítését, ezért kérjük, amennyiben ismer olyat, aki önellátásra nem képes, nehéz anyagi helyzetben van, és környezetétől nem kap támogatást, jelezze a kerületi Családés Gyermekjóléti Központnak, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának vagy a
Szociális Szolgálatnak.
A gondozók így segíthetnek a veszélyeztetettség kezelésében, támogatásokhoz juttathatják az érintetteket, hiszen sokszor nemcsak az utcán élők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve a hideg időszakban, hanem azok is, akik saját otthonukban, elszigetelten élnek,
és nem kérnek segítséget.
Az alábbi intézmények a következő elérhetőségeken fogadják a bejelentéseket:
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ (1225 Budapest, Nagytétényi út 261.,
telefon: 06-1/424-7492, 06-1/424-7493).
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda (1221 Budapest, Városház tér 11., telefon: 06-1/229-2611).
Szociális Szolgálat (1221 Budapest, Anna u. 10. E-mail: kapcsolat@szocszolg22.hu,
vezeto@szocszolg22.hu, telefon: 06-1/226-0179).
Éjjel-nappal hívható, hajléktalanokat segítő központi telefonszám:
06-1/338 4186. n (budafokteteny.hu)

Újabb két zebra segíti
a gyalogos közlekedőket

A kerületi zebraprogram keretében a kerületi önkormányzat öt helyen épít új gyalogosátkelőhelyet. A Tegzes utcában a Szabina út és a Kapisztrán utca közötti szakaszon, a
Háros utcában a Jégmadár utcánál már el is készült a kivitelezés. Az új zebrák létesítése
során a jelzőtáblák kihelyezése és a burkolati jelek felfestése mellett szükséges volt az
akadálymentesített járdacsatlakozások kiépítése, a gyalogos-átkelőhely és környezetében a vízelvezetés megoldása, a taktilis jelek beépítése is. Ezenkívül a gyalogátkelők
környezetében a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. kiépítette/fejlesztette a világítást.
A beruházás túlnyomó részben a kerületi önkormányzat finanszírozásában valósult meg
az említett Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. és a Budapest Közút Zrt. részvételével.
További 2 gyalogos-átkelőhely kiépítése is folyamatban van, így hamarosan az Ady Endre
úton a Tordai útnál, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton a Kápolna utcánál is biztonságban
közlekedhetnek a gyalogosok. n (budafokteteny.hu)

és Egyesített Óvodában, valamint a Délbudai Tankerületi Központ fenntartásában működő kerületi általános és középiskolákban (1997. évi XXXI. évi törvény
(Gyvt.) 21/A. § (3) a)), másrészt ingyenesen szünidei étkezést (déli meleg főétkezést) a hátrányos helyzetű gyermekek és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek részére (Gyvt. 21/C.).
Az intézményi étkeztetésben részt
vevő gyermekek fele kedvezménnyel ét-



KRÓNIKA, SEGÍTÓ KEZEK

kezik, ezen belül mintegy 2/3-uk ingyenesen.
Kerületünkben az étkezési térítési díj
2015-től változatlan, és nem is tervezik annak megemelését. Így a kedvezménnyel
nem rendelkezők a bölcsődében 430, az
óvodában 525, általános iskolában 620 és
középiskolában 624 forintot fizetnek az ellátásáért naponta, amely alapján a szülőknek
átlagosan 30%-kal kevesebbet kell fizetniük
az étkezésért, mint amennyiért azt az önkormányzat a szolgáltatótól megvásárolja.
Az önkormányzat a normatív kedvezményen, vagyis a központi költségvetésből származó támogatáson túl saját forrásból további kedvezményeket, illetve
támogatást nyújt a rászoruló családoknak. Az 50%-os térítési díjban részesülő középiskolás diákok további 50%-nyi
kedvezményt kapnak, így ingyen étkezhetnek az iskolájukban.
2014-től igény szerint (pl. glutén- vagy
laktózérzékenység) a közétkeztetés keretében diétás ételt is biztosítani kell (jogsz.:
37/2014. (IV. 30.) EMMI-rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról). A kedvezményben
részesülő, diétázni kényszerülő tanulók
szülei nálunk pénzbeli kiegészítést kapnak az étkezés költségeihez, amennyiben
a szakorvos által előírt diéta a közétkeztetésben nem biztosítható.
Budafok-Tétény
önkormányzata
2019-ben a 230 millió forint térítési díj és
a központi költségvetés 320 milliós támogatása mellé nagyjából 400 millió forintot biztosított saját forrásból a gyermekek
étkeztetésére, amelynek összköltsége 950
millió forintot tett ki.
A fentieken túlmenően, szociális alapellátásaink körében étkeztetést (meleg ebéd) is biztosítanak (szociális konyha), melynek térítési díja a jövedelemtől
függ, de legfeljebb 750 forint naponta (a vákuumcsomagolt ebéd költsége:
bruttó 976 Ft). n (Tamás Angéla)

Karácsony után is földre
szállnak az „angyalok”
A Budafoki Angyalok élelmiszert,
sapkát, sálat, meleg ruhát osztanak
erületi lakosok és vállalkozók fogtak

Kössze, hogy segítséget nyújtsanak azok-

nak az embereknek, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, a pandémia miatt állás nélkül
maradtak, idősek, mozgásukban korlátozottak vagy hajléktalanok. A Budafoki
Angyalok élelmiszert osztanak, amelyeket a vállalkozók és magánszemélyek adnak össze, és meleg kabátot, sapkát, sálat,
valamint egyéb ruhaneműt tesznek az ételcsomagok mellé a Social Point alapítvány
gyűjtéséből. Aki megjelent a Mária Terézia út 60. szám alatt december 28-án, annak csak át kellett vennie az adományokat és aláírni, hogy átvette. Senkitől semmi
mást nem kérdeztek és ezután sem fognak
– tudtuk meg Nemes Anikótól, akinek kezdeményezésére, a helyi vállalkozók ötlete nyomán és támogatásával szeptemberben létrejött a Budafoki Angyalok Civil
Szerveződés, melynek alapítványi bejegyzése remélhetőleg januárban megtörténik.
A szervezet karácsony előtt közel száz,
egyenként nyolcezer forint értékű élelmiszercsomagot készített össze, melyet a mozgásukban korlátozott embereknek önkénteseik szállították házhoz.
– Amikor felhívtam az embereket, hogy
szeretnénk nekik karácsonyra tartós élelmiszert adni, sokan nem hitték el, többen pedig sírva fakadtak – mesélte
Nemes Anikó, aki a Vállalkozók Orszá-

gos Szövetségének budai irodavezetője a Széchenyi-kártya hitelprogramban,
és egyébként könyvelőirodát működtet.
Lassan harminc éve, hogy szívügyének tekinti a segítségnyújtást, amelyet az évek
alatt több egyesület és alapítvány égisze
alatt látott el, de most úgy gondolta, ideje,
hogy Budafokon is szervezetten segítsen.
– December 28-án is osztottunk csomagokat, bár akkorra főzést és ételosztást terveztünk. Reméltem, hogy január 24-én
már megtehetjük, de erre még várnunk
kell. Hozzátette: az Ipartestület székházában szervezkednek, egyelőre a „raktáruk” is ott üzemel, sok segítséget kapnak
az Ipartestület elnökétől, Jurás Lászlótól.
A vállalkozók is aktívak, zöldséget, gyümölcsöt adnak a pakkokhoz, a vendéglátósok főznek, csomagolnak. Nagyon
sok körülöttük a segítő szándékú ember.
Nemes Anikó arról is beszélt, hogy első
körben saját környezetükben kutatják fel
azokat, akik megszorultak, de a Facebook
közössége is sokat segít ebben. Szólnak a
rászorultaknak, hogy Budafokon ilyen lehetőség van, nekik pedig, ha tudnak valakiről, aki igényelné a segítséget. Tervezik,
hogy szolgáltatásokkal bővítik a segítségnyújtást, amint lehet, fodrászt és pedikűröst hívnának, valamint a jogsegélynyújtást is szeretnék felvenni a tevékenységeik
közé. n (Tamás Angéla)
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Gondozói
szolgálat segíti
a hajléktalanokat
A Máltai Szeretetszolgálat
munkatársával beszélgettünk
Az elmúlt év
komoly kihívások elé állította
a rászorultakat
támogató szervezeteket, így
a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot is. A koronavírus-járvány miatt
bevezetett intézkedések és korlátozások
leginkább a hajléktalanellátás területén
nehezítik meg a segítségnyújtást, különösen a novembertől kezdődő krízisidőszakban. Budafok-Tétényben a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Utcai Gondozószolgálata működik, amely elsősorban a közterületen élő hajléktalan emberekkel foglalkozik. A kerületben élő fedélnélküliek
helyzetéről, lehetőségeiről a szolgálat vezetőjével, Biró Péterrel beszélgettünk.
– Hogy működik az Utcai Gondozószolgálat?
– Két főállású kollégánk van, ők éves
szinten nagyjából nyolcvan emberrel találkoznak a kerületben. Velük folyamatos kapcsolatot tartanak fenn, az ismert tartózkodási helyszíneiken rendszeresen felkeresik
őket. A krízishelyzetben lévő hajléktalanok
számára alapvető eszközöket (élelmiszer,
ruházat, védőital, takaró) biztosítunk, hogy
életüket a szabadban tartózkodáskor is
megóvjuk, de a célunk, hogy gondozottjainkat intézményes ellátáshoz segítsük.
– Milyen lehetőséget tudnak felajánlani számukra?
– Szerencsések vagyunk, mert a háttérintézményünkként működő Rimaszombati úti Szociális Központban (XI. kerület
– a szerk.) nappali melegedő és időszakos
éjjeli menedékhely is működik, ahol többek között tisztálkodhatnak, moshatnak és
étkezhetnek, valamint éjszaka aludhatnak
a hajléktalanok. Egyéb helyszíneinken a
gondozottak számára fertőtlenítő fürdetés,
orvosi ellátás, jogsegélyszolgálat és kórházi ellátás utáni lábadozóhelyiség is rendelkezésre áll, utóbbi teljes ellátással.
– Milyen nehézségeket okoz a tél, és milyen intézkedéseket kellett meghozniuk a
járvány miatt?
– November elejétől minden évben egy
100 férőhelyes krízisszállót nyitunk a központunk melletti épületben. A pandémia
miatt feleztük a létszámot, viszont egy másik épületrészt is megnyitottuk 50 fő részére. Ott az emeleten egy izolálóhelyet is létesítettünk. A Rimaszombati úti ötvenfős
nappali melegedőben tavasztól legfeljebb
másfél órát tölthetnek el, és egyszerre csak
tizenketten. Tavasszal létrehoztunk egy elkülönítő-megfigyelő helyet, ahol a gyanús
tüneteket mutató fedélnélkülieket fogadtuk, de mivel két hajléktalan volt csak ebben érintett, átalakítottuk ennek működését. Tavasszal 16, most 30 ember részére
üzemeltetjük karanténként teljes ellátással.
Két hét elteltével a többi bent lakó veszélyeztetése nélkül irányítjuk őket a szállást
nyújtó intézmények egyikébe, a lábadozóhelyiségünket pedig a kórházból kikerült
hajléktalanok vehetik igénybe. Nálunk is
kötelező a maszk, amelyet szükség szerint
biztosítunk, ahogy a fertőtlenítőszert is, és
belépéskor hőmérőzünk, ahogy máshol is.
Tavasszal egy koronavírussal fertőzöttünk
volt, akkor leteszteltük a szállóban lakókat.
Az őszi időszakban azonban kilencen betegedtek meg, ezért azt tervezzük, hogy a járvány terjedésének megakadályozása érdekében minden héten leteszteljük a nálunk
lakó 50-150 ellátottat.
– Kik és hogyan segítik, segíthetik a
munkájukat?
– A hajléktalanellátás állami és önkormányzati feladat, így normatív támogatást kapunk ennek átvállalásáért. Az önkormányzat feladatellátási szerződés
keretében további összeggel járul hozzá a
gondozáshoz. A civilektől ruhaneműt, takarókat, tartós élelmiszert és könyveket
kapunk, amiket a 06-1/206-7246-os telefonszámon lehet felajánlani. Ha valaki segítségre szoruló, hiányos öltözetű embert
lát az utcán feküdni, esetleg takaró nélkül,
az a 06-1/338-4186-os telefonszámot (2es mellék) hívhatja reggel 8 órától éjjel két
óráig. Krízisautónk kimegy a helyszínre, és
segítünk. n (Tamás Angéla)
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 Városházi Híradó

Sláger lett a Törley Bio Pezsgő
Az italhoz felhasznált szőlőhöz kizárólag természetes
anyagokat használnak növényvédelmi célokra
Elmaradt év végi mulatságok, szűk
körben eltöltött szilveszter, éjszakai kijárási tilalom és tűzijáték nélküli óévbúcsúztató jellemezte 2020 utolsó
napját, ám a pezsgős koccintás szinte sehol sem maradt el, ahol legalább
ketten ünnepeltek. Sokan köszöntötték
az új évet Törley pezsgővel, közülük néhányan – talán nem is tudatosan – a
Törley Pezsgőpincészet olyan díjnyertes italát töltötték poharaikba, amely
az elmúlt évben nemzetközi körökben
is nagy szenzációt keltett.
Törley Pezsgőpincészet ugyanakkor

Afolyamatosan gazdagítja kínálatát, és
azokra a fogyasztókra is gondol, akik az
ökológiai termesztésű termékeket kedvelik. A tavalyi év slágere, a Törley Bio
Pezsgő a természettel összhangban készült. A szakemberek az ültetvényen kizárólag természetes anyagokat használnak növényvédelmi célokra, kerülik
a kemikáliákat, a természet és az ember tökéletes harmóniájára törekszenek.
Céljuk, hogy az ökológiai rendszerben
termesztett szőlőből készült, alacsony
cukortartalmú, harmonikus savtartalmú

ital tökéletesen megfeleljen a mai kor
elvárásainak.
A Törley cégcsoport egyébként az elmúlt, pandémiával nehezített évben is
számos éremmel tért haza a különböző
nemzetközi versenyekről, így az egyik
legrangosabb megmérettetésről is, amelyet a franciaországi Burgundia borvidéken, Château des Ravatys-ban rendeztek meg immár 18. alkalommal. Az
üde, mélyrózsaszín színű Hungaria Rosé
Extra Dry pezsgő az Effervescents du
Monde versenyen nemcsak aranyérmet
nyert, de a tíz legjobb pezsgő közé is bekerült a több mint nyolcvan főt számláló értékelőbizottság véleménye alapján.
Emellett a Törley Chardonnay Brut és
a Törley Fortuna Doux pezsgők ezüstéremmel tértek haza. A nemzetközi zsűri szigorú minőségi elvárások mentén és
a legmegfelelőbb kóstolási körülmények
között vizsgálta a benevezett tételeket.
Tizenkilenc ország négyszázhetvenkilenc pezsgőjét, valamint borát kóstolták és rangsorolták az ítészek, amelynek
alapján harmincöt arany- és száztizenöt
ezüstérem talált gazdára az elmúlt év végén. n (Tamás Angéla)

Nulla hulladék
és reformkonyha

A Biofok webshop után csomagolásmentes bolt nyílik Budafokon
hhoz, hogy legyen jövőnk, bár-

Amily hihetetlen, de a múltba kell
kissé visszalépnünk. Nem az a cél,
hogy ismét ősemberként éljünk, de néhány egyszer használatos, korszerűnek mondott, csak a kényelmet szolgáló, ám környezetünkre káros tárgyat,
eszközt, anyagot érdemes lecserélni
ahhoz, hogy kevesebb szemetet vagy
akár természetes anyagokból készült
hulladékot „termeljünk”. Egyre több
csomagolásmentes üzlet nyílik, ahol a
környezettudatos és fenntartható vásárlási kultúra kialakítása és terjesztése a
cél. Ezekben a boltokban a papírszalvéta, műanyag szívószál, nejloznzacskó
és még sok más egyszer használatos,
környezetkárosító termék helyettesítője megtalálható, ahogy többségükben

a nagy tárolókból vásárolható tisztítószerek és élelmiszerszerek is – kimérve, saját edénybe töltve. A zero waste
(nulla hulladék) életstílus támogatására vászonzsákok, szatyrok, textilszalvéták, újrazacskók, zsebkendők, dobozok és tárolók sorakoznak a polcokon,
és ezek mellett többnyire tej-, szója-,
glutén-, laktózmentes liszteket, tejeket, adalékanyag-mentes alapanyagokat is árusítanak, kielégítve a különböző élelmiszerekre érzékeny emberek
igényeit is. Az egészséges és hulladékmentes életmód elősegítése során a kereskedők a magyar termékek népszerűsítésére is nagy gondot fordítanak.
Bogi, akit egyébként Kiss-Nyerges
Anikónak hívnak, először webshopját
nyitotta meg, majd december köze-

pén saját boltját is, Biofok nèven.
A Mária Terézia utcában, a postával
szemben található kis üzletben már most
sok minden megtalálható, ami környezetünk védelmét segíti, valamint sokak
egészséges életéhez elengedhetetlen.
Bogi elmesélte, hogy még nem teljes a választék, termékkínálatát folyamatosan bővíti annak alapján, milyen igényeket fogalmaznak meg
vásárlói. Az „újratermékek” mellett
kiemelte a 100%-ban lebomló, növényi alapú mosó-, mosogató- és tisztítószereket, amelyek árusítását a későbbiekben csomagolásmentesre tervezi.
A reform- konyha alapanyagai közül
többféle gabonatej, liszt és köret kapható, és a Szafi termékek is a boltjában
vannak már. n (Tamás Angéla)

Fenyőelszállítás Budafok-Tétényben

Megfiatalítják a cserjéket

Több tízezer háztartásnak adnak fűtési hőt és villamos áramot a hasznosított karácsonyfák

Metszik az elöregedett cserjeállományt
a Bartók Béla-lakótelepen

Budapesten a karácsonyi ünnepeket követően az FKF Zrt. szervezetten
gyűjti össze és szállítja el a fenyőfákat.
A lakosság több lehetőség közül is választhat: a kukák mellé, vagy a kijelölt
gyűjtőhelyek egyikére teheti ki a fákat.

legtöbb cserjét évente szükséges

Ametszeni a túlburjánzás, illetve an-

nak megelőzésére, hogy a fásodott részeken a kelleténél vastagabb, haszontalan ágakat fejlesszen. Metszés nélkül
a díszcserjék is hamar elöregednek,
felkopaszodnak és egyre kevesebb virágot hoznak. A rendszeres metszéssel
segítik az optimális virághozam beállítását és fenntartását, a növekedést, fejlődést, a fajra jellemző méret és forma
megtartását, valamint a beteg, sérült
és túl sűrű hajtások eltávolításával az
egészség megőrzését.

tapasztalatok szerint vízkeresztet,

Aazaz január 6-át követően kezdődik

az igazi kihelyezési dömping, amely
általában 1-1,5 hónapig tart. Erre az
időszakra az FKF Zrt. úgynevezett fenyőfajáratokat szervez, és szállítja el a
már feleslegessé vált karácsonyfákat.
Ezt megelőzően, illetve ezt követően a
normál hulladékszállító célgépek gyűjtik össze az örökzöldeket.
A lakosok a kukák mellé is kihelyezhetik a fákat, azonban fontos, hogy
azok ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát. Azon kerületiek, akik az FKF Zrt. által kijelölt
gyűjtőpontok egyikén szeretnék elhelyezni a fenyőfákat, a keretben felsorolt gyűjtőpontokon tehetik meg.
A kiszolgált tűlevelűeket felaprítják, mielőtt a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek. A fenyőfa a magas gyantatartalma miatt
kitűnő tüzelőanyag, az elégetésével
több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak fűtési hőt és villamos
áramot. n (vh)

Mária Terézia utca 25.
Fácán utca–Tenkes utca sarok
Gyöngyszem utca (Húr utcai átvágás – járda)
Tompa utca–Vihar utca sarok
József Attila utca 15.-tel szemben – zöld terület
Tűzliliom utca (Gyula vezér lépcső mellett)
Terv utca–Gyula vezér út sarok
Bartók Béla-lakótelep (közért mögötti parkoló nyugati végében)
Bartók Béla-lakótelep–Tenkes utca–Társasház utca sarok
Mézesfehér utca (trafó mellett)
Füttyös utcai garázsok déli oldala
Kiránduló utca–Avar utca sarok (volt szelektív sziget helyén)
Játék utca–Demjén István utca
Kossuth Lajos utca (Donszky Á. utca sarok) n

Az erős, nagyfokú visszametszés, azaz
ifjítás során a cserjét a talaj szintje felett
kell visszavágni, ezzel elősegítve a teljes megújulását. Ez elsőre drasztikusnak
tűnhet, ám az erős visszametszés előnye,
hogy így a cserje viszonylag rövid időn
belül képes teljesen megfiatalodni. A téli,
fagymentes időszakban, elsősorban január–februárban ajánlott a cserjék metszési
munkáinak elvégzése, így az önkormányzat erre az időszakra tervezi a munkálatokat. Az időjárás függvényében januárban
kezdődhetnek a metszési munkák a Bartók Béla-lakótelepen. n (vh)

Városházi Híradó

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

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

A Baross Gábor Horgászegyesület elnöksége
(1223 Budapest, Compó utca 1.) munkatársat keres
a Hárosi-öböl munkahelyre, főállású halőr- gondnoki
munkakörbe 2021. január 2.-ai munkakezdéssel.
A munkahely betöltéséhez számitógépes alapismeret szükséges.
Jelentkezés 06/20/330-3346 telefonszámon, vagy személyesen
az egyesület címén, minden csütörtökön 14-16 óra körött.
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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 Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

Apróhirdetés-felvétel:

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.
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Budapest XXII. kerületi logisztikai központunkba
keresünk targoncavezetői engedéllyel raktáros
kollegát. Jelentkezni a munkaugy@sfl.hu címre
küldött önéletrajzzal vagy 06703810529 munkanapokon 8:00-15:00 között. SFL PACK DEPO KFT.
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állásajánlatok
(www.budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok)

INGATLAN

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

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.

munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A pályázat
elbírálását követően a nyertes pályázó IRATKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ beosztásban, határozatlan időre kerül kinevezésre, köztisztviselői jogviszonyban.
A LEENDŐ MUNKATÁRS FŐBB FELADATAI:
• Hagyományos iratkezelési feladatok ellátása;
• A Polgármesteri Hivatal részére elektronikus úton érkezett küldeményekkel kapcsolatos iratkezelési
feldatok ellátása;
• A hivatal ügyviteli folyamatainak
felügyeletében való aktív részvétel;
• Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása;
A pályázatokat 2021. január 31-ig a
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Csoportjához „Iratkezelési ügyintéző”
jeligével lehet benyújtani az alábbi
e-mail címre: palyazat@bp22.hu

hirdetés

Apróhirdetés

FOGTECHNIKA

IRATKEZELÉSI
ÜGYINTÉZŐ



ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

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.

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., 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.

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.

megemlékezés

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

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)
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SPORT

 Városházi Híradó
gyász

Mester és tanítványa már az égi vizeken
Elhunyt Ludasi Róbert mesteredző,
a budafoki Spartacus egykori kajak-kenu trénere
Január 3-án hajnalban elhunyt Ludasi Róbert mesteredző, a legendás kétszeres olimpiai bajnok kenus, Kolonics
György egykori trénere. Kísérteties egybeesés, hogy a mester ugyanúgy tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából, őt is a szíve vitte el, ahogy 2008
nyarán „Kolót”. A budafoki szakember
68 éves volt.

Takács Roland is
nagyon készül
a tavaszi szezonra

Az Adriánál gyűjti
az erőt a BMTE
Nincs temetői hangulat, öröm, hogy mindenki egészséges
A remek kora őszi kezdést kevésbé szép november–decemberi hajrá követte; a Budafok labdarúgócsapata utolsó nyolc meccsén összesen
két pontot szerzett, és bár volt olyan
is, hogy az együttes a dobogón állt, az
őszi zárás a tizenegyedik, kieső helyen
találta Kovács Dávidékat. Szó sincs
azonban összeroppanásról, a sebek
nyalogatásáról, a keret már az Adria
partján, Umagban készül a tavaszi feltámadásra.
– Nálunk, Budafokon beköszöntött a tél,
Umagban milyen az idő? – érdeklődtünk Csizmadia Csaba vezetzőedzőtől.
– Napközben jó az idő, süt a nap,
semmi akadálya a szabadtéri edzéseknek. Estére kissé lehűl a levegő, feltámad a szél, de ez mégiscsak az Adria,
itt nincs igazi tél. Minden rendben van,
jó helyre jöttünk. A pálya is tökéletes.
– Mennyi időt töltenek Horvátországban?
– Január hatodikán jöttünk ki és huszadikán megyünk haza, ez idő alatt
három felkészülési mérkőzést játszunk.
Az elsőt már le is játszottuk szomba-

ton, a cseh első osztály hatodik helyezettjével, az 1. FC Slováckóval 1-1-et
értünk el, Zsóri Dani rúgta az egyenlítő gólunkat a 65. percben. Nem látszott
a fáradtság a fiúkon, annak ellenére,
hogy nagyon rövid volt a december
végi, január eleji pihenőjük. Nagyon
rövid az idő, január 24-én, vasárnap az
MTK-val vívjuk az első „tavaszi” bajnoki meccsünket. Addig még kedden
a szlovén Koperrel, pénteken a horvát
Rijekával játszunk edzőmeccset.
– Nem szokatlan ez a rövid téli pihenő?
– Dehogynem, de mindenkinek szokatlan, nem csak nekünk. Ráadásul az
újrakezdést követően egy hét leforgása
alatt három bajnokit kell megvívnunk:
a hazai MTK-meccs után szerdán, 27én a Fradit fogadjuk, majd vasárnap
Diósgyőrbe utazunk. Rögtön belecsapunk a lecsóba.
– Milyen a játékosok hangulata?
– Tényleg nem jól alakult az őszi
hajrá, de nem radíroztak le bennünket
egyetlen meccsen sem, sok pontot pocsékoltunk el egyéni hibákkal. Sokszor
apróságok hiányoztak a döntetlenhez

vagy akár a győzelemhez, például a
Mezőkövesd, az Újpest vagy a Honvéd
ellen, de tudtuk, hogy az NB I nem az
NB II, lesznek hullámvölgyek is. Úgy
érzem, mentálisan fáradtunk el decemberre. Az egyéni hibák emiatt jöttek elő. A srácok folyamatosan mentek
előre, güriztek, belerakták a munkát,
de most így sikerült. Az a fontos, hogy
ne uralkodjon el a gyászhangulat. Szerencsére nincsenek maguk alatt a fiúk,
bár őket is megviselte a kudarcsorozat.
– Hogyan próbálja felrázni a csapatot?
– Nem kell különösebben felrázni
a srácokat, tudjuk valamennyien, hogy
újonc NB I-esnek lenni egy tanulási folyamat. Amikor a harmadik helyen álltunk, akkor is mondtam, lesznek itt még
nehéz időszakok, és abban is biztos vagyok, hogy összeszedjük magunkat. Tizenhárom olyan játékosunk van, akik
most mutatkoztak be az élvonalban, én a
játékospraxisomból tudom, amikor a Videotonban vagy a Fradiban futballoztam,
hogy már az is gondot okozott, amikor két
újoncunk volt. Kettőt is nehéz beépíteni,
nemhogy tizenhármat… De a java csak
ezután jön, még a felénél sem tartunk a
bajnokságnak, semmi sincs veszve!
– Történt erősítés a télen?
– Történt, és egy fillérbe sem került,
ugyanis a legnagyobb erősítésnek azt
tartom, hogy a sérültjeink – Filkor Attila, Takács Ronald, Iharos Marko, Huszti András, Soltész Pisti – felépültek, ha
minden jól megy, teljes csapattal vágunk
neki a tavasznak. n (Ch. Gáll András)

Ludasi Róbert bő tizenkét évvel élte túl tanítványát. Nem tudjuk igazán, milyen volt számára ez a tucatnyi esztendő, de többször is
beszélt arról, többek között a Városházi Híradónak is, hogy 2008. július 15., Kolo halála
óta már semmi sem volt ugyanolyan, mint azelőtt. „Nincs olyan nap, hogy ne jutna eszembe Gyuri... ott van a Csepel vízitelepén a kopjafája, a bronzszobor a csepeli sétányon, nekem
olyan, mintha el sem ment volna. Betölthetetlen űrt hagyott maga után” – nyilatkozta Ludasi lapunknak Kolonics György halálának tizedik
évfordulóján.
Tény és való, a magyar sport történetének
egyik legemblematikusabb edző-tanítvány
kapcsolata volt az övék.
„A budafoki vasútállomással szemben, az
egykori Kutya villánál volt a Spartacus vízitelepe, Kolo ott kezdett kenuzni, 15 éves volt 1987
őszén, amikor a kezeim közé került – idézte
fel egy alkalommal a több mint három évtizede történteket Ludasi. – Ügyes, jó mozgású
srác volt, kikerült az utolsó IBV-re 1989-ben,
Pitestibe, dobogóra is állt. Nem volt koraérett
fiú, viszonylag kistermetű, őrzök egy fotót,
amelyen a két óriás, Pálizs Attila és Szabó Attila között áll, mert, ugye, ő győzött a nagyfiúk
előtt... Mint ahogy Atlantában Horváth Csabával és Sydneyben egyéniben is.”
A budafoki évek után Ludasi és Kolonics
is Csepelre került, és innen már haláláig nem
igazolt el. Egyikük sem.
A kemény, szigorú, sokak számára mogorvának tűnő Ludasi neve pályafutása során
mindössze két klubbal fonódott össze, a Buda-

Kamilla érkezése óriási öröm
Csere Gáspár, az újdonsült apa töretlenül,
bár kétségektől gyötörve készül Tokióra
Hétfőn volt három hete, hogy megszületett
Csere Kamilla, és az örömteli esemény
mindenképpen feldobta Csere Gáspár, a
maratonfutó magyar bajnok hangulatát a
koronavírus által egyébként beárnyékolt
lassan egy évben. A 29 éves atléta töretlenül készül a tokiói olimpiára, de egyre több
a baljós hír Japánból.
z utolsó jó hír, amiről lapunkban is be-

Tervek a budafoki tornacsarnokról
Herczeg László vezető tervező beszélt a létesítményről a Promontor TV-ben
églegesítették az új budafoki ko-

Vsárlabda- és tornacsarnok terveit. A

különböző koncepciókról és az azok
közötti választásról Herczeg László vezető tervező beszélt a Promontor TVben. A fim megtekinthető a YouTubeon a Nyáron megkezdődhet a kerület
új sportlétesítményének kivitelezése
címen.
A Budai Nagy Antal Gimnázium és
a Kolonics György Általános Iskola között épülő tornacsarnok, mint arról korábban már beszámoltunk, többfunkciós létesítmény lesz; a kosárlabdázás
mellett a két iskola testnevelési foglalkozásaira és rendezvényhelyszínként
is működhet majd. A csarnokba mobil
lelátókat terveznek, amelyekkel a megfelelő elforgatással a két edzőpályának
helyet adó játéktér 300 fős „arénává”
változtatható. n (Promontor TV)

Városházi Híradó
budafok-tétény

pesti Spartacuséval és a Csepelével. Budafoki
gyerekként egy barátja biztatására kezdett kenuzni a Sparinál 1966-ban. Sportolói karrierjét
megtörte, hogy 19 évesen besorozták. Leszerelése után hiába térdelt vissza a kenuba, a két
év kihagyást saját bevallása szerint már nem
tudta bepótolni. Így 27 évesen edzőnek állt.
Második – az elsőnél összehasonlíthatatlanul sikeresebb – karrierje 1979-ben indult,
szintén a Spartacusnál, ahol 50-60 gyerekkel kezdett el foglalkozni. 1989-ig dolgozott
a klubnál, akkor Péhl Józsefnek, a legendás
Jokkának köszönhetően került Csepelre, ahová követte őt két tanítványa, a később világbajnoki címet szerző Szuszkó László és az akkor
még alig 16 éves Kolonics György is, akinek
több mint két évtizeden keresztül vezette az
edzéseit. A két kiemelkedő siker a Kolonics,
Horváth páros atlantai olimpiai győzelme volt
C-2 500 méteren, majd Kolo sydneyi diadala
egyes kenuban.
Szeretett tanítványa halála után néhány
héttel következett a pekingi olimpia, amelyen
Kolo megszokott párja, Kozmann György a fiatal Kiss Tamással ült egy hajóba, és hatalmas
meglepetésre olimpiai bronzérem lett az alkalmi páros jutalma. Bár Kolonics kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok volt, sokan
ezt a pekingi bronzérmet tartják a mesteredző
legnagyobb szakmai sikerének.
Ludasi Róbertet a csepeli klub és a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) saját halottjának tekinti. n Ch. Gáll András

Aszámoltunk Gazsival kapcsolatban, a

35. Spar Budapest Maratonon aratott győzelme volt 2:17,43 órás remek idővel, ami
egyszersmind magyar bajnoki címet is ért
a 42 195 méteres távon. Ennél jobb idővel
22 éve nem nyertek magyar bajnokságot,
de sajnos ez még mindig hat perccel elmarad a tokiói kvalifikációhoz szükséges
olimpiai szinttől. Már ha egyáltalán lesz
idén olimpia...
Gazsi futóedzései nagy részét Budafokon végzi, hol a Duna-parton, hol a Kamaraerdő környékén, bár legutóbb a kelenföldi buszpályaudvarnál láttam, amint
gyűjtötte a kilométereket. – Vannak kedvenc terepeim, a budafoki Duna-part is
ezek közé tartozik, van, hogy elfutok Érdre meg vissza – mondta a BEAC atlétája.
– De kedvelem a Gellért-hegyet, itt emelkedőre is tudok futni, szóval itt, Dél-Budán tartom az edzéseimet.
– Nem aggasztja, hogy egy friss közvélemény-kutatás szerint a japánok 80 százaléka ellenzi az olimpia tokiói megrendezését?
– Már nyolcvan százalék? Ezt még
nem olvastam, de korábban is jelentettek

meg ehhez hasonló adatok.
Úgy
érzem,
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
próbálja kitolni a
végső döntés
időpontját, ameddig csak lehet, mert nem
akar lemondani erről a kétségkívül üzletileg is roppant fontos eseményről. Szerintem legkésőbb áprilisban, májusban meg
kell hozni a döntést.
– Mennyi a heti edzésadagja?
– 130 és 150 kilométer között, de ezen a
héten túlléptem a 160 kilométert is. Hétvégeken beteszek egy-egy harminc kilométeres távot, versenyek előtt pedig két órát
is szoktunk futni. De a teljes maratont sohasem futjuk le verseny előtt. Visszatérve a
Covidra, nekem azért nem okozott gondot,
mert legalább utol tudtam érni magam, és
októberben a Budapest Maraton is jól sikerült, de az utóbbi egy-két hónapban rám
tört a kilátástalanság érzése. A tavaszi versenyszezont sem rögzítették még, az biztos, hogy április előtt nem lesznek erőpróbák, pedig nagyon szeretnék bizonyítani
már. A Budapest Maraton óta nem versenyeztem, és annak bizony már három hónapja. Persze megvan a motivációm, de
kicsit zavaró, hogy nem tudom, mikor és
melyik versenyen tudok majd indulni. Ebből a szempontból Kamilla, az első gyermekünk érkezése mindenképpen hangulatjavító esemény volt, segít a nehéz idők
átvészelésében. n (Ch. Gáll András)
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