Indul a Cziffra-emlékév

A száz éve született Cziffra György zongoraművész
előtt tiszteleg idén a zenei élet. Balázs János
zongoraművésszel beszélgettünk. (8. oldal) 

Együtt a Virtuózokkal

Döntetlen az MTK ellen

Elhunyt Hanczár János

A Virtuózok szervezői köszönetet mondtak a
Budafoki Dohnányi Zenekarnak és Hollerung
Gábor karmesternek. (8. oldal) 

A BMTE kétszer is egyenlített, és a végén tíz
emberrel is ki tudta harcolni a 2-2-es döntetlent
az MTK ellen. (12. oldal) 

Elhunyt Hanczár János, az önkormányzat egykori sajtófőnöke, író, újságíró, beszédtanár. Volt
szóvivőnk a koronavírus áldozata. (4. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Hit és
szerencse
Eperjes Károly
kétszer is átesett
a vírusfertőzésen

(8. oldal) 
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Környezettudatos bölcsőde és tornacsarnok
Zöldtetők, napelemek, földhő és távfűtés felhasználásával tették környezetbarát épületekké az új bölcsődét és tornacsarnokot a tervezők
ikeresen pályázott Budafok-Tétény

Építészetileg és energetikai szempontból is kuriózum lesz az új budafoki
kosárcsarnok épülete. A projekt részleteiről Herczeg László vezető tervező
számolt be lapunknak. A tornacsarnok
a Budai Nagy Antal Gimnázium és a
Kolonics György Általános Iskola között épülhet meg hamarosan. 1500 és
1600 négyzetméter között van az épület teljes alapterülete, ebből 1100 négyzetméter maga a csarnoktér, a többi a
kiszolgálóhelyiségeké.
A tervező elmondta: próbáltak a tetőszerkezet teraszosságával is alkalmazkodni a környezethez. Nincs fedett összeköttetése a csarnoknak sem
a gimnáziummal, sem az általános iskolával. Azon túl, hogy a két intézmény diákjai igénybe veszik a termet,
lesz egy bejárat a „kívülállók” számára is a lakótelep irányából. Napelemek
lesznek a tetőn, ebből a szempontból is
kedvező a tetőszerkezet ferde hajlásszöge. Az épület világítása és erősáramú rendszerei nulla forintból fognak
működni, távhőt használnak a fűtésre, ami szintén környezetbarát. Továbbá – kihasználva a terület teraszosságát – az épületek egy része a föld alá
kerül, így zöldtető kialakítására is mód
nyílik. (Továbbiak a 9 oldalon) 

Sönkormányzata a Pénzügyminisz-

térium bölcsődeépítési programjához
csatlakozva, elnyerve egy 300 millió
forintos támogatást. Az újszerű épület tervezője, Pásztor Ádám lapunknak elmondta: a bölcsőde nulla energiafelhasználású épületben nyer majd
elhelyezést, hőszivattyús megoldással, vagyis környezetbarát lesz, ami
már elvárás a huszonegyedik században egy közintézménytől. Az elképzelések szerint hetvenkét kisgyermeknek
lesz helye az új bölcsődében, amely
a Terv utca 24/A alatti önkormányzati ingatlanon épül. A megépüléshez
szükséges önrészt, amely többszöröse a támogatásnak, az önkormányzat
biztosítja.
Az Archikon Kft. szakemberétől
többek között megtudtuk, hogy a bölcsőde egyik passzív építészeti eszköze
a zöldtető, ami a belső klímaszabályozást is segíti, és a csatornák csapadékterhelését is csökkenti.
Az épület energiafogyasztását
hővisszanyerős szellőzőberendezéssel
csökkentették, a fűtés és hűtés megújuló energiával, levegős hőszivattyúval
történik, padló- és mennyezetfűtéssel,
ami optimális hőérzetet biztosít.

Az új, Terv utcai bölcsőde fűtését és hűtését megújuló energiával oldják meg

Kitelepítettek emléknapja

Újabb egyeztetés a frakcióvezetőkkel
Egyetértés alakult ki abban, hogy meg kell határozni az alapértékeket
arsay Ferenc polgármester ismét

Kegyeztetésre hívta a budafok-tétényi

Magyarországon 1946 és 1948 között több százezer német nemzetiségit fosztottak meg otthonától, egzisztenciájától, méltóságától, elképzelt jövőjétől, állampolgárságától és sok esetben közvetlen családtagjaitól. Hetvennégy évvel ezelőtt, január 19-én Budaörsről indult el az első
deportálóvonat. (Továbbiak a 4. oldalon) 

képviselő-testület frakcióinak vezetőit január 20-án, hogy a rendkívüli jogrend idején is biztosítsa az önkormányzati döntésekkel kapcsolatos javaslatok
és véleményezés lehetőségét valamennyi
frakció számára. A napirendek között szerepelt a közös értékek és együttműködési
irányelvek meghatározása, a helyi médiahasználat szabályozása, a kommunikációs
alapelvek lefektetése és a fővárosi forrásmegosztás véleményezése is.
A legutóbbi egyeztetésen Karsay Ferenc
polgármester azzal a javaslattal állt a frakcióvezetők elé, hogy az önkormányzat tevékenységében keressék meg azokat a minimumértékeket, amelyek mindenki számára
támogathatók, és amelyekért politikai ideológiáktól függetlenül közösen kiállnak. A

munka összehangolása, a folyamatosság
biztosítása párthovatartozástól függetlenül
alapfeltétele a kerület stabilitásának, fejlődésének. Az úgynevezett alapértékek meghatározásának szükségességében egyetértettek
a részt vevő vezetők, valamennyien támogatták a kezdeményezést. Mivel a lista nyitott, bármi felkerülhet rá, ha minden politikai
erő támogatja. A polgármester a továbbiakban is várja a pártok, szervezetek javaslatait.
Az együttműködési irányelvekhez szorosan
kapcsolódik a kommunikációs alapelvek
tisztázása és a kerületi médiahasználat szabályozása. A véleménykülönbségek ellenére
fontos egymás tiszteletben tartása, a kulturált beszédstílus alkalmazása, amely szintén befolyásolja a közös munka minőségét.
A médiahasználat tekintetében is sikerült
közelíteni az álláspontokat. (Továbbiak
a 3. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Egy hónapig várják
még az ötleteket

A Részvételi Költségvetéshez február 22-ig adhatók be javaslatok
ég egy hónapig lehet benyújta-

Mni az ötleteket, javaslatokat Bu-

dafok-Tétény Részvételi Költségvetéséhez. Ennek segítségével a
Budafok-Tétényben élők közösen
dönthetnek arról, hogy a kerület bevételeinek egy meghatározott részét mire
fordítsa az önkormányzat. A megvalósult projekteknek köszönhetően fejlődik a kerületünk, elégedettebbek lehetünk környezetünkkel, valamint a
közösség is új élményekkel, tapasztalatokkal gyarapszik. A javaslattétel alkalmával megnyílik az út azon ötletek
és gondolatok számára, amelyeknek
megosztására eddig nem adódott megfelelő csatorna az önkormányzat felé.
A Részvételi Költségvetés január
4-én indult el újra, idén február 22-ig

adhatjuk be ötleteinket arra vonatkozóan, hogy Budafok-Tétény bevételeinek
egy meghatározott részét mire fordítsa
az önkormányzat. A képviselő-testület döntése 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 ott idén is 100 millió forintról
dönthetnek). Az állandó vagy ideiglenes XXII. kerületi lakcímmel rendelkező lakosoktól olyan ötleteket várnak,
amelyek minél több ember számára jelentenek újdonságot, könnyebbséget,
örömet a mindennapokban. A projektötleteket a Kozossegrekapcsolva22.hu

oldalon, regisztráció után lehet beadni,
amelyek megvalósíthatóságát először
megvizsgálják az önkormányzat szakirodái, majd a döntés függvényében
szavazásra bocsátják azokat. A tavalyi évtől eltérően idén egy körben zajlik majd a szavazás, amely alkalmával
mindenki összesen 5 szavazattal élhet.
Saját lakóhely szerinti kerületrészhez
tartozó projektekre 3 szavazatot lehet
leadni, míg 2 vokssal szabadon rendelkezhetnek a saját lakóhelyük, illetve a
további két kerületrész valamelyikében.
A szavazás lezárulta után, a legnagyobb
támogatottságot élvező ötlettől a legkevesebb szavazatot elnyert felé haladva a
keretösszeg kimerüléséig valósulhatnak
meg a projektek. n
(budafokteteny.hu – VH)

Sérülésbiztonságra
hivatkozik a hatóság
Kérdések és válaszok a Budaörsi Repülőtér
zajproblémáival kapcsolatban
A decemberi lakossági egyeztetés alkalmával abban állapodtak meg az
érintett felek, hogy a kisrepülők által
okozott zajproblémákkal kapcsolatos,
egyelőre megválaszolatlan vagy pontosításra váró kérdéseket a repülőtér vezetősége, illetve Karsay Ferenc polgármester írásban megválaszolja.
korábbi megbeszélésen számos kér-

Adést sikerült tisztázni, a felek között

egyetértés volt már a kezdetektől fogva, miszerint az iskolakört módosítani kell a zajcsökkentés érdekében. A lakosság egyebek mellett szerette volna
a repülőtér vezetőségének véleményét
is megtudni a módosított iskolakör hatósági álláspontjáról. A hatóság indoklása szerint ugyanis a tanuló pilótákat
csak derékszögekkel rendelkező forgalmi körön lehet oktatni. A repülőtér arról tájékoztat levelében, hogy szigorú
szakmai szempontok mentén a módosítást támogatják, ugyanakkor annak elfogadása kizárólag a Légügyi Hatóság
hatáskörébe tartozik. Felhívták továbbá
a figyelmet, hogy egy esetleges módosítás tervezete nem feltétlenül tud teljes
mértékben megegyezni a korábban benyújtott petícióban foglaltakkal, a módosítás során elsődlegesen repülésbiztonsági faktorokat kell értékelniük.
Arra a lakossági kérdésre, hogy milyen szankciókat alkalmaz a reptér a
szabályszegő pilótákkal szemben, és
ezek mértéke arányban áll-e a szabály-

A gondoskodó kerület
Online is elérhető Budafok-Tétény
önkormányzatának 2020. év végi kiadványa
A 20 oldalas kiadványban a közelmúlt
fejlesztései mellett az önkormányzat
– a koronavírus-járvány időszaka alatt
sokszorosan felértékelődő – humán területen végzett munkájáról olvashatunk. A kiadvány a Városházi Híradó
tavaly december 16-i számának melléklete is volt.
asonlóan a tavaly szeptemberi,

HBudafok-Tétény, az élhető kerület című kiadványhoz, ez is elérhe-

tő online, így bármilyen böngészőt
használva elolvashatjuk, PDF formátumban pedig le is tölthető.
A kiadvány egyik fő témája az egészségügy, de beszámolnak a köznevelési és a szociális intézmények munkájáról,
támogatásáról is, így az iskolásoktól
a nyugdíjasokig mindenki tájékozódhat az őt leginkább érintő kerületi intézkedésekről, fejlesztésekről,
lehetőségekről. n (vh)

sértés mértékével, válaszukban biztosították az itt élőket, hogy feltétlenül indokolt esetben akár meg is tagadhatják
a repülőtér használatát adott pilótával
szemben.
A lakosságot képviselők Karsay Ferenc polgármester közbenjárását kérték abban, hogy a zajmérések 2021.
nyár végéig tartsanak, mert tavas�szal és nyáron sokkal többen repülnek,
mint ősszel. A polgármester a kérést támogatja, ahogyan azt is, hogy a mérések időpontját előre ne közöljék. A válaszában kitér azonban arra, hogy nem
kíván a szakértő cég mérési módszertanába beleszólni. A cél az, fogalmazott Karsay Ferenc, hogy reális, akár
egy jogvitában is megvédhető szakmai anyag jöjjön létre a rendelkezésre álló adatokból. Az összesen 16 kérdést tartalmazó dokumentumban az ott
élők többsége azt is tisztázni kívánta,
hogy az előírt 300 méteres repülési magasság mihez van viszonyítva, mennyi
lesz a magasság a módosított iskolakörök fordulóinál, vagy éppen azt, hogy
milyen megoldást javasolnak az alacsonyan repülő tanuló kisrepülők miatt,
az iskolakör módosításának elfogadásáig. A repülőtér vezetése közölte, hogy a
300 méter magasság a legmagasabb tereptárgyhoz képest csak azokra a légi
járművekre vonatkozik, melyek adott
időpillanatban útvonalon közlekednek
két repülőtér (vagy esetleg útvonalpont)
között. n (budafokteteny.hu)

Tájékoztatás a vízmérők fagy elleni védelméről
Sok mindenre figyelni kell a vízmérő órák téliesítésénél, tisztán tartásánál
Az előrejelzések alapján hamarosan
fagypont alá süllyed a hőmérséklet. A
vízmérők, csövek és egyéb szerelvények elfagyása jelentős költségeket
(vízmérő cseréje, elfolyt víz díja) és váratlan kellemetlenségeket (vízhiány)
okozhatnak a felhasználóknak.
zilánkokra tört üveg az óralapon, elszámlálószerkezet,
esetleg csöpögő víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szinte biztosra vehető, hogy elfagyott a mérőeszköz. Intő jel lehet az is,
ha a lakásban nem, vagy csak alig jön
víz a csapból. Ebben az esetben gyanakodni lehet arra, hogy megfagyott a
vezetékben a víz, amely tönkretette a
mérőszerkezetet is. A fagy elleni védekezésről, csakúgy, mint a mérőhelyek
tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. A tartós
hideg komoly károkat okozhat a talajban vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében
megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására
bekövetkező mérőmeghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az eltört vezetéken

Sdeformálódott

keresztül egy óra alatt is akár a többszöröse ömölhet a szabadba egy átlagos család napi vízfelhasználásának. A
Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási
területén a vízóra elfagyása esetén tárcsázza a nap 24 órájában rendelkezésre álló 06-80/247-247-es hibabejelentő
telefonszámot.
Mit tehetünk a vízmérők elfagyásának megelőzése érdekében? A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal
fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen
fontos. A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját pótoljuk, sőt a nagy hi-

degben külön szigetelésről is gondoskodjunk. Erre alkalmas lehet az aknatető
aljára rögzített hungarocell lemez is. A
vízmérőt akár pléddel, hungarocellel
vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de még a kartondobozdarabok
is megfelelők erre a célra. A vízmérő
téliesítésénél figyeljünk azonban arra,
hogy annak számlapja könnyen szabaddá tehető legyen, s ezáltal a mérő leolvasható maradjon. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában,
valamint figyeljünk arra is, hogy a vízóraakna fedele mindig zárt állapotban legyen.. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Újabb egyeztetés
a frakcióvezetőkkel

Egyetértés alakult ki abban, hogy meg kell határozni az alapértékeket
(Folytatás az 1. oldalról) 

A jövőben minden képviselőnek alkalma
nyílik arra, hogy a Városházi Híradóhoz
hasonlóan a Promontor Televízióban is
elmondhassa a munkája során fontosnak
ítélt eredményeket, és ismertetheti esetleges ellenvéleményét, szakmai kritikáját
is. A testületi üléseket követően korábban
is volt lehetősége megszólalni rotációban
a képviselőknek, ezentúl ez gyakrabban
biztosított lesz majd. A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát, az egymás lejáratásának mellőzését is alapelvként rögzítették a frakcióegyeztető fórumon.

Karsay Ferenc elmondta: „Van még
előrelépési lehetőség, de az első lépések a legfontosabbak, el kell kezdeni
egymás felé a közeledést, hogy kialakuljon egy olyan bizalmi állapot, ahol,
ha nem is értünk egyet mindenben, de
együtt tudunk dolgozni.” A fővárosi forrásmegosztás véleményezése a kerület
kötelező feladata, és lehetőséget teremt
arra, hogy a helyi, speciális szempontokat is megismerje a főváros vezetése. A polgármester kifejtette, hogy a
2020-as évhez képest bő egymilliárd
forinttal kevesebb áll majd kerületünk

rendelkezésre. „A fővárosi forrásmegosztás ismerete alapvető Budafok-Tétény költségvetésének tervezéséhez. Saját költségvetésünk megalkotásakor az
a cél, hogy kötelező feladatainkat változatlanul magas színvonalon lássuk
el, és ne szűnjön meg egyetlen vállalt
feladat sem. A költségcsökkentés reális lehetősége a beruházások visszafogása, de ezekről sem kívánunk előre lemondani, mert jó eséllyel tudunk
pályázni kormányzati forrásokra a jövőben is, erre a célra” – fogalmazott
Karsay Ferenc. n (budafokteteny.hu)

Elsimerés Sulyok Lászlónak
A Kisfarkas a forradalomban című kötet szerzője lett a hónap művésze
ulyok László Salgótarjánban élő író,

Sújságíró lett a hónap művésze. Az

író a Polgármesteri Hivatalban vehette át a díjat Karsay Ferenc polgármestertől a napokban. Az író az elismerést
azzal érdemelte ki, hogy mikrofont ragadott, és megörökítette Priska József
Tamás néhai kerületi díszpolgárunk,
1956-os szabadságharcos rendkívüli élettörténetét, legalábbis annak főbb
pillanatait. Sulyok Lászlót a rendszerváltás óta foglalkoztatta 1956 mint újságírót, egykori lapszerkesztőt és történelemtanárt. Az elmúlt évtizedekben
rengeteg cikket, tanulmányt publikált különféle lapokban, kiadványok-

ban e világtörténelmi eseményről, a
korszakról és utóhatásairól. Priska József Tamással, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének (Pofosz)
tisztségviselőjével csaknem két évti-

zeddel ezelőtt ismerkedett meg egy budapesti Pofosz-rendezvényen. Ezután
többször találkoztak, Tamás bácsi pedig sokat mesélt 1956-os tevékenységéről, ami annyira felkeltette az érdeklődését, hogy szavait magnóra vette.
Idén nyárra elkészült a felvételek alapján megírt könyv is, ami Kisfarkas a
forradalomban címmel jelent meg az
önkormányzat gondozásában és támogatásával. A könyvbe Karsay Ferenc
polgármester írt ajánlást, és Németh
Zsolt országgyűlési képviselő jegyzi
az előszót. Mindketten nagy tisztelői
Priska József Tamás szabadságharcosnak, a néhai Kisfarkasnak. n (vh)

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

A vírus árnyékában
Közel egy esztendeje élünk a vírus árnyékában, és a legnagyobb probléma az, hogy miközben a világ összefogott, és a tudományos
kapacitások együttesen próbálnak választ
adni a vírus káros hatásaira, vagyis keresik a
gyógymódot, nem sokat haladunk előre. Egyrészt naponta hallani arról, hogy egyfajta lázadozás van, főként a fiatalok körében, akikhez gazdasági érdekek alapján, eltérő koruk
ellenére is, csatlakoznak azok a vállalkozók,
akik a hosszúra nyúlt bezárások miatt már
egyéni egzisztenciájukat is elvesztik. Mindenki azzal számolt, hogy a tudomány ered-

ményeként bekövetkeznek a lazítások. Ezzel
szemben az engedetlenségi mozgalmakat
példátlan szigorral, igen magas pénzbüntetéssel sújtják a különböző államok.
Külön kell foglalkozni a sport világát
érintő hátrányokkal. Nagy valószínűséggel
elmarad az ez évi olimpia, óriási pénzügyi
veszteséget okozva Japánnak. Veszélyben
van a labdarúgás idei évre tervezett nagy
ünnepe, és egyáltalán nem biztos, hogy az
új stadionban rendezhetünk mérkőzéseket.
Az egyéni sportolók felkészülése egy bázis
nélküli, zavarodott helyzetben kellene hogy
megtörténjen. A kérdés az, hogy mit lehet
tenni ebben az esetben?
Nem kérdés az, hogy fegyelmezettnek
kell maradni és alkalmazni kell mindazt az
egyén védekezését biztosító eljárást, amit
az élet ránk kényszerít.
Az sem kérdés, hogy láthatóan csak
a vírus elleni oltás hozhat eredményt, és
a mostani fő feladat nem az kellene hogy

Csiszár Zsuzsanna
önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

Zugmann Péter

önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

Kedves kerületi Lakótársaink!
Nehézségekkel, sok munkával, erőfeszítéssel teli év van mögöttünk. Előttünk az új év, s a kilátások most sem túl megnyugtatóak.
Szükségünk van előrelátásra, komoly összefogásra, hiszen fontos,
hogy együtt tudjuk megoldani a kerületünk közösségét érintő feladatokat. A COVID-19 sajnos itt marad velünk ebben az évben is,
bár bízunk benne, hogy nyárra talán fellélegezhetünk. Ez azonban
nem hátráltathat bennünket a vállalt kerületi feladataink végrehajtásában. Annyi segítőkész, a közösség építésén fáradozó, a kerület,
a köz ügyeit szem előtt tartó, jószándékú ember él kerületünkben.
Felsorolni is kevés lenne, mennyi mindent köszönhetünk mindazon
lakótársainknak, vállalkozóinknak, kerületi rendőreinknek, tűzoltóinknak, tanárainknak, orvosainknak, ápolóinknak, a szociális területen dolgozóknak, az önkénteseinknek és minden jó szándékú
segítőnknek, akik az elmúlt évben önzetlenül segítették a nehézsé-

legyen, hogy a különböző vakcinák megbízhatóságáról vagy hatékonyságáról vitatkozzunk, hanem az, hogy a társadalom
széles rétegeit győzzük meg arról, hogy
mindenkinek be kell oltatni magát.
Végül a társadalomnak magának is meg
kell fogalmaznia az ezzel kapcsolatos igényt.
A magam részéről a sportolók és a fiatalok
érdekében azt látom, nem biztos, hogy ros�szul járnánk akkor, ha a bezártságot legnehezebben tűrő és a fertőzést legjobban terítő
fiatal korosztályt is elkezdenénk azonnal oltani. Mivel a sport gazdaságra gyakorolt hatása közvetlenül és közvetetten is rendkívül
nagy, a sportolók mielőbbi beoltása éppen
a koruk miatt átgondolásra szorul, és legfőképpen azért, hogy ne legyen abból probléma, hogy a paplan alatt ők beoltásra kerülnek, különösen, ha az nem átláthatóan fog
megtörténni.
Mindenkit kérek, hogy gondolja át az oltáshoz való viszonyát. Oltassa be magát! n

gekkel küzdő lakótársainkat. Hálásak vagyunk nekik minden segítő cselekedetükért.
A 2021-es év nem lesz könnyű, és sajnos nem lesz feszültségmentes sem. Mindig emlékezzünk arra, hogy bár az idő múlik, a történések, az események jönnek és mennek, mi itt maradunk egymásnak. A jövőbe a jelenen át vezet az idő útja. Így év elején érdemes
végiggondolnunk, mi mindent szeretnénk elérni ebben az évben.
Szeretnénk, ha számunkra 2021 az összefogás éve lenne, és
erős hittel, bizalommal, derűs, bizakodó lélekkel állnánk a ránk váró
munka elé. Fontos, hogy ne a gyűlölködés, hanem az összefogás, a
nyitottság, az együttműködés és a kölcsönös elfogadás jellemezze
kerületünk minden lakóját, és így komoly eredményt tudunk elérni
2021-ben is. Figyeljünk mindarra, amilyennek a jövőt, a magunk és
gyermekeink életét szeretnénk látni. Ügyeljünk otthonaink békességére, az egymással való törődésre, a teljesítmény elismerésére, a
tisztességes versenyre, a barátainkat segítő jó szándékra!
Kívánunk mindenkinek eredményekben és egészségben gazdag, boldog új évet, jólétet és boldogulást. Kívánunk mindenki köré
megértő és gondoskodó családot, szerető rokonokat, önzetlen barátokat, megértő, segítő kezet nyújtó ismerősöket.
Áder János köztársasági elnökünk szavaival zárva: „Kívánjuk,
hogy legyen egészségünk, és legyen erőnk a jóra. Álmodjunk merészen jövőről, családról.” n
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Idén is nyitottak
vagyunk ötleteikre!
tavalyi év sikerein felbuzdulva újra meghirdettük a Budafok-tétényi

ARészvételi Költségvetést, melynek segítségével az itt élők közösen dönt-

hetnek arról, hogy a kerület bevételeinek egy meghatározott részét mire fordítsa az önkormányzat.
A 2019-es évben lezárult első részvételi költségvetési év sikeresnek mondható, hiszen 10 400 szavazat érkezett, amely azt jelenti, hogy a kerületi lakosság 20%-a adott le legalább egy projektötletet.
Számunkra is rengeteg pozitív élményt adva, örömmel fogadtuk a hatalmas érdeklődést a kerületiek részéről, hiszen ilyen módon mi is közvetlen
visszajelzést kaptunk a városlakók prioritásairól, és a kezdeményezésnek
köszönhetően hosszú távon sokkal tudatosabban szemléljük környezetünket
és nyitott szemmel járunk.
Az Önök visszajelezéseit vettük alapul, mikor átalakítottuk egy kicsit a
kozossegrekapcsolva22.hu internetes weboldalt. Még gördülékenyebb és
könnyebben kezelhető felületen adhatja le mindenki a projektötletét, áttekintheti a már beadott projekteket és a szavazásra is ezen a felületen kerül
majd sor.
Bár a 2020-as év átírta mindannyiunk életét, és a pandémia hatására sokan kényszerültek kompromisszumot kötni akár a munkájuk vagy a családjuk rovására, mégis az elmúlt időszak talán arra megfelelő volt, hogy egy kicsit jobban meglássuk, mi zajlik a közvetlen környezetünkben. És talán észre
is vettünk olyan dolgokat, melyek eddig elkerülték a figyelmünket, és talán
meg is osztottuk már családunk, barátaink körében meglátásainkat. Itt az
ideje, hogy ne csak ők tudjanak róla! Osszák meg velünk, hogy segíthessünk
a megvalósításban!
Ha van olyan ötlete, amely újdonságot, könnyebbséget, örömet jelenthet mások számára is a mindennapokban, akkor regisztráljon a
kozossegrekapcsolva22.hu weboldalra és töltse fel elképzeléseit, hogy
közösen hozhassunk létre valami különlegeset.
Jó lenne, ha közelebb lenne a kutyafuttató? Vagy sportolni szeretne a szabadban, de nincs hol? Esetleg más, közösségépítő ötlete van? Ne tartsa magában, 2020. február 22-ig várjuk az ötleteket korlátlan számban!
A beküldött projektötleteket először az önkormányzat munkatársai vizsgálják meg a szakmai szempontok alapján, majd a budafok-tétényiek szavazással dönthetik el, hogy ezek közül melyek valósuljanak meg. A tavalyi
kétkörös szavazástól eltérően idén, szintén az Önök javaslatára, egykörös
szavazásban dől el, mely ötletek, projektek kerülhetnek be a legjobbak közé.
A koronavírus-helyzet ellenére idén is 100-100 millió forint áll rendelkezésre városrészenként, ahol azonban a tavalyi évben nem merítettük ki a keretet, ott azzal az összegel megnöveljük az idei büdzsét. Így Budafokon összesen 128, és Nagytétényben 120 millió forintból tervezhetünk. Budatétényben
az eredeti 100 millió forint áll az ott élők terveinek kivitelezésére.
A felületet mi biztosítjuk, a döntés az Ön kezében van! Itt a lehetőség,
hogy együtt valósítsuk meg azokat az álmokat, melyek szebbé, jobbá tehetik kisvárosunkat!
Ha van legalább egy jó ötlete, ne habozzon, töltse fel az oldalra,
KAPCSOLJON A KÖZÖSSÉGRE! n

Dankóné Hegedűs Jolán
alpolgármester
Budafoki Baloldal

Tartsuk tiszteletben egymást!
Január 20-án ismét egyeztetésre hívta Budafok-Tétény polgármestere a képviselő-testület frakcióinak vezetőit, hogy
a rendkívüli jogrend idején is biztosítsa az
önkormányzati döntésekkel kapcsolatos
javaslatok és véleményezés lehetőségét
valamennyi frakció számára. A napirendek között olyan fontos témák szerepeltek, mint a Fővárosi forrásmegosztás véleményezése valamint, közös értékeink és
együttműködési irányelvek meghatározása, a helyi médiahasználat szabályozása, a
kommunikációs alapelvek lefektetése.

Frakciónk elfogadásra javasolta a fővárosi forrásmegosztás tervezetét, bár
az előző évhez képest valamivel több,
mint egymilliárd forinttal kevesebb áll
majd kerületünk rendelkezésre.
Fontosnak tartjuk továbbá, hogy képviselői munkánk során legyenek olyan
minimum értékek, melyek mentén minden képviselő együtt tud dolgozni a kerület fejlődése érdekében. Ezek nem
pártpolitikai kérdések.
A helyi médiahasználattal kapcsolatban a polgármester által megfogalmazott alapelvekkel teljes mértékben egyet
értünk. Nem csak arról esik benne szó,
hogy a véleménykülönbségek ellenére
tartsuk tiszteletben egymást, de a kulturált beszédstílus használata is elengedhetetlen egymással szemben. Úgy gondoljuk ez alapvető emberi követelmény
kell legyen. n
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RIPORT, HAGYOMÁNY

 Városházi Híradó

Könyv a nemzet hegedűséről
Ifj. Sánta Ferenc hazaszeretete példamutató
A napokban jelent meg az ifj. Sánta Ferenc világhírű prímásról szóló könyv
A haza művésze, a nemzet hegedűse
címmel lapunk munkatársától, Temesi
Lászlótól. A 75 éves Kossuth- és Prima
Primissima díjas zenész élete egy díszes kiállítású kötetbe kívánkozott.
– Ez a könyv egy vérbeli muzsikus különleges világába repít a gyermekkortól napjainkig – mondja lapunknak a
szerző. – Megismerhető belőle az a
rendkívül tehetséges művész, aki egy
kis magyar városból elindulva, vándorbot helyett, vonót vett a kezébe,
hogy meghódítsa a világot. Ifj. Sánta
Ferenc az évszázadokon átívelő fénylő cigánymuzsikusi korszak talán utolsó nagy tanújaként, hegedűvel a kezében azon fáradozik, hogy ne halkuljon

el végleg hazánkban ez a fajta muzsikaszó.
Ebben a kötetben egy igen színes
és gazdag életút tárul elénk, egy olyan
magyar prímásé, jeles hegedűművészé, aki világszerte hirdeti zenei kultúránkat, népünk lüktetését, hangulatát,
szívverését és lelki világát egy kecses
hangszer segítségével. A híres muzsikus könnyedén, de magas színvonalon
kalandozik a különböző zenei műfajokban, amit Amerikától Japánig csodálnak, és tapssal, ovációval, rajongó szeretettel jutalmaznak – idehaza
pedig kitüntetésekkel is. A szíve mindig hazahúzta! Tudása, zenei nagyköveti munkája, hazaszeretete példamutató lehet mindenki számára – ezért is
ajánljuk olvasóink figyelmébe a kiadványt. n (vh)

Csepely Péter nyugdíjas színművész

Elveszett otthonok,
meghurcolt családok

„Ulmer Schachtel”-en jöttek, marhavagonban telepítették ki őket
Hetvennégy évvel ezelőtt, január 19én Budaörsről indult el az első olyan
deportálóvonat, amely a svábokat magyar otthonaikból a romokban heverő
Németországba, az Egyesült Államok,
illetve a Szovjetunió által megszállt
területekre hurcolta a II. világháború
után. Magyarországon az állam 1946
és 1948 között több százezer német
nemzetiségit fosztott meg otthonától,
egzisztenciájától, méltóságától, elképzelt jövőjétől, állampolgárságától és
sok esetben közvetlen családtagjaitól.
udafok-Tétényben 1947-ben került

Bsor a kitelepítésre. A magukat né-

met ajkúnak valló svábokat teherautóra ültetették és a hárosi vonatállomásra vitték. Ingó és ingatlan vagyonukat
elkobozták, és szülőhelyükről Németországba szállították őket az engedélyezett, legfeljebb 50 kilogrammos batyujukkal.
– A magyar Országgyűlés 2012 novemberében elfogadott határozata alapján minden évben január 19-én, a magyarországi németek elhurcolásának
napján emlékezünk meg a svábok gyalázatos kitelepítéséről. Nagytétényben

már 2008-ban felmerült a gondolat,
hogy sváb őseink tiszteletére hozzunk
létre egy emlékhelyet. 2012. augusztus
25-én este 8 órakor ünnepélyesen felavattuk az Angeli úton, a nagytétényi
urnatemető mögötti önkormányzati területen a hatalmas mészkősziklából faragott emlékkövet, melynek felállítását
a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt szerveztük. Az emlékhelyet
Fülöp Ákos római katolikus plébános
áldotta meg – mesélt a kezdetekről a
Nagytétényi Polgári Kör elnöke, László Istvánné Éva.
Az emlékhely több elemből álló
együttese elsősorban a civil szervezet
támogatóinak és tagjainak köszönhető. Az emlékművet Bakó Károly grafikus tervezte, majd segítőivel (Borhi
Miklós, Horváth Gusztáv, Horváth József, Horváth Mátyás, Horváth Tibor,
Tichy Antal) megfaragta, az emlékparkot Baki László (BV-tempo Kft.) építette ki, az emléktáblát pedig – egy
emlékező, festett szöveget tartalmazó
csempelap, a szöveg alatt egy Ulmer
Schachtel (Ulmban készült teherszállító dereglye – a szerk.) stilizált képével – Bakó Tünde (Talisman Kerámia

Stúdió) készítette. A munkálatokban
részt vett még: Bogdányi Balázs, Kövesdi János, László István, Méhes József, Molnár Gábor.
A faragott emlékkő a három évszázaddal ezelőtt Budafok-Tétényben letelepedett és 1947-ben deportált sváboknak állít emléket hajóval való
érkezésüket és vonattal való távozásukat szimbolizálva.
– 1711-ben hét sváb család lakott
Nagytétényben, 1941-ben pedig már
több mint háromszáz volt az itt élő német
ajkúak száma. Az ő emlékezetükre hoztuk létre a Helytörténeti kiállítóteret is,
ahol az egykori Tétény tárgyi emlékeit, a
sváb lakások bútorait, konyhai eszközöket, ruházatot és az iparosok szerszámait gyűjtöttük össze. A kiállítás darabjai a
családok életéről mesélnek, a betelepült
svábok helytörténeti tára, a helyi leszármazottak gyűjteménye – emelte ki a hagyományápolás fontosságát a polgári kör
elnöke, aki 2012 nyarán többedmagával
a betelepülők őshazájába, Ulmba látogatott, hogy fejet hajtson az elődök előtt,
akik a XVIII. század elején innen érkezhettek „Ulmer Schachtel”-en a Dunán
végighajózva. n (Tamás Angéla)

Felújítások a Barlanglakás Emlékmúzeumban
Idén pályázati pénzből megújul a kiállítás, és új honlap is készül
Több éve sikeresen pályázik az önkormányzat segítségével, a Kubinyi
Ágoston Program keretében felújítási forrásokra a Budafoki barlanglakásemlékkiállítás. Az elmúlt években ez a
szellőzőrendszer fejlesztését érintette,
hogy így csökkenthessék a páratartalmat. Ettől a kiállított tárgyakat is védeni kell. Tavaly augusztusában két hétig
tartó felújítás volt a Veréb utcai kiállítóhelyen, az összes falat lekaparták és a
mészrétegeket leszedték.
óth Győzőné hálószobájában a hajó-

Tpadlót is kicserélték, mert elkorhadt.

A múzeum idén is elnyerte a Kubinyi
Ágoston Program támogatását a kiállítás megújítására. A projekt részeként fejlesztik a barlanglakás honlapját
is. A Kubinyi Ágoston Program arra is
lehetőséget ad, hogy múzeumpedagógia-előadásokat tartsanak az emlékkiállítás helyszínén. Ebbe szeretnék bevonni fokozatosan a kerületi iskolákat.
A Barlanglakás Emlékmúzeum továbbra is részt vesz majd a Budafoki

Pincejárat programban, de terveznek
más családi vagy zenei eseményeket is. A pandémia enyhülését követő nyitás után, hét közben továbbra
is várják majd a látogatókat telefo-

nos egyeztetést követően. A tárlatvezetéseket Appel Péter, a Soós István borászati középiskola egykori
tanára, a kiállítás gondozója fogja
tartani. n (vh)

gyász

Elment a nagy nevettető
Ritkán lehet találkozni manapság
sajnos olyan művelt, sokoldalú és intelligens emberekkel, akik ráadásul
még igen szellemesek is. Még ritkábban olyanokkal, akik tudják, hogy mi
a különbség a szellemesség és a humor között, így ez utóbbi olcsóbb
változatát csak olykor-olykor engedik meg maguknak, amikor nem sértenek meg vele senkit.
Ilyen ember volt Hanczár János, kerületünk egykori sajtófőnöke, aki nemcsak újságíró, de kiváló író is volt egyben, és nem utolsósorban kenyere volt a
tiszta beszéd. A tollforgatás mellett magas szinten értett a beszédtechnikához
is, ezt pedig oktatta a média számos jeles képviselőjének. A főszervezője, kitalálója volt a Magyar nyelv napja rendezvénysorozatnak. Hanczár János (Hancúr
Janó, ahogyan néha viccesen önmagát
nevezte) humorista is volt, és ehhez is
kiválóan értett, jókat nevettünk a tréfáin az értekezleteken, a közös munka során. Egykor remek oktatással foglalkozó újságírója volt a Magyar Nemzetnek
(előtte a Napi Magyarországnak, az Új
Magyarországnak). Számos humoreszket írt a tévének, többek között, az Uborka című műsornak. De írt komoly könyveket is, például a pozsonyi csatáról,
nagy szívfájdalma volt hogy erről nem
készült történelmi filmeposz az elmúlt
évtizedek alatt.

Legutóbbi műve, a Szerelem a
Gulág árnyékában édesanyja és nagybátyja felesége naplóinak felhasználásával született. Elvtársak! Annyi!
címmel írt politikai pamflet kötetet is,
amelyben, a szavaival élve, arra próbált rámutatni, hogy „lerobbant kommunisták, félresikerült álszónokok,
megélhetési politikusok, lelki hármas
tanulók, más szóval pancserek hálózzák be az országot”.
Számos Murphy-könyvet is ő jegyzett szerzőként. Ő találta ki az úgynevezett fordított Murphy-alaptörvényt:
Ami megjavulhat, az meg is javul. Ezzel az optimizmussal vonult be a kórházba is, hitt benne, hogy meggyógyul. A család barátainak tudomása
szerint koronavírusos beteg lett. Sokan vártuk vissza, de ez a visszatérés
már nem sikerült. Hatvanhat évesen
ragadta el a halál. Isten nyugosztaljon, János! n (h. GY.)

Városházi Híradó
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Helyi segítség az iparosoknak
Jurás Lászlót, a Budafok-Tétény
Általános Ipartestület elnökét kérdeztük
A koronavírus-járvány második, őszi hulláma még nehezebb helyzetbe hozta a
kerületi vállalkozásokat, és ennek hatásaként az egyébként is kritikus körülmények között élő embereket. A tavas�szal segítséget nyújtó cégek maguk is
küszködnek, így kevesebb támogatás jut
a rászorultaknak. Jurás Lászlót, a Budafok-Tétény Általános Ipartestület elnökét
arról kérdeztük, mivel foglalkozik a szervezetük, és kinek milyen segítséget tud
nyújtani.

Budapest kerületeiért

Bartal László budafoki vállalkozó sokat tett a kerületi vállalkozókért
Húsz éve összefogja, informálja és segíti a helyi vállalkozókat, az önkormányzatnál képviseli és védi az érdekeiket
Bartal László, a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara (BKIK) XXII. kerületi tagcsoportjának elnöke, akinek társadalmi
munkában végzett tevékenységét „Budapest kerületeiért” emlékéremmel ismerte el decemberben a BKIK.
kitüntetett Bartal Lászlóval az ipar-

Akamara általános és helyi működésé-

ről beszélgettünk.
– A kerületi tagcsoport háromfős elnöksége kapcsolatot tart az önkormányzattal, bizottságainak állandó meghívottja. Szavazati jogunk ugyan nincs,
de a döntéseket véleményezhetjük és javaslatokat is tehetünk – tájékoztatta lapunkat a lehetőségeikről a budafoki vállalkozó.
Hozzátette: a járvány miatt a vállalkozások talpon maradása vált a legfontosabbá. A kamara ajánlására több olyan
intézkedés is történt, amely a település
vezetésének hátrányos ugyan, a mun-

kahelyek megóvása érdekében mégis
megszavazta a képviselő-testület. Többen nagyon nehéz helyzetbe kerültek,
különösen az éttermeket, kifőzdéket
üzemeltetők, nekik például segítséget
jelentett a bérleti díjak befizetésének tavaszi elhalasztása.
Az országban a vállalkozások mindegyike köteles évente ötezer forintos regisztrációs díjat fizetni. Ettől nem válik
senki kamarai taggá, csak nyilvántartásba veszik mint vállalkozót. A tagságért
nagyobb, bevételtől függő összeget kell
fizetni, melyből a regisztrációs díj levonásra kerül. A kamara mindkét esetben
nyújt segítséget: a regisztráltaknak például az exporthoz szükséges ügyintézésben vagy az etikai bizottsági eljárásban, a tagoknak ezenfelül többek között
jogi tanácsadást, pénzügyi tájékoztatást,
továbbképzési lehetőséget kínál. A perek elkerülése érdekében a tagok kérhetik a békéltető testület közbenjárását is –
tudtuk meg az elnöktől.
A vállalkozó, akinek már 2007-ben
és 2017-ben is emlékplakettel ismer-

ték el társadalmi tevékenységét, kiemelte legutóbbi „akciójukat”: decemberben a BKIK az ipartestülettel és az
Iparosegylettel összefogva megajándékozta öt iskola 150 hátrányos helyzetű
tanulóját egy-egy Mikulásra összekészített csomaggal.
Bartal László egyben a Budafok-Tétény Iparos Kft. ügyvezetője is. A kerületi bölcsődékben, óvodákban és egyéb
helyi intézményben elektromos biztonságtechnikai feladatokat lát el, többek
között az érintésvédelem felülvizsgálatát is, műszaki ellenőrként pedig jelenleg egy nyolcszáz lakásos ház építésén
dolgozik.
Az épületvillamossági és gépész
szakember azon túl, hogy a BKIK ellenőrző bizottságának alelnöke, több ellenőrző bizottság elnöke, illetve tagja. Az
önkormányzatban a Jurás László vezette bizottság munkáját segíti, civilként
pedig a Tétény-Promontor Polgári Lövész Egylet és a Budafok-Tétény Baráti
Körök Egyesülete életének aktív résztvevője. n (Tamás Angéla)

– Mit kell tudnunk az ipartestületről?
– Ez egy érdekvédő szervezet, de nálunk
nincs kötelező ötezer forintos regisztrációs költség, mint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál (BKIK). Tagjaink
önkéntes alapon, az éves tagdíj befizetése után léphetnek be hozzánk. A kerületben öt-hatezer bejegyzett vállalkozás
van, az ipartestületnek pedig közel száz
fizető tagja. Közösségünknek jogsegélyszolgálatot biztosítunk és a könyvelésben is tudunk segíteni, a járványmentes
időszakban pedig szakmai előadásokat
szervezünk, Saját irodánkban fogadjuk a
kezdő vállalkozókat, akiknek, ha igénylik, vállalkozási formát ajánlunk, elmondjuk, milyen lépésekkel és hogyan
indíthatják be vállalkozásukat.
– Milyen további előnyökkel jár, ha
valaki a szervezet tagja?
– Úgy működünk, mint egy inkubátorház. Az információk és szolgáltatások
mellett segítünk a kis- és középvállalatok
helyi gazdaságba való beilleszkedésében
is. Szorosan együttműködünk a BKIK
helyi szervezetével és a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségével
(VOSZ). A vállalkozóknak most az árbevétel-csökkenés megállítása mellett
meg kell tartaniuk a munkaerőt, feladatuk, hogy biztosítsák dolgozóik számára az egészségügyi védekezés és a home
office lehetőségét is. Ezek az árbevétel
csökkenésén túl mind pluszterhet jelen-

tenek számukra. Ebben próbálunk segíteni nekik. Az ipartestület székházában
kapott helyet a VOSZ Széchenyi-kártya
regisztrációs irodája. Ezt Nemes Anikó
vezeti, aki egyben az ipartestület irodavezetője is. Így helyben, soron kívül tudunk hitelt közvetíteni a kerületi, illetve
a kerület környéki vállalkozóknak. Május óta pályázat útján közel négyszázan
jutottak kamatmentes, azaz nullaszázalékos kölcsönhöz, amely három-, de akár
tízéves futamidőre is felvehető. Ezzel a
vállalkozások át tudják vészelni ezt a nehéz időszakot, könnyebben meg tudják
tartani munkavállalóikat.
– Milyen feladatokat látnak el ezeken
kívül?
– A kerület lakosai kéréssel is és panasszal is fordulhatnak hozzánk. Szakembereket közvetítünk számukra, illetve
ha gondjuk akad egy-egy iparossal, azt
megpróbáljuk orvosolni.
– A szociális segítségnyújtásból is kiveszik a részüket?
– Az ipartestület székháza nagyon jó
helyen van, és remek adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy a különböző civil szervezetek megkeresésének eleget tegyünk. Udvarunkon eddig havi
rendszerességgel osztott ruhaneműt
a Social Point Alapítvány, tartós élelmiszert és meleg ételt a Budafoki Angyalok, ahogy most legutóbb, január
24-én is. n (Tamás Angéla)

Ladányi András,
az egyszemélyes zenekar
Pedagógus feleségéről, Sütő Tündéről (is) írt könyvet
Egy emberöltőn át fáradozott a gyerekek épüléséért a Rózsakert iskola szeretett pedagógusa, Ladányiné Sütő
Tünde, aki csaknem két éve már nincs
köztünk, és ebbe nem tudott belenyugodni három évtizeden át hűséges társa, az író, szerkesztő Ladányi András, s
fájdalmát nemrég kötetbe foglalta.
iába egy új év, új reményekkel, de

Hbánata továbbra se csillapodott a

Polgármesteri évértékelő
Karsay Ferenc a Promontor Televíziónak is összegző interjút adott
Városházi Híradóban megjelent év-

Aértékelő interjút követően hason-

ló interjút adott Karsay Ferenc polgármester a kerületi önkormányzat által
fenntartott Promontor Televíziónak is.

Karsay Ferenc az évértékelő beszélgetés első részében többek között beszélt a koronavírus kerületre
és a költségvetésre gyakorolt hatásairól, a helyi fejlesztésekről, illetve kitér

a tavaly első ízben meghirdetett Részvételi Költségvetés tapasztalataira is.
Az interjú megtekinthető a Promontor
Televízió YouTube-csatornáján és a
budafokteteny.hu honlapon. n (vh)

75 éves szerzőnek, felesége hiánya rányomja bélyegét mindennapjaira és alkotó kedvére.
– 2019 a legjobb évem lehetett volna, hiszen több kötetem is napvilágot
látott, de sajnos egyben ez volt életem legtragikusabb éve is. A feleségem
névnapján, Tünde-napon, június 1-jén
örökre lehunyta szemét – meséli szomorúan. – Akkor úgy éreztem, megszűnt számomra a világ! A barátaim és
a sógoraim tartották bennem a lelket és
arra biztattak, írjam ki magamból történetünket, állítsak emléket szeretett feleségemnek, akivel több mint harminc
évet éltem együtt a legnagyobb boldogságban. Nem könnyebbültem meg
az írástól…
– Tavaly jelent meg a könyv Tünde címmel, amelynek bevezetőjében
a Budafokon élő Zsirai László író azt
írja önről, hogy több hangszeren játszó egyszemélyes zenekarhoz hasonlít,
utalva arra, hogy nemcsak író és szerkesztő, hanem fotográfus, szociográfus
és grafikus is.
– Meg vájár! Tizenöt évig dolgoztam bányában, majd lettem népművelő – elvégeztem az Egri Tanárképző Főiskola népművelés-pedagógiai
szakát – és a Bányamunkás című országos lap főszerkesztője húsz éven
át. Rendszeresen publikáltam napi- és
havilapokban, irodalmi díjat is nyer-

tem. 1984-ben jelent meg első könyvem Bányász a történelemben címmel, most tartok a félszázadiknál.
Településekről írok szociográfiát és
adok ki fotóalbumokat.
– Bizonyára a feleségéről írott könyve a legkedvesebb. Mondana róla többet is? Hiszen sokan ismerik a kerületben, több száz vagy ezer gyerek került
ki a kezei alól az évtizedek alatt.
– A Rózsakerti Általános Iskolában,
ma Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumban tanított, illetve volt igazgatóhelyettes is. Számára a tanítás nem munka,
hanem hivatás volt, 1995-ben a kerület
Év Pedagógusa címét kapta meg. Szívügye volt a gyermekvédelem, a nehéz
sorsú gyerekek életének a segítése.
Úgy érzem, nagyon szerették és megbecsülték az iskolában, amikor nyugdíjba mehetett volna, még két évig marasztalták. Sajnos, már nem élvezhette
a nyugdíjas éveket, pedig nagy tervei
voltak, például könyvet szeretett volna
írni sok évtizedes pedagógiai tapasztalatiról. Rengeteg közös tervünk vált
halálával füstté…
– Ön dolgozik új könyvön?
– Több is nyomdakész állapotban
van, de a jövő most bizonytalan. n
(Temesi László)
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Ebben a hónapban még
nem változnak a korlátozások
Az egészségügyi dolgozók után az idősek oltása is elkezdődött, a kormány további vakcinabeszerzésekről tárgyal
Február 1-jéig még biztosan tartanak a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések, az
Operatív Törzs javaslata alapján
ugyanis eddig hosszabbították meg
ezeket. Egyelőre a középiskolákban
is marad az online oktatás. Eközben
az egészségügyi dolgozók oltása
mellett fokozatosan megkezdődött
az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is. Az oltások biztonságosak és szükségesek a járvány
megállításához.
magyarországi

koronavírus-ál-

A dozatok számát tekintve nemzet-

közi összevetésben a magyar egészségügy olyan országoknál bizonyult
eredményesebbnek, mint például
Belgium, Olaszország, Spanyolország, Nagy-Britannia, az Egyesült
Államok, Hollandia, Svédország,
Franciaország.
A kormány minden lehetséges
és ígéretes külföldi vakcina beszerzéséről tárgyal. Orbán Viktor
kormányfő ezzel kapcsolatban kijelentette: a győzelem, a vakcina
már csak karnyújtásnyira van, de
nem várni kell rá, hanem szerezni,
ezért tárgyal a kormány a nyugatiakon kívül Izraellel, Kínával, Orosz-

országgal. Vakcinaügyben úgy
összegzett: „Ha csak a nyugati vakcinákra támaszkodunk, akkor még
sokáig, több hónapig kell a korlátozásokat fenntartani.” Ám ha találni máshol biztonságos és bevált
oltóanyagot, akkor felgyorsítható
a folyamat.
A munkanélküliségi adatokról
Orbán Viktor azt mondta: a válság
előtti állapotnál 26 ezerrel dolgoznak kevesebben, ennyi az elveszített
munkahelyek száma – kevés ilyen
ország van a világon –, ráadásul „ezt
is vissza fogjuk nyerni”. Hangsúlyozta: nem egyszerűen csak visszaállítják a korábbi munkahelyek számát, de meg is növelik azokat.
Kiemelte: a kormány nem adta
fel egyetlen tervét sem, így például sem a 13. havi nyugdíj vis�szavezetését, sem az otthonteremtési támogatásokra vonatkozót, és
a sok száz beruházás is meghozza majd az eredményét. Az eredményesség mértékét természetesen
befolyásolja, hogy mikor, márciusban, áprilisban vagy csak májusban
tudják feloldani a korlátozásokat.
Vagyis a vakcina az idei év gazdasági eredményességét is döntően
befolyásolja. n (vh)

Oltási terv szerint halad a vakcináció

Az orosz oltóanyag is hamarosan alkalmazható lesz, jelenleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában vizsgálják
Magyarországon átgondolt oltási
terv szerint halad a vakcináció, hiszen rendelkezésre kell állnia a második dózis oltóanyagnak is a már
beoltottaknak – mondta az országos
tiszti főorvos.
üller Cecília közlése szerint az ol-

Mtásra jelentkező egészségügyi dol-

gozók 80 százaléka már megkapta a védőoltást, és közülük nyolcezren már a
második dózist is. Hozzátette: számos
szociális intézményben is elkezdődött
az oltások beadása, az oltások előrehaladásának kizárólag azok mennyisége szab határt. Müller Cecília utalt
arra, hogy az új vakcinabeszerzésekkel
már a 60 év felettiek, illetve a 89 évnél
idősebb állampolgárok oltása kezdődhet meg; őket elsősorban otthonaikban
a háziorvos vagy egy oltócsoport fogja felkeresni.
A szakember arra kérte az idősebb korosztályhoz tartozókat, hogy

jelezzék oltási igényüket, és arra
kérte a családtagokat, segítsék őket
a regisztrációban, a postai levél vis�szaküldésében. Az orosz oltóanyaggal kapcsolatban Müller Cecília
elmondta, a Szputnyik V vakcinából hatezer adagot a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laboratóriumában vizsgálnak. Közölte:
az orosz fél túljutott az oltóanyag
harmadik klinikai fázisán, amelyről megjelent egy úgynevezett köztes publikáció is, és megfelelő dokumentáció áll erről rendelkezésre.
Ez alapján adta ki a magyar gyógyszerhatóság az előzetes vészhelyzeti
engedélyt, amely hat hónapra szól.
A Szputnyik V oltóanyagot így már
alkalmazási célra lehet bocsátani,
ugyanakkor az NNK minden gyártási tételt egyenként bevizsgál.
Ismertetése szerint az orosz oltóanyagok adenovírus vektorvakcinák, vagyis ártalmatlanított, szapo-

Beoltották a védőnőket, orvosokat

rodásra nem képes vírust használnak
arra, hogy a tüskefehérje termelődéséért felelős „üzenetet” eljuttassa a szervezetbe, kiváltva így az immunválaszt. Ezt az oltóanyagot is
két dózisban kell beadni 21 nap különbséggel. A szakember elmondta,
ezekről az adenovírusokról kell bebizonyítani, hogy valóban szaporodásra képtelenek, ugyanakkor az információt eljuttatják a sejthez. Ha
ezek a vizsgálatok megnyugtatóan
zárulnak, akkor felhasználható az
oltóanyag – emelte ki.
Müller Cecília elmondta, az elmúlt napokban csökkent az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, és az elhunytak száma
is mérséklődik. A gyógyultak száma mára két és félszerese az aktív
fertőzöttekének, és szintén csökken a koronavírus-fertőzés miatt
kórházi ápolásra szoruló betegek
száma. n (vh)

Megkezdődött a kerületi védőnők és egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása, a többség élt a lehetőséggel
Országszerte 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók
beoltása, nemrég Budafok-Tétény
Védőnői Szolgálatának dolgozói is
megkapták az első védőoltást, míg a
Káldor Adolf Szakrendelő munkatársai vasárnap kerültek sorra.
agyarországon tavaly december

M26-án indult el az egészségügyi

dolgozók védőoltása, amely első
körben az intenzív osztályokon dolgozókat érintette. A folyamatos vakcina-utánpótlásnak köszönhetően a
fővárosi egészségügyi ellátó intézmények, majd a szociális szférában
dolgozók oltására is sor kerül. „Az
egészségügyi dolgozók közül egyre többen akarják beoltatni magukat,
amely nemcsak saját magunk, ha-

nem a környezetünk védelme szempontjából is fontos. Ha minél gyorsabban, minél több embert sikerül
beoltani, legalább a népesség 60
százalékát, akkor van remény a járvány megállítására” – fogalmazott
az Észak-Közép-budai Centrum, Új
Szent János Kórház és Szakrendelő
oltóközpontjának vezetője, Janecskó
Mária. A növekvő pozitív hozzáállás
az egészségügyi dolgozók körében
a budafoki Káldor Adolf Szakrendelőben is tapasztalható. A kerületi védőnők mellett 127 egészségügyi
munkatárs igényelhette a koronavírus elleni védőoltást, közülük 87-en
már jelentkeztek az első injekció beadására, ezt a Szent Imre Kórházban végezték el. Tizenegy dolgozó
egészségügyi okokból nem élt a le-

hetőséggel, valamint kilencen már
átestek a fertőzésen. Elenyésző azon
dolgozók száma, akik nem igényelték a szolgáltatást, mindössze 29, és
ez a szám folyamatosan csökken.
A koronavírus elleni teljes védelemhez az első oltást követő 21.
nap után újabb adag vakcina szükséges, amit egészségügyi dolgozóink is megkapnak majd. Magyarországon egyre kevesebb az aktív
fertőzöttek száma, ám a nyájimmunitás kialakulásához a lakosság 60
százalékát kell beoltani. Sőt, aki átesett a fertőzésen, annak is szükséges lesz a védőoltás beadása, azok
számára pedig kifejezetten javasolják a védőoltást, akik 3 hónapnál régebben estek át a koronavírusfertőzésen. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó
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Segítség
az oviknak
Kormányzati támogatás
a budafok-tétényi
óvodáknak
éz-,

valamint

felületfertőtlení-

Ktő szerből álló csomagot vehetett

Nyugodt tesztelés, sorban állás nélkül

át az Egyesített Óvoda. Az Operatív
Törzs döntése alapján valamennyi
köznevelési és szociális intézmény
számára újabb kéz- és felületfertőtlenítő szerek átadására került sor. A
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ és a Szociális
Szolgálat után, január 18-án a kerületi óvodák kaptak a koronavírusjárvány elleni védekezést szolgáló felszereléseket Budapest Főváros
Kormányhivatalától. Az Egyesített
Óvoda tagóvodái összesen 112 liter
higiénés kézfertőtlenítő szert, 120
kézfertőtlenítő gélt, 74 liter alkoholos
és több mint 113 liter hagyományos
felületfertőtlenítő szert, 57 kézfertőtlenítőhöz tartozó és 27 felületfertőtlenítőhöz tartozó pumpát vehetett
át. Emellett Budafok-Tétény önkormányzata is kiemelt figyelmet fordít
a köznevelési intézmények biztonságos környezetének kialakítására,
ezért rendszeresen szervez ózongenerátoros fertőtlenítéseket, amelyek
jelenleg is zajlanak a kerületi intézményekben. n (budafokteteny.hu)

Továbbra is várja a kerületieket a Klauzál Házban működő tesztpont
eggel háromnegyed nyolcra igé-

Rnyeltem időpontot. Sorban állás

nélkül léphettem be a Klauzál Házban elkülönítetten működő tesztpontra, ahol én voltam az egyetlen páciens. Kedves hölgy fogadott, aki az
előzetes, internetes regisztrációm és
a befizetési igazolásom alapján, néhány szót váltva velem, az irataim ellenőrzését követően hozzá is kezdett
a teszteléshez. Előtte egy kicsit szabadkozott, és elnézést kért, ha kellemetlenséget okoz nekem, hogy a
tesztpálcával az orromba nyúl. Nem
volt vészes, alig éreztem valamit. A
vizsgálat rövid és korrekt volt, a következő jelentkező érkezéséig, egy
idősebb hölgy vizsgálatáig még volt
idő beszélgetni is egy kicsit. Mi-

vel gyorstesztet kértem, meg is várhattam az előzetes eredményt, de a
hölgy közölte, hogy ez csak az oltóközpont és egy orvos igazolását követően hiteles. Még aznap e-mailben
értesítettek a hivatalos eredményről, küldtek egy igazolást a központ
részéről, és egyet a hitelesítő orvostól. Kellemes csalódás ért tehát
Budatétényben. Míg korábban, más
tesztpontokon, ahol a gyerekeimen
végeztettem el a vizsgálatot, több
mint egy óráig kellett sorban állni a
teszteléshez, a Klauzál Házban minden simán, gyorsan ment. Mint megtudtam, a teljes körű PCR-teszt sem
lett volna bonyolultabb, csak annak
az eredményére egy kicsit tovább
kellett volna várni, 24 órát. Másnapra

tehát megkaptam volna ennek a dokumentumait is az e-mailemre a befizetésről szóló számlámmal együtt.
A decemberben megnyitott lakossági tesztponton egyébként már közel
ezer tesztet végeztetett a lakosság. A
Klauzál Házban igénybe vehető szolgáltatás elérhető áron, extra díjak nélkül, sőt a hatósági ár alatt kínálja a
tesztek elvégzését a kerületieknek. A
tesztpont megnyitása óta folyamatos,
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, meghosszabbította
szolgáltatást. A tesztpont megnyitá-

sával az önkormányzat célja az volt,
hogy elérhető áron és közelségben 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 először időpontot kell foglalni a surgoscovidteszt.hu
honlapon. A helyszínen való 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 lehet
tájékozódni. n (vh)

Folytatódnak a fertőtlenítések
A vírusmentesítések folyamatosan zajlanak az intézményekben
Idén is zajlik tovább a kerületi intézmények ózonos, kézi, illetve hideg ködös
technológiával történő fertőtlenítése az
önkormányzat jóvoltából.
koronavírus-járvány elleni védeke-

Azés új szakaszához érkezett azzal,

hogy megérkezett a vakcina Magyarországra, azonban a vírust még nem
győztük le. Éppen ezért továbbra is
rendkívül fontos a biztonsági előírások betartása, valamint a rendszeres

Videotájékoztatók az oltásról
Elismert orvosok beszélnek az oltással
kapcsolatos legfontosabb kérdésekről
kormány

internetes

tájékoztató

Avideosorozatot indít az oltással kap-

csolatban – tájékoztatott a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). A
Dömötör Csaba parlamenti államtitkár által jegyzett közlemény szerint a
kormány rövid tájékoztató videókban
ismerteti majd az oltással kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat. A videókban, amelyek a kormány hivatalos közösségi oldalain jelennek majd meg,
elismert orvosok beszélnek az oltással
kapcsolatos legfontosabb kérdésekről

– írták. Az első, szombaton közzétett
videóban Merkely Béla, a Semmelweis
Egyetem rektora arról ad tájékoztatást,
hogy a jelenlegi helyzetben miért az
oltás a legjobb megoldás. A következő kisfilmekben az átoltottság jelentőségéről beszél majd, és arról, hogy
jár-e bármilyen veszéllyel az oltás. Közölték azt is, hogy a kormány a fentiek mellett rendszeresen küld tájékoztató e-mailt azoknak, akik az oltásra való
regisztráció során erre felhatalmazást
adtak. n (koronavirus.gov.hu)

fertőtlenítés. Az önkormányzat a lehető legbiztonságosabb környezet megteremtésén dolgozik, ezért az intézményeiben idén is folytatja az ózonos,
kézi, illetve hideg ködös technológiával történő fertőtlenítést. Januárban
már megtörtént a Szociális Szolgálat
telephelyeinek fertőtlenítése, jelenleg pedig a III. utcai rendelő, a Szociális Ellátási Csoport telephelye, a
kerületi bölcsődék és óvodák vannak
soron. A napokban kezdődik az ön-

kormányzat, a Kapu utcai rendelő, a
Cziffra Központ és a Klauzál Ház szűrésre használt termeinek fertőtlenítése is. Az egyeztetés folyamatosan zajlik az egészségügyi intézményekkel,
így a lista bővülni fog a gyermekorvosi, a Magasház utcai és a Batthyány utcai rendelőkkel, valamint a szociális foglalkoztatáshoz szükséges
gépjárművek hasonló módon történő vírusmentesítésének ütemezése is
folyamatos. n (budafokteteny.hu)
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Közös „nyelven” muzsikálnak
Ismét a Budafoki Dohnányi Zenekar kísérte a Virtuózokat
A Virtuózok szervezői köszönetet mondtak a Budafoki Dohnányi Zenekarnak és
Hollerung Gábor karmesternek, hogy
gyönyörű játékukkal kísérték az ifjú tehetségek produkcióit a nemzetközivé
bővült Virtuózok hatodik évadában.
Budafoki Dohnányi Zenekar, amely

Aegyüttes a pandémia időszakát is

Másodszor is túl
a koronavíruson
Eperjes Károly hálát ad az Istennek,
hogy nem került kórházba
Nehéz időszakon van túl Eperjes Károly, másodszor is átesett a koronavírus-fertőzésen. A Halhatatlanok Társulatának tagja rövid időn belül kétszer
bizonyította be, hogy „halhatatlan”,
hiszen gyakran már az első Covidmegbetegedés is végzetes lehet. Szerinte a szerencse és a hit is segítette
ezen a veszélyes úton a felépülésben.
em is olyan régen még arról nyilat-

Nkozott lapunknak a kerületünkben élő

népszerű színművész, hogy hála Istennek, a Budafok futballcsapata feljutott az
élvonalba, és nagyon boldog, hogy ezzel
egy álom vált valóra több mint hét évtized után. „Gratulálok a fiúknak és a klub
vezetésének” – tette hozzá. S most „ők is”

gratulálhatnak neki, jeles szurkolójuknak,
velünk együtt, hogy egy ilyen kemény
meccsen – sőt kettőn! – diadalmaskodott.
De mikor és hogyan kezdődött ez a rémálom, amelynek már annyi áldozata van
országunkban és a világban?
– Tavaly októberben kezdődött, de
talán a sportos életmódomnak köszönhetően szinte észre se vettem a betegséget – nyilatkozta. – Lázam sem volt,
de az utóhatásait azért megéreztem, elképesztően fáradt voltam, a levegőt is
nehezebben vettem. Az egyik napon
majdnem elájultam, pedig akkor már
két negatív tesztem volt.
A Kossuth-díjas színművész azonban
nem sokáig örülhetett és játszhatott online, novemberben újra koronavírusos lett.

– Melyiket volt nehezebb legyőzni,
az elsőt vagy a másodikat? – kérdeztük tőle.
– Egyértelműen a másodikat! Ekkor sokkal erőteljesebb tüneteim
voltak, és tovább is tartott ez az állapot, mint októberben. Erős köhögés kínzott, felszökött a lázam, és
olyan fáradékonysággal küzdöttem,
amilyennel még soha. Ijesztő volt,
de hála az Istennek, nem kerültem
kórházba!
– Hogy van most?
– Köszönöm, jól, de azért hébe-hóba a mai napig megmaradt valamen�nyi a fáradékonyságból, pedig már
majdnem két hónap telt el a betegségem óta…
– Akkor az nem lehet kérdés, hogy
beoltatja magát.
– Valóban, de miután megkaptam a
koronavírust, ezzel még várnom kell
egy kicsit. Mint ahogy a színházzal
is…
Mi, nézők is nagyon várjuk már,
hogy visszatérjen a színpadra művésztársaival együtt, mert ez azt jelentené,
hogy már csak egy rossz emlék a koronavírus. n (Temesi László)

végig a közönségével töltötte és tölti, decemberben az M5 csatornán és a
Duna TV-n, valamint további négy országban közvetített komolyzenei tehetségkutató műsor szimfonikus zenei
alapját, hátterét biztosította.
A Virtuózok idei műsorfolyama kilépett a határokon túlra, és a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia), valamint Szerbia
kivételes tehetségű versenyzőit mutatta be. Minden ország négy-négy ifjú zenészt küldött a nemzetközi színpadra,
ahol péntek esténként hetvenmillióan látták őket a televízióban.
A „Virtuózok V4+ Közös nyelven
zenélünk” főcímzenéjét Plácido Domingo Jr. énekes, zeneszerző, producer komponálta, aki számos világhírű énekes számára ír dalokat, köztük
Michael Bolton, Sarah Brightman,
Diana Ross és az apja, Maestro
Plácido Domingo részére. A felvételt
a Hollerung Gábor vezette Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar játszotta fel Sergio Kuhlmann karmester vezényletével.

A december 18-án megrendezett
döntőn mindegyik országból egy-egy
nyertest hirdettek. A Virtuózok első
nemzetközi évadának győztesei, a magyar Rozsonits Ildikó (14) zongorajátékával nyűgözte le a zsűrit, a szintén
14 éves lengyel Dawid Siwiecki és a
18 éves cseh Martin Šulc harmonikájával diadalmaskodott, a szlovák Ajna
Marosz (13) furulyával varázsolt, míg
a 15 éves szerb Vuk Vukaljovic gitárjátékával nyerte el az ítészek szívét.
A döntés Gabriela Bohacova, a cseh
Artmuse művészeti ügynökség alapítója,
Nemanja Radulovic szerb hegedűművész,
Peter Valentovic szlovák zongoraművész és
karmester, valamint egy lengyel és egy magyar operaénekes-nő, Alicija Wegorzewska
és Miklósa Erika kezében volt.
A világon egyedülálló, nemzetközi
klasszikus zenei tehetségkutató műsorban szuperzsűritagként és vendégfellépőként Gabriel Prokofiev zeneszerző, Maxim Vengerov hegedűművész,
Coco König színésznő, Lang Lang
világhírű kínai zongoraművész és
Maestro Plácido Domingo operénekes
is szerepelt. A fináléban a szuperzsűri
szerepét a spanyol operaénekes töltötte
be, aki karmesterként az ifjabb Plácido
Domingo szerzeményét előadó Budafoki Dohnányi Zenekart vezényelte.
A műsor házigazdái a legendás német showman, Thomas Gottschalk és
Ida Nowakowska lengyel műsorvezető
voltak. n (Tamás Angéla)

A Cziffra Fesztivállal indul az emlékév
Balázs János: Néhány koncertet nyárra halasztottunk
A száz éve született Cziffra György zongoraművész előtt tiszteleg idén a hazai
és nemzetközi zenei élet. Magyarország
kormánya a 2021. február és 2022. május
közötti időszakot Cziffra György-emlékévvé nyilvánította, az UNESCO pedig felvette a közösen ünnepelt évfordulók sorába.
A Cziffra Fesztivállal induló emlékév első
eseményeit online rendezik meg.
záz év, száz program. A zenebarátok

Sennyi eseményre számíthatnak itthon

és külföldön világhírű művészek részvételével az egy év alatt. Balázs János
Kossuth-díjas zongoraművészt, a fesztivál ötletgazdáját és művészeti vezetőjét
kértük meg, hogy röviden foglalja össze,
mit kell tudnunk a koronavírus által jelentősen átformált rangos rendezvényről.
A következőket mondta lapunknak:
– A 2021-es Cziffra Fesztivál és emlékév februári eseményei 9-én részben
elindulnak online formában a magyar
művészekkel, akik bár közönség nélkül, de megörvendeztetnek minket tehetségükkel. Kiemelten fontos számunkra Cziffra György szellemiségében, hogy
a fiatal zeneművészeknek minél több lehetőséget adjunk a bemutatkozásra, bár
tudom, hogy mennyivel jobb lenne nekik telt ház előtt játszani… A külföldről érkező világsztárok és hazánk legnagyobb művészeinek koncertjeit későbbi
időpontra, tavaszra és nyárra halasztjuk,
bízva abban, hogy ebben az időszakban
a közönség már személyesen tudja majd
átélni zseniális játékukat és a patinás
koncerttermek akusztikáját. Jómagam is
nagyon várom már azt a pillanatot, amikor újra nézők előtt szerepelhetek, hiszen
számomra a szeretetük és odaadásuk
mindig is hatalmas inspirációt jelentett,
megadva ezzel a lehetőséget arra, hogy
minden koncert egyedi és megismételhe-

tetlen legyen. Remélem, hamarosan vis�szatérhetünk a régi életünkhöz.
– Milyen programot emelne ki februárban?
– Az ebben a hónapban meghirdetett
hangversenyek közül elsősorban azokat
rendezzük meg ingyenes online közvetítés formájában, amelyekben fiatal tehetségek és magyar művészek vesznek részt.
A virtuális nyitóeseményt február 9-én a
Zeneakadémia Nagyterméből közvetítik
Cziffra Öröksége címmel. Bogányi Gergely, Dráfi Kálmán, Mocsári Károly zongoraművészek játékuk mellett felidézik
emlékeiket a világhírű mesterről. Az esten
magam is közreműködöm. Ezen a napon
nyílik meg Pagels-Tóth Anna Éteri színek
című kiállítása, mely ugyancsak virtuálisan tekinthető meg 28-áig. Február 11–14.
között rendezzük meg a Cziffra Fesztivál
Mesterakadémiáját Dráfi Kálmán (zongora), Lukács Miklós (cimbalom), Miklósa
Erika (ének), Szakcsi Lakatos Béla (jazzzongora) közreműködésével. Február 11-

én online közvetítésen mutatkoznak be
a Cziffra Fesztivál Ifjú tehetség díjasai,
Kokics Dorina Fanni (klarinét), Báró Lili
(hegedű), Gyúró András (ütőhangszerek)
a Hegyvidék Kulturális Szalonban. Február 15-én a Cziffra Fesztivál Tehetség díjas
művészei – Horti Lilla (ének), Pusker Júlia (hegedű), Kállai Ernő (hegedű) és Kovács Gergely (zongora) – adnak koncertet
a legendás prímással, Pál István Szalonnával és Bandájával a MOMKult „virtuális koncerttermében”. Két héttel később
a hit és a művészet kapcsolatának kérdéseire keressük a választ szintén online Rudolf Péter színművésszel és Kozma atyával. Eckhardt Gábor zongoraművész, a
Zeneakadémia tanára pedig február 21én Amikor én még kissrác voltam címmel híres zeneszerzők gyermekkori, vagy
gyermekek számára írott zongorakompozícióiról tart hangszerbemutató koncertet,
amelybe virtuálisan lehet csatlakozni.
Természetesen a tavaszi Cziffra-programokról később számolunk be. n (T. L.)

Filmben mondták el

Rendhagyó módon ünnepelhettük idén
a Magyar kultúra napját is
A Magyar kultúra napját ünnepeltük január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a
napon fejezte be „a magyar nép zivataros századaiból” vett példákra épített
költeményét, a Himnuszt.
Klauzál Ház is rendhagyó, de az el-

Amúlt évekhez hasonlóan változatos

műsorral készült erre a napra. A Himnusz
születésnapjára összeállított kisfilmben a
ház dolgozói mondják el, mit jelent számukra a kultúra.
– Nemzeti kultúránk része mindaz,
amit mi, magyarok az elmúlt évezredek
során hozzátettünk az emberiség egyetemes kultúrájához. Része minden, ami
magyarrá tesz. Része ennek a kifogyhatatlan kincsestárnak a Tisza szabályozása, a budafoki kertbarátok tevékenysége. Része a kerület borkultúrája, a Törley
pezsgő, a Rubik kocka és a Szamos marcipán. Része a Dohnányi Zenekar muzsikája, valamint Hegedűs Endre Katica asszonnyal adott gyermekkoncertjei,
és még hosszan sorolhatnám. A Magyar
kultúra napján, nemzeti imádságunk születésnapján ezt a kimeríthetetlen kincsestárat ünnepeljük – fogalmazza meg
a filmben a kultúra jelentését Gazdik István, az intézmény vezetője.
A Klauzál Házban ezen a napon hirdettek eredményt és díjazták azokat a

kisfilmeket, amelyek a decemberben kiírt „Filmben mondom el” című pályázatra beérkeztek.
A szakmai zsűri (az Időkép csapata és Bubryák István dokumentumfilmrendező) a legfeljebb háromperces alkotások közül a „Kicsikét szűk a világ
nekem” kategóriában a Töréspont (készítették: Kósa Norbert és Petőcz Panna)
és a Pánik (készítette: Rácz Zsuzsanna)
című kisfilmeket tartotta a legjobbnak.
Az „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” fogalomkör filmjeiből pedig
a Rózsa Gábor által készített Bunkó környezetvédőt díjazta. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó
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Futurisztikus
bölcsőde épül
a környezettudatosság
jegyében
Az újszerű épület tervezője,
Pásztor Ádám beszélt az épülő bölcsődéről
Sikeresen pályázott Budafok-Tétény önkormányzata a Pénzügyminisztérium
bölcsődeépítési programjához csatlakozva, elnyerve a 300 millió forintos támogatást. A bölcsőde nulla energiafelhasználású épületben nyer majd elhelyezést,
hőszivattyús megoldással, abszolút környezetbarát lesz, ami már elvárás a huszonegyedik században egy közintézménytől.
z elképzelések szerint hetvenkét kis-

Agyermeknek lesz helye az új böl-

csődében, amely a Terv utca 24/A alatti önkormányzati ingatlanon épül. A
megépüléshez szükséges önrészt, amely
többszöröse a támogatásnak, az önkormányzat biztosítja.
Az Archikon Kft. 2019 tavaszán nyerte meg a bölcsőde tervezésére kiírt meg-

hívásos pályázatot, a tervezésen – amely
2019 nyarán kezdődött el – közel húsz tervező építész és mérnök dolgozott fél évig.
Az újszerű épület tervezője, Pásztor Ádám beszélt az épülő bölcsődéről.
„A bölcsőde a pici gyermekek számára
egyszerre jelenti a biztonságot és az ismerkedés terepét. Olyan környezetet terveztünk a gyermekeknek, ahol nem túlhatározott formák és harsány színek,
hanem a természetes anyagok, az egyszerű, de változatos terek és formák inspirálják a gyerekeket játékra, bújócskára,
mozgásra vagy pihenésre.
A bölcsődét visszahúztuk a főútvonaltól, az így kialakult zöld előudvar a későbbiekben közösségi térré, a helyiek találkozóhelyévé alakulhat. A telek alatt húzódó
pincék kihívást jelentettek a tervezés során, állékonyságuk biztosítására az Ön-

kormányzat a BME geológiai szakértőjét
kérte fel. A gombamód megjelenő pinceszellőzők az épület elhelyezését is befolyásolták. A kürtőket karakteres, játékos elemekké alakítottuk és a koncepció részévé
tettük, amik hol a zöldből, hol a játszóudvarok gumiburkolatából emelkednek ki.
Ezek a messziről látható, szerethető elemek szándékaink szerint segítik a gyermekek új környezetbe való beilleszkedését.
A földszintes, hullámzóan tagolt épület a környező családi házas léptékhez
igazodik, a kisgyermekeknek és nevelőiknek védett, biztonságos és árnyas belső
udvarokat hoz létre. Növényzettel fedett

tetejével, nyers, kőszerű külső falaival
mintha a budafoki sziklás fennsíkból
emelkedne ki, így a táj részéve válik. Az
épületet körbeölelő, változó magasságú simított lábazat bekebelezi a gyerekmagasságban lévő ablakokat, búvóhelyet nyújtva nekik a játék során. Minden
csoport önálló megközelítésű, saját kerékpár- és kismotortárolóval, így otthonosabb az épp beszokó kisgyermekek
számára. A természetes faburkolatú csoportszobák nagy üvegfelületekkel kapcsolódnak a saját játszóudvarokhoz, ahol
a faanyagú játékokat részesítettük előnyben, a telekre pedig 36 új fát telepítünk.

Az ideális tájolású telepítés, a déli oldalon kinyúló előtetők a parasztházak
tornácaihoz hasonlóan gátolják a túlzott
felmelegedést, míg a téli napsugarakat
beengedik a csoportszobákba. Hasonló passzív építészeti eszköz a zöldtető, ami a belső klímaszabályozást is segíti, és a csatornák csapadékterhelését is
csökkenti. Az épület energiafogyasztását
hővisszanyerős szellőzőberendezéssel
csökkentettük, a fűtés és hűtés megújuló energiával, levegős hőszivat�tyúval történik, padló- és mennyezetfűtéssel, ami optimális hőérzetet
biztosít.” n (Ch. Gáll András)

kék hírek

Építészetileg és energetikai szempontból
is kuriózum lesz a kosárlabdacsarnok
A projekt részleteiről Herczeg László vezető tervező számolt be lapunknak
Tornacsarnok épül a Budai Nagy Antal
Gimnázium és a Kolonics György Általános Iskola között, ahogy arról a Városházi Híradóban is beszámoltunk néhány
hete. De ha már itt tartunk: tornaterem,
tornacsarnok vagy kosárlabdacsarnok
lesz ez? A projekt részleteiről Herczeg
László vezető tervező számolt be lapunknak.
– Alapvetően a kosárlabda sportág igényeire terveztük a csarnokot – mondta a
vezető tervező, az MCXVI Építészműterem Kft. munkatársa. – Nem véletlenül
hívjuk csarnoknak, mivel azért nagyobb,
mint egy hagyományos tornaterem. Úgy
kell elképzelni, hogy kétszer akkora, hiszen két kosárlabdapálya fér el rajta. És
ebből adódóan 34x34 méteres csarnoktérről beszélünk. Emellett persze tornacsarnok is, vagy akár még rendezvényhelyszín is lehet, mivel ekkora méretű
terem nagyon kevés van a kerületben.
Hogyha figyelembe vesszük a szomszédos Budai Nagy Antal Gimnázium,
a Kolonics iskola vagy éppen az óvoda igényeit, akkor még nagyon sok mindenre lehet majd használni. 1500 és 1600
négyzetméter között van az épület teljes
alapterülete, ebből 1100 négyzetméter
maga a csarnoktér, a többi a kiszolgálóhelyiségeké.

– Adódik a kérdés, hogyha kosárlabdacsarnok a terem fő funkciója, akkor
vajon lesz lelátó is?
– Igen, lesz lelátó, ezt úgy kell elképzelni, hogy két oldalról két lépcsőzetes
mobillelátót tervezünk a csarnokba. A
két edzőpályán keresztben lesz egy hivatalos méretű versenypálya, és mintegy háromszáz néző le tud ülni a mobillelátókon. Nem terveznek komolyabb
tornákat, versenyeket, de korosztályos,
ifjúsági viadalok elképzelhetők, sőt, a lelátók egy szalagavató bál közönségét, a
szülőket is vendégül tudják látni. A tetőt illetően többféle megoldáson is gondolkoztunk, végül az ár is szempontnak
bizonyult. A végleges verzió illeszkedik
a környezet morfológiájába, egy kicsit
emlékeztet a közeli Törley-csarnok tetőszerkezetére.
– Budafok valahogy a „hátát” nekiveti a dombnak, ahol a síkság és a domb
találkozik, ott állnak a város, illetve a kerület legfontosabb ipari és középületei,
és itt építik fel a tornacsarnokot is.
– Jól fog illeszkedni ebbe a sorba a
csarnok – folytatta a tervező. – Próbáltunk
a tetőszerkezet teraszosságával is alkalmazkodni a környezethez, nem kicsi épületről beszélünk, de elnézve a makettet, az
az érzésem, hogy sikeresen megoldottuk
a feladatunkat. Nincs fedett összekötte-

tése a csarnoknak sem a gimnáziummal,
sem az általános iskolával. Azon túl, hogy
a két intézmény diákjai igénybe veszik a
termet, lesz egy bejárat a „kívülállók” számára is a lakótelep irányából. Négy akadálymentesített öltözőcsoport lesz a házban, profi konditerem, plusz egy nem túl
nagy, de elégséges méretű konditerem,
ahol rendezvények esetén egy büfét is el
lehet helyezni. A nagy tornaszertárban
szeparált részei lesznek a különböző iskoláknak. Kissé furcsa, hogy kerítés vágja ketté a területet, miközben tudjuk, hogy
a két iskola közösen fogja használni a termet. Ha kell, mit ezt a kerítést le tudjuk
bontani, és azt szorgalmazzuk, hogy a két
intézmény közösen, egymással szinergiában használja a területet.
– Az épület energetikai rendszere az
igazi kuriózum.
– A lehetőségekhez mérten megpróbáltuk a lehető legzöldebb épületet tervezni. Napelemek lesznek a tetőn, ebből
a szempontból is kedvező a tetőszerkezet
ferde hajlásszöge. Az épület világítása és
erősáramú rendszerei nulla forintból fognak működni, távhőt használunk az épület fűtésére, ami szintén környezetbarát.
Továbbá – kihasználva a terület teraszosságát, az épületek egy része a föld alá kerül, így – zöldtető kialakítására is mód
nyílik. n (Ch. Gáll András)

Leégett egy faház Tétényben
Teljes terjedelmében leégett egy faház Nagytétényben, a Diósdi utcában. A Budafok-tétényi
Család- és Gyermekjóléti Központ gondozásában lévő, harminc négyzetméteres épület lakói
éppen nem tartózkodtak otthon, így személyi sérülés nem történt, az épület viszont lakhatatlanná vált. Az önkormányzat a család átmeneti elhelyezéséről és krízistámogatásukról is
gondoskodik, valamint kérik, hogy aki teheti, segítsen. A családnak XL és XXL méretű férfiruhákra, továbbá 39, 42, 43-as méretű férficipőre és tartós élelmiszerre van szüksége, amelyet a segíteni szándékozók a Nagytétényi út 68. sz. alatti Adományosztó pontra juttathatnak
el, hétköznap 8–16 óra között. Hasonló, sajnálatos eset legutóbb egy hónapja történt a kerületben; a VII. utcában égett le egy családi ház, a károsultak akkor is az önkormányzattól kaptak segítséget. n (budafokteteny.hu)

Kifosztási kísérlet a buszon
Egy férfi január 5-én, délután egy XXII. kerületi megállóba érkező buszon kihasználta, hogy
egyik utastársa elaludt, és kivette a nadrágzsebéből a mobiltelefonját – közölte a polce.hu.
Balszerencséjére az áldozat az akció közben felébredt, a jármű vezetője pedig azonnal segítséget kért az éppen arra járó rendőrjárőröktől. Ők a feltételezett elkövetőt elfogták, a mobiltelefont pedig visszaadták tulajdonosának. T. Márkot a XXII. kerületi rendőrkapitányságon
állították elő.n (police.hu)

Ismét nem figyeltek egymásra az autósok
Januárban is két súlyos baleset történt az útjainkon. Négy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a Balatoni úton, a Létra utca találkozásának közelében január 20-án.
A helyszínre a tűzoltókat és a mentőket is riasztották, előbbiek az autók áramtalanítása miatt érkeztek. A Balatoni út Hosszúréti-patakhoz közeli részén, a XXII. kerület közvetlen közelében történt baleset miatt az érintett útszakaszt a mentés idejére lezárták.
Eddig tisztázatlan körülmények között, január 26-án 7 óra 40 perc körül három autó ütközött össze az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán, az Egér úti lehajtónál. A rendelkezésre álló adatok szerint a balesetben több ember sérült meg. A rendőrök a helyszínelés és műszaki mentés idejére a forgalmat a két belső sávba terelték. Sajtóhírek szerint a
balesetben hat gyermek is megsérült. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. n (police.
hu/Index.hu)
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OKTATÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

 Városházi Híradó

Érettségi járvány idején
A középiskolai tanárok találkoznának már a diákjaikkal
E héten derül ki, hogy az érettségizőket és
tanáraikat előre hozzák-e az oltási rendben – mondta Orbán Viktor múlt pénteken
a Kossuth rádióban. Hogy visszaengedik-e
az érettségire készülő diákokat a vizsgák
előtt tantermi felkészítésre, amennyiben
őket és tanáraikat soron kívül beoltják, arról a kormányülésen döntenek majd – tájékoztatta a hallgatókat a miniszterelnök.
indenesetre a középiskolások egy-

Melőre digitális tanrend szerint, távok-

„Az elért jó eredményt
sem vetjük meg”

Rátz Tanár Úr Életműdíjat vehetett át Horváth Eszter, a Kempelen gimnázium tanára
matematikatanárok legnagyobb el-

Aismerését, a Rátz Tanár Úr Életmű-

díjat vehette át decemberben Horváth
Eszter, a Kempelen Farkas Gimnázium
pedagógusa az Alapítvány a Magyar
Természettudományos Oktatásért kuratóriumától. Az Ericsson Magyarország,
a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt.
által 2000-ben alapított díjjal azokat a
pedagógusokat jutalmazzák, akik áldozatos szakmai munkájukkal kiemelkedő
eredménnyel képezik a jövő tehetségeit.
Horváth Eszterrel, aki 2001-ben Beke
Manó-emlékdíjat, 2009-ben Ericssondíjat és 2020-ban a Dél-Budapest Közneveléséért díjat kapott, a matematika
oktatásáról és a központi felvételi vizsgáról beszélgettünk.
– A gimnáziumban folyamatosan
versenyzett, az ELTE matematika-fizika szakos hallgatójaként pedig tudományos dolgozatokat írt. Fontos, hogy
a gyerekek összemérjék egymással a
tudásukat?

– Önmagában nem a versenyzés,
hanem a közös felkészülés az érték. Az
elért jó eredményt sem vetjük meg, de
azt ajándéknak tekintjük. Az igazi élményt a mélyebb ismeretek megszerzése, a többiekkel való együtt gondolkodás nyújtja.
– Mi az oka, hogy sok nyolcadikosnak nem sikerül túl jól a központi írásbeli felvételi vizsga?
– Egyrészt a feladatsor az ország
összes azonos korú gyerekének készül, így annak is szól, aki matematika tagozatra jelentkezik és annak is,
aki „sima” négyosztályos gimnáziumban szeretne továbbtanulni. Másrészt
a hétköznapokban az oktatási rendszer
nem állít elég magas követelményeket
a gyerekek elé, a feladatok nem teljesítése pedig nem von maga után következményeket.
– Ennek mi az oka?
– Minden újabb változtatás egyre
alacsonyabb szintet vár el, a pedagógu-

sok kezében pedig egyre kevesebb eszköz marad. Sok esetben az a vélemény,
ha nem megfelelő az eredmény, akkor
kérjünk kevesebbet és méltányosabban
értékeljünk, holott bizonyos dolgokat a
gyerekeknek is meg kell tenniük, például rendszeresen kellene tanulniuk,
házi feladatot írniuk. Az lenne a cél,
hogy úgy ösztönözzük a tanulókat jobb
teljesítményre, hogy ne „nyomja ös�sze” őket a számon kért mennyiség, de
a kapott feladatokat végezzék el.
– Több mint negyven éve tanít,
az oktatás mellett hittanári oklevelet, számítástechnikai tanári végzettséget, 2008-ban pedig summa cum
laude minősítéssel doktori (Ph.D)
tudományos
fokozatot
szerzett.
Mit tervez a következő évekre?
– Ősszel nyugdíjba mentem, de óraadóként most is dolgozom. Hetedik éve
tanítok egy osztályt, és őket szeretném elkísérni az érettségiig. Velük szeretnék elballagni a tanári pályáról. n (Tamás A.)

Hatszáztíz kerületi gyermek felvételizett
Lezajlott az általános iskolások első sorsdöntő próbatétele
integy 75 ezer, középiskolába jelent-

Mkező diák töltötte ki a központi írás-

beli feladatlapokat szombaton. A szülők
ugyan nem kísérhették be gyermekeiket
az iskola épületébe, a technikai lebonyolítás és a feladattípusok nem változtak tavalyhoz képest, a diákoktól idén is a Nemzeti Alaptanterv által javasolt ismereteket
kérték számon január 23-án. A felvételi
vizsgát a jelenleg érvényben lévő szabályoknak megfelelően szervezték meg az
intézmények, így minden helyszínen biztosítani kellett a kézfertőtlenítőt, és egyegy teremben maximum 10 fő írhatott a
minimum 1,5 méteres távolság betartásával. A maszk viselése az írásbeli vizsga
alatt a felügyelő tanároknak kötelező volt,
a vizsgázóknak pedig ajánlott. A koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések
megegyeztek a tavalyi érettségin bevezetett szabályokkal, így a beszedett dolgozatokat másnap reggelig elzárták.
A megmérettetés délelőtt tíz órakor kezdődött. A diákok először magyar
nyelvből, majd matematikából töltöttek ki
feladatlapokat 45-45 perc alatt. Mindkét
tantárgyból 10-10 feladatot kaptak, azokon belül többnyire 3-4 megválaszolandó kérdéssel. A két tantárgy között tizenöt
perc szünetet tartottak. A pótfelvételi január 28-án 14 órakor lesz, de idén február 5-én plusz egy pótvizsganapot tartanak

azoknak, akik igazoltan fertőzöttek voltak, hatósági házi karanténban tartózkodtak, vagy egyéb rendkívüli esemény miatt (önhibájukon kívül) nem tudtak részt
venni a rendes vizsgán és a pótfelvételin
sem. A diákok a vizsgára való jelentkezéskor az elmúlt évekhez hasonlóan eldönthették, melyik középiskolában írják meg
a központi felvételi feladatsorokat. A választott helyszín független attól, hogy a tanuló melyik iskolába kívánja beadni a továbbtanulási jelentkezési lapját, melynek
határideje február 19.
Budafok-Tétény iskoláiban összesen
hatszáztíz, 169 negyedikes, illetve 441

nyolcadikos diák írta meg a központi felvételit. Az alsó tagozatosok a Kempelen
Farkas Gimnáziumban adhattak számot
tudásukról, az általános iskola végzősei
három intézmény közül választhattak,
míg a 6 osztályos gimnáziumba igyekvők
csak kerületen kívüli helyszínen jelentkezhettek vizsgára. A Budai Nagy Antal
Gimnáziumban (BNAG), ahol a diákoknak is kötelező volt a maszk viselése, 261,
a Rózsakerti Demjén István Református
Iskola és Gimnáziumban 146, és a Tomori Pál Magyar–Angol Két tanítási nyelvű
Közgazdasági Technikumban 34 tanuló
töltötte ki a felvételi tesztlapokat.
A központi írásbeli vizsga kiértékelt
dolgozatait január 29-én 8–16 óráig lehet
megnézni és lefényképezni a felvételinek
helyet adó intézményben, ahol február elsején 16 óráig meg lehet tenni a dolgozatok javításával kapcsolatos esetleges észrevételeket. A hivatalos eredményről a
felvételizőket február 8-ig tájékoztatja a
vizsgát szervező iskola.
Mivel kerületünkben egy középiskolában (BNAG) folyik csak hat évfolyamos képzés, és az oda jelentkező
diákok a tanulmányi eredményük alapján nyerhetnek felvételt, ezért Budafok-Tétényben a hatodikosok számára
nem tartottak központi felvételi írásbeli
vizsgát. n (Tamás Angéla)

tatásban tanulnak, amelynek hatásairól a
kerület két intézményvezetőjével beszélgettünk.
– Nagyon szeretnénk már személyesen
találkozni a diákokkal. Mostanra a gyerekek és a kollégák mentálisan is nagyon elfáradtak. Rettenetesen rossz, hogy egész
délelőtt ugyanabban a szobában a monitor előtt kell ülniük. A bezártság nem tesz
jót az emberi pszichének, egyre nehezebben lehet motiválni a diákokat. Ha marad
a távoktatás, akkor elég nehéz helyzetbe
kerülnek a gyerekek és a pedagógusok is,
de elsősorban az érettségizők – összegezte a jelen helyzetet Kincses Katalin, a Budai Nagy Antal Gimnázium igazgatója.
Hozzátette: a levelezési rendszerük segítségével online kapcsolatban állnak a tanárok és a diákok, az órák 90%-ában látják
egymást, de ez nem pótolja az együttlétet.
Nagy nehézséget jelent a jelenléti oktatás
hiánya.
A gyerekek és a szülők igen toleránsak, de az iskolavezető úgy látja, megviseli a diákokat, hogy minden közösségi
program elmaradt, így a szalagavató bál
is. Amit lehetett, azt szeptemberben megtartottak a gimnáziumban, így két alkalommal egynapos osztálykirándulásokat
szerveztek, és az utolsó pillanatban, az
utolsó előtti „szabad” napon a gólyaavatóra is sor került.
Az érettségizők felkészítéséről az intézményvezető elmondta: az érettségi tárgyakból – magyar, matematika, történelem és választott idegen nyelv – a nagy
termeket használva kiscsoportos felkészítéseket és igény szerint korrepetálásokat

tartottak. A szülők dönthették el, igénylik-e ezt a lehetőséget vagy nem. Egy-egy
konzultáción legfeljebb tíz gyerek találkozott személyesen a szaktanárával.
Kincses Katalin kiemelte, hogy az idei
érettséginél sokat segít a tavalyi tapasztalat, de szeretnék, ha az írásbeli és a szóbeli vizsgát is megtarthatnák. Idén nyolcvankilenc gyerekük érettségizik, többen
emelt szinten. A kötelezően választható
nyelv mellett ötödik tantárgyként sokan
szeretnének a másik tanult idegen nyelvből vagy informatikából vizsgát tenni, de
a biológia és a földrajz is igen közkedvelt
az iskolában.
A Kempelen Farkas Gimnázium igazgatója szerint a legnagyobb nehézséget az
okozza, hogy az online oktatásban nem
derül ki a pedagógusok számára, melyik
diák hol tart a tananyag megértésében, ki
miben szorul segítségre.
– Az oktatás persze nem szűnt meg, a
tananyagot digitális formában is meg lehet tanítani, de a személyes kapcsolatok
nagyon hiányoznak – mondta Békefi
Gábor, majd hozzátette: könnyebb
helyzetben lennének, ha már most tudnák, mire számíthatnak. Ugyanaz a tudásanyag szükséges az írásbeli érettségihez, mint a szóbelihez, a vizsgákra
azonban mégis másképpen kell felkészíteni azt az ötvenöt tanulót, aki február 15-ig beadja a jelentkezését a záróvizsgákra. n (Tamás Angéla)

Összegyűjtik a használt olajat
Használt sütőolaj- és sütőzsiradék-gyűjtő
rendszer épült ki a kerületben
budapesti kerületek közül Budafok-

ATétényben épült ki először olyan

gyűjtőhálózat Karsay Ferenc polgármester és az önkormányzat támogatásával, amely segítségével már valóban
elérhető közelségbe kerültek a sütőolaj- és sütőzsír-leadási pontok a kerületben. Az önkormányzat és az óvodák
együttműködése nyomán a kerületben
összesen 13 helyen adható le zárt csomagolásban, „cseppmentesen” (PETpalackban vagy befőttesüvegben) a
háztartásokban keletkezett használt sütőolaj és sütőzsír. A lakosság a gyűjtés
során leadott olajjal és zsírral a kerületi óvodákat „gazdagítja”, mert az elszállított mennyiség után az óvodákat
anyagilag is támogatják, hiszen minden
hasznosítható begyűjtött kilogramm sütőolaj után 25 forint visszatérítés jár. A
begyűjtési rendszert a 100%-ban hazai
tulajdonú Biotrans Kft. az önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja
és üzemelteti. A mindenki számára elérhető két „nyitott” gyűjtőpont a Budafoki Szomszédok Piacán és a Szelmann
Házban található, így akik szívesen tennének az egészségesebb és tisztább környezetért és hozzájárulnának a kerületi óvodák anyagi gyarapodásához is,
ide adhatják le a cseppmentesen lezárt
palackokat, befőttesüvegeket. Kérjük,
az óvodákban található gyűjtőpontokat
csak azok vegyék igénybe, akik gyermekeiket az adott intézménybe járatják.
Lássuk, mik az előnyei a lakosság körében keletkező használt sütőolaj szelektív gyűjtésének: a szolgáltatás ingyenes a térítésmentesen kiépíthető sűrűbb
gyűjtőponthálózat lehetővé teszi, hogy
a lakosság kényelmesebben, gyorsabban jusson a leadási lehetőséghez, mely
a „gyűjtőkedvet” növeli; a csatornahálózat terhelése kisebb lesz, csökken a

duguláselhárításra és javításra költött
összeg; a szennyvíztisztítók terhelése
és meghibásodási esélye csökken, ezáltal a közszolgáltatás kisebb költséggel
működik; csökken az élővizek terhelése, mert a vízszínen nem jelenik meg az
oxigén bejutását megakadályozó olajréteg; 1 liter szelektíven gyűjtött olajjal 1
millió liter ivóvizet „menthetünk meg”;
csökkenhet a kártevők irtására költött
összeg; a szemétlerakók mentesülnek
a nehezen lebomló anyagtól; a talajflóra mentesül az anyag okozta károsodástól; a „cseppmentes” technika során a
gyűjtő környékét nem szennyezi be az
anyag. A leadott sütőolajat eredeti csomagolásban vagy befőttesüvegben kell
a gyűjtőbe helyezni – városiasabb területeken akár lakóközösségek is igényelhetnek kisebb gyűjtőedényeket, ekkor a
társasházakkal áll kapcsolatban a gyűjtőcég. n (budafokteteny.hu)

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

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.

FOGTECHNIKA
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.

Apróhirdetés
Apróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.
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szolgáltatás 
Ács, tetőfedő, bádogos mester vállalja új és régi tetők készítését, javítását, cserép
/ cseréplemezből. Kocsibeállót és teraszt is, kiszállás ingyenes. Tel: 06-30/518-0206
Ács-tetőfedő-kőműves vállal a legkisebb munkától tetőjavítást, építést, beázás mentesítést minden ami építőipar. Nyugdíjasoknak 27% kedvezmény. Zel: 06-30/797-1037
életjáradék 
Fiatal hölgy eltartási ill. életjáradéki szerződést kötne, vállalok mindenféle házimunkát. Tel: 06-20/952-0983
kert 
Szőlő és gyümölcsfa metszést vállalok, vidéken is. Tel: 06-30/682-4431

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.

IRATKEZELÉSI
ÜGYINTÉZŐ

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

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.
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SPORT

 Városházi Híradó

Egy századdal
a világ előtt
Molnár Janka lett
az év junior atlétanője
Magyarországon

Molnár Janka halmozza az elismeréseket. A Budafok-Tétény Sportbüszkesége
cím kétszeres nyertese bizonyult a 2020as esztendő legjobb magyar atlétanőjének
a juniorok korosztályában, amit egyrészt
a futószalagon szerzett magyar bajnoki
győzelmeknek köszönhetett – 400 síkon
és gáton –, továbbá annak, hogy a BMTE
19 éves atlétanője 400 gáton a világranglista-vezető a korosztályában, 56,94 másodperces idővel.

Kétszer is egyenlített a BMTE
Izgalmas meccs, nagy helyzetek, egy pont
Bár szomorú tény, hogy idestova hetedik bajnoki mérkőzésén maradt nyeretlen a Budafoki MTE labdarúgócsapata, a „tavaszi” nyitányon mutatott
játék biztató a továbbiakra nézve. A
második perc legelején bekapott balszerencsés gól ellenére talpra tudott
állni a csapat, kétszer is egyenlített, és
a Promontor utcában, a végén tíz emberrel is ki tudta harcolni a 2-2-es döntetlent az MTK ellen.
émálomszerűen indult a két NB I-es

Rújonc összecsapása: a Ferencváros-

tól kölcsönjátékosként igazolt Csonka András az első perc végén labdát
vesztett a tizenhatosunk előtt, a rutinos
Varga Roland, az MTK téli szerzeménye Schön Szabolcshoz passzolt, és az
ezen a meccsen balhátvédet játszó te-

hetség 23 méterről, védhetetlenül a bal
sarokba bombázott.
Csapatunk nem zuhant össze, Zsóri
Dániel lövése még kipattant a jobb kapufáról, érkezett Skribek Alen, és közelről egyenlített az 5. percben. Többet
támadtunk, helyzeteink is akadtak, de a
27. percben Varga Roland mégis vezetéshez juttatta a vendégeket.
A végeredményt Csonka András állította be: csapatkapitányunk, Kovács
Dávid 20 méteres szabadrúgása után
a labda a bal kapufáról a jobboldalira
vágódott, Csonka berohant, és a hálóba segítette a labdát, ezzel beállítva a
2-2-es végeredményt.
Amit annak ellenére sikerült megőriznünk, hogy tíz perccel a lefújás
előtt Marko Nikolics elcselezte magát
a térfelünkön, és csak úgy tudta meg-

akadályozni az MTK-gólt, hogy kézzel
lerántotta ellenfelét, meg is kapta ezért
a jogos piros lapot.
– Igazságosnak is mondható a döntetlen, bár labdabirtoklásban felülmúltuk az MTK-t, és több helyzetünk
is volt, de nem lehetünk elégedetlenek. Kár volt Nikolics kiállításáért a
hajrában, tíz emberrel már nem tudtuk megfordítani az eredményt, pedig
nagyon igyekeztünk, de a döntetlenért
így is járt az egy pont – magyarázta
Csizmadia Csaba vezetőedző. – Istenem, hányszor elmondtam már a srácoknak, hogy nem szabad cselezgetni
a tizenhatosunk előtt, erre mi történt?!
Kár, hogy ismét egy nyerhető mec�cset packáztunk el, ez már a sokadik
ilyen volt, de egyszer csak-csak megtörik a jég…

A szerdai, Ferencváros elleni elmaradt meccsen nem a Budafok az esélyes,
de az utolsó két forduló eredményei azt
mutatják, senki sem verhetetlen a mai
NB I-ben, a mezőny kiemelkedő csapata, a Fradi is kerülhet hullámvölgybe.
– A hétvégén Diósgyőrből jó volna elhozni a három pontot, és akkor kikerülhetnénk a kiesőzónából. A miskolciak
ugyan most kikaptak Pakson, de előzőleg a Ferencváros legyőzésével bizonyították, hogy nem adták fel, korántsem
nyugodtak bele a kiesésbe. Csizmadia
mester megjegyezte, hogy végre szinte
a legjobb összeállításban tudott felállni a
csapat. A támadójátékkal nem volt gond,
a védekezésbe azonban becsúsztak bos�szantó hibák, ezért jó közepes osztályzatot adna az edző az MTK elleni teljesítményre. n (Ch. Gáll András)

Fiatal tehetségek kölcsönbe
Csonka András és Zeke Márió is a BMTE csapatát erősíti
BMTE januárban két fiatal tehetséget

Ahozott el kölcsönbe. A 2000-es szü-

letésű, U21-es válogatott Csonka András másfél évre, 2022 nyaráig szóló megegyezéssel érkezett a BMTE-hez. A
védekező középpályás azon kevés fiatal
magyar játékos közé tartozik, akiket még
a nagy célokért küzdő Fradi hidegvérűen
profi edzője, Szerhij Rebrov is számításba vett az első keretnél – igaz, jobbára kiegészítő emberként. Csonka András után
nemrég újabb tehetséges fiatal játékos érkezett kölcsönbe a csapathoz. A Budafoki MTE hivatalos honlapján jelentette be,
hogy a szezon hátralévő részére kölcsönben megszerezte Zeke Máriót a MOL Fehérvár FC-től. Csonka András után ő a
BMTE második téli szerzeménye.
A soproni származású labdarúgó
tizenkét éves koráig futballozott Sop-

ronban, majd a Győri ETO-hoz igazolt. Ott végigjárta a korosztályos
csapatokat, mielőtt 2016 októberében, a Komárom elleni Magyar Kupa
mérkőzésen bemutatkozott a felnőttek
között.
2017 nyarán az NB II-ben is debütált, majd 2018 telén igazolta le őt a
MOL Fehérvár FC. Itt az NB III-as tartalékoknál, valamint az U19-es együttesben szerepelt, majd egy Gyirmóton
töltött kölcsönidény után 2020 őszén
bemutatkozott a Vidi első csapatában is.
Élete első felnőtt NB I-es meccsét
éppen a Budafok ellen játszotta decemberben; a 4-1-es fehérvári sikerrel zárult találkozó 82. percében lépett pályára a válogatott Fiola Attila helyett.
Zeke Márió az idény végéig biztosan a
BMTE-t erősíti. n (vh)

Városházi Híradó
budafok-tétény

Csonka András

Zeke Márió

– Nagyszerűen sikerült Janka 2020-as
esztendeje – dicsérte tanítványát Bartha Attila, a BMTE atlétika szakosztályának vezetőedzője, az év junior atlétanője trénere. – Kezdeném a fedett pályával:
megnyerte 400 méteren a felnőtt, és természetesen a junior országos bajnokságot
is. Ezek után nyáron, a szabadban mind a
400 méter, mind a 400 méteres gát felnőtt
bajnokságán is diadalmaskodott, majd a
szuperliga döntőjén is duplázni tudott.
Janka nem is titkolja, hogy szokta nézegetni a 400 méter gát világranglistáját.
– Amikor lezárult a szabadtéri idény, kiderült, egy skandináv lány egy századra
megközelített engem, de megelőzni nem
tudott, és ennek nagyon örülök, mert komoly eredmény vezetni az U20-as világranglistát – nyilatkozta még október végén a 19 éves lány, aki a Testnevelési
Egyetemen szakedzőnek készül.
A kiemelkedő tehetségű budafoki lány
edzője óriási csatát vár tanítványa, valamint Mátó Sára és Nádházy Evelyn között
a közelgő fedett pályás országos bajnokságon a BOK-csarnokban. – A legutóbbi
felmérések szerint mindhárman kirobbanó formában vannak – mondta Bartha Attila. – Mindenki ki van éhezve a versenyzésre... Tavaly a Gyulai István Memorial
volt az egyetlen nemzetközi megméretés,
amin Janka el tudott indulni, és ott megállta a helyét, az ítéletidő ellenére, a bivalyerős mezőnyben 57,10 másodperccel
a hatodik helyen végzett. Sajnálom, hogy
síkon és gáton is csak néhány századmásodperccel maradt el az országos csúcstól.
Az olimpiai részvétel kiharcolása borzasztóan kemény dió, ahhoz, hogy időeredménnyel kvalifikáljon, rengeteget
kéne javulnia, a másik út a különböző versenyeken elért helyezésekkel sem sokkal
könnyebb. – Janka bekerült a KAP, a Kiemelt Atlétikai Program kedvezményezettjei közé hetvenedmagával, ami óriási
megtiszteltetés, egyben lehetőség – magyarázta Bartha Attila. – Ez az elit, edzőtáboroktól kezdve minden támogatást megkapnak azok az atléták, akik ide tartoznak,
reméljük, ki is tudjuk ezt használni, már
ha a koronavírus megengedi. Tavaly
ugyanis a tavaszi első hullám keresztülhúzta a számításainkat. A lényeg az, hogy
Janka két nagy ellenfele, Nádházy Evelyn
és Mátó Sára is jó formában van, egymást
húzhatják a jó eredmények felé. Janka nagyon tudatosan készül, mindent alárendel
az atlétikának, ezt a pár évet álmai megvalósításának szenteli.
Már csak az a kérdés, mit szól mindehhez napjaink első számú közellensége, a
koronavírus. n (Ch. Gáll András)
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