Várják az ötleteket

Folytatódik az aszfaltozás

Fellépések előtt

Kieső zónában

A Szociális Szolgálat munkatársai is segítenek
az ötletek benyújtásában Budafok-Tétény részvételi költségvetéséhez. (2. oldal) 

Budafok-Tétény újabb öt út építésére nyert
támogatást a kormány Budapesti Útépítési
Programjától. (2. oldal) 

A Szolnoki–Zsadon színészházaspár
a pandémia alatt sem ül a babérjain,
újabb feladatokra készülnek. (5. oldal) 

Nyert a BMTE a Promontor utcában a Zalaegerszeg ellen, de kikapott Pakson. A csapat ismét a
kieső zónába került. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Tanár lett
Koltai Lajos
Az egyetemen is át
akarja adni a tudását
a világhírű operatőr

(8. oldal) 
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Indul a Tisztítsuk meg az országot! kampány
A Hunyadi-laktanya előtti sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Budafok-Tétény önkormányzata is csatlakozott a kormány kampányához
mi televízió kamerája is kivonult, a sajtó egyéb munkatársairól nem is beszélve.
A kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltaknak
megfelelően kiemelt feladatként kezeli a hulladékképződés és illegális lerakás visszaszorítását. A „Tisztítsuk meg
az országot!” program célja az ország
területén jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolása.
Felütésként Schanda Tamás kiemelte: „Együttműködéssel lehet csak megtisztítani az országot az illegálisan lerakott hulladéktól, ebben nagy segítséget
jelent a Hulladékradar alkalmazás,
amelyen keresztül a szennyezett területek bejelenthetők. Csak az eddigi bejelentések több mint 650 roncsautóról,
mintegy 1300 gumiabroncshalomról,
több mint 4000 nagy és több mint 1600
még nagyobb, 5 köbméternél is kiterjedtebb, vegyes összetételű szeméthegyről érkeztek. Nem elég listázni
az illegálisan kirakott szeméthalmokat, el is kell szállítani onnan a hulladékot, ebben pedig hatalmas munkát
végeznek a közreműködő partnerek:
a MÁV, a Magyar Közút, az erdészeti társaságok és a nemzeti parkok, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság is.” (Továbbiak a 10. oldalon) 

Január 28-án Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
miniszterhelyettese, Homolya Róbert,
a MÁV elnök-vezérigazgatója, Németh
Zsolt országgyűlési képviselő, a külügyi bizottság elnöke és Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere
sajtótájékoztatón ismertette a „Tisztítsuk meg az országot!” program kedvező hatásait. A rendhagyó sajtóesemény
színhelye az egykori Hunyadi-laktanya előtti Háros utca szakasz volt, ahol
a tájékoztatóval egyidejűleg gőzerővel
zajlott a szemétszedés.
terep nagyon is ismerős a kerüle-

Ati hobbifutók előtt; erre vezet a Vas-

macska étteremtől a nagytétényi Kastélyparkig tartó nagyszerű futóútvonal,
amelynek legszebb szakasza a hárosi
Duna partján húzódik. De bármennyire
szép és vadregényes is ez a természetes
futópálya, az élményt nagyban rontja a
lépten-nyomon szemünkbe ötlő szemétkupacok, sőt, -hegyek undorító látványa.
Nos, ezeket a szemétdombokat – vagy
legalábbis ezek közül jó néhányat – takarítottak el a munkások január végén.
A tüsténkedés mintegy háttérként
szolgált a Háros utca 3. szám elé meghirdetett sajtótájékoztatóra, amelyre az álla-

Schanda Tamás, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
miniszterhelyettese
és Németh Zsolt, kerületünkben élő
országgyűlési képviselő,
az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke

Újabb egyeztetés a frakciókkal
A különleges jogrend alatt is rendszeresek a frakcióegyeztetések

A kommunizmus áldozataira emlékezünk
Az Országgyűlés 2000. június 13-án fogadta el azt a határozatot, amely február 25-ét a Kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Magyarországon azóta tartanak hivatalosan is megemlékezéseket az áldozatokról. A
kommunista diktatúráknak közel százmillió ember esett áldozatául szerte a világban. Budafok-Tétény szintén megemlékezik róluk február 25-én. (9. oldal) 

Idén harmadik alkalommal hívta ös�sze Karsay Ferenc polgármester a helyi
frakcióvezetőket, hogy lehetőséget adjon valamennyi politikai pártnak és helyi
szervezetnek a személyes véleményük
kinyilvánítására a legfontosabb, kerületünket érintő kérdésekben. A polgármester közös nyilatkozattételre is kérte
a részt vevő frakcióvezetőket, illetve Budafok-Tétény 2021-es költségvetéséről
is előzetesen tájékoztatta a jelenlévőket.
arsay Ferenc a Helyi Operatív Törzs

Kajánlására kérte közös nyilatkozatté-

telre az egyeztetésen részt vevő frakcióvezetőket, hiszen a korábbi tárgyalások
alkalmával megegyezés született arról,
hogy a kerület érdekét képviselő fontos
ügyeket pártállástól függetlenül mindenki támogatja. (Továbbiak a 3. oldalon) 

Perlai Zoltán (DK)
és Kerekes Gábor (Momentum)
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Van egy jó ötlete?
Itt a segítség!

A Szociális Szolgálat is segít a részvételi költségvetés projektbenyújtásához
A Szociális Szolgálat munkatársaihoz
fordulhatnak azok a kerületiek, akiknek technikai nehézségük adódna,
amikor ötleteket szeretnének beadni
Budafok-Tétény részvételi költségvetéséhez.
an egy jó ötlete? Szeretné beadni a

VBudafok-Tétény Közösségre Kap-

csolva Részvételi Költségvetés keretén
belül, de nehézséget okoz az internethasználat és az online térben való eligazodás? Segítünk! A Szociális Szolgálat munkatársai az Anna utca 10.
szám alatti székhelyen előzetes bejelentkezés alapján, személyesen nyújtanak segítséget hétköznapokon 9–14
óra között – tájékoztatott az önkormányzat. Közölték: a bejelentkezés a
segítségre hétköznapokon 8–16 óra kö-

zött a 06-1/226-0179-es telefonszámon
lehetséges.
Az ötleteket február 22-ig lehet benyújtani a kozossegrekapcsolva22.hu
oldalon.
Mint arról korábban beszámoltunk,
január 4-én indult el újra a Budafoktétényi
Részvételi
Költségvetés,
amelyhez javaslatokat várnak a kerületi lakosságtól, hogy Budafok-Tétény
bevételeinek egy meghatározott részét
mire fordítsa az önkormányzat.
A testületi döntés értelmében az előző
körből megmaradt összegeket is felhasználják, így idén a területrészenkénti 100
millió forint felett Budafok plusz 28 millió forinttal, Nagytétény plusz 20 millió
forinttal gazdálkodhat (Budatétényben a
teljes keretösszeget felhasználták, így ott
idén is 100 millió forintról dönthetnek).

Az állandó vagy ideiglenes 22. kerületi lakcímmel rendelkező lakosoktól olyan ötleteket várnak, amelyek
minél több ember számára jelentenek
újdonságot, könnyebbséget, örömet a
mindennapokban. 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 saját, 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)

Folytatódik az aszfaltozás
A kerület újabb öt út építésére nyert támogatást a kormánytól
Idén is folytatódik a kerületi belterületi földutak felszámolása. Budafok-Tétény újabb öt út építésére nyert támogatást a kormány Budapesti Útépítési
Programjától.
erületünk öt év alatt készült leasz-

Kfaltozni az összes, tizennégy ki-

„Felszíni metróval” kerülnénk ki
a Budafok-tétényi dugókat

Minden órában legalább négy vonat fog indulni Budapestre az agglomerációból
Egy minapi konferencián Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért
felelős államtitkár elmondta: a végső cél
az, hogy az emberek gyorsabban és kényelmesebben jussanak el a munkahelyükre, legyen kevesebb dugó, ezáltal tisztuljon
meg a levegő és csökkenjen a környezetszennyezés. Budapest közlekedésében
szinte minden probléma gyökere, hogy naponta egymillió ember jön be autóval az
agglomerációból és a külső kerületekből a
belső városrészekbe dolgozni, tanulni, szolgáltatásokat igénybe venni. Fürjes szerint a
közösségi közlekedés nem elég versenyképes, miközben a külső kerületek és a főváros környéki települések népessége folyamatosan nő. „Ezt a kihívást kell megoldani,
és ebben a vasút a város aranytartaléka” –
mutatott rá az államtitkár.
most elkészült stratégia biztosítja,

Ahogy minden agglomerációs telepü-

lésről óránként négy vonat induljon Budapestre, valamennyi elővárosi vonal
legalább három metróvonalat érintsen,
az elővárosi vasúthálózat forgalma megduplázódjon, és mindez egyetlen jeggyel
vagy bérlettel igénybe vehető legyen. A
stratégia húsz év alatt kétezermilliárd forintnyi, döntően uniós forrásból fog megvalósulni, amelyből 2030-ig ezermilliárd
forint biztosított. A kormány elsőként a
Déli Körvasút-programnak és a HÉV fejlesztésének lát neki.
Az államtitkár által taglalt probléma
talán egyetlen fővárosi kerületet sem sújt
oly mértékben, mint Budafok-Tétényt.
„A kerületben húzódó vasútvonalakat sokszor nem szeretjük a zajhatás mi-

att, de látnunk kell az előnyét is. Ez kitörési pont a közúti közlekedés egyre
súlyosbodó nyomorúságából, és valóban felszíni metróként, elővárosi vasútként funkcionálhat a jövőben – mondta
a VH-nak Németh Zoltán, kerületünk alpolgármestere. – A dél-budai térség gépjárműterhelése az utóbbi években rendkívüli módon megnövekedett. Ennek az
egyik oka, hogy részben a XI. kerületben, részben az agglomerációban jelentős mennyiségű lakás, családi ház épült.
A kerületünkben is, persze, de inkább
Péterhegyen és az Auchan környékén, és
ezeknek a forgalma dugót képezhet Budafok és a belső területek között. És az
érdiek, diósdiak is rajtunk keresztül ingáznak a Belvárosba, autóval. Mindez az
elviselhetetlenségig növeli útjaink for-

galmát, jórészt a navigációs rendszerek
miatt, amelyek a „menekülő” útvonalakat is a kerületi kertvárosi utcákon keresztül jelölik meg.”
Az alpolgármester szerint sokszor felvetődik a különféle forgalomkorlátozások lehetősége, igénye, de ennél fontosabb lenne, hogy biztosítsunk járható utat
a város belső kerületei és az agglomeráció között ingázók – és természetesen a
budafok-tétényiek – számára.
„A megoldás a kötött pályás közlekedés, a vasút – mondta a politikus. – Fontos, hogy lehetővé tegyük a módváltást,
azaz hogy az utas tudjon zökkenőmentesen közlekedési módot váltani. Magyarul: az agglomeráció lakosa, a diósdi
vagy érdi polgár minél hamarabb tudja
letenni az autóját vagy még Érden/Diósdon, vagy a városhatár közelében, és átszálljon a vonatra. Ezért legyen több P+R
parkolóhely, Nagytétény-Diósd állomásnál az agglomeráció és Nagytétény lakosai számára, a belsőbb megállóknál a
kerületiek kiszolgálására. Továbbá megfelelő legyen a menetrend, gyakrabban
álljanak meg a vonatok. A MÁV-val és a
Közlekedéstudományi Intézettel már fel
is vettük a kapcsolatot.”
Németh Zoltán elismeri, hogy ezek
a megoldások – például a MÁV-menetrend módosítása, sűrítése – a kerület hatáskörén kívül esnek, de a politikus arról
is beszélt, hogy szerencsére felvetéseik
meghallgatásra és helyeslésre találtak az
érintetteknél.
Így talán egyszer búcsút mondhatunk a
Nagytétényi és a Budafoki út sokunk életét megkeserítő dugóinak. n (Ch. Gáll)

lométernyi belterületi földútját, a
kormány Budapesti Útépítési Programjának köszönhetően azonban az elmúlt másfél év alatt már több mint tíz
kilométer földutat számoltak fel.
Budafok-Tétény az elmúlt év decemberében további 402 folyóméternyi 5 utca építésére nyert el támogatást
100 500 000 forint összegben.
A nyertes pályázatnak köszönhetően öt utca készülhet el, amelyek közül az első három útépítésére
szennyvízcsatorna kiépítését követően kerülhet sor. Elkészülhet a Csuszka
utca (221384 hrsz.–221388/2 hrsz. között), a Pohár utca (Kakukkfű u.–Hajómalom u.), a Hajómalom utca (Pohár
u.–Hajómalom u. 5. sz.), a Tatár forduló (Tatár forduló 15. sz.–234324/6
hrsz.) és a Mandulavirág utca (Mária
u.–zsákutca vége) aszfaltozása.

Budafok-Tétény
önkormányzata
január végén szintén a kormány Budapesti Útépítési Programjának keretében támogatási igényt nyújtott be
további tíz utca (1177 folyóméter) kiépítésére, erre 294 250 000 forint támogatási összeget igényeltünk.
Nyertes pályázat esetén a tervek
szerint aszfaltburkolatot kaphat a Hittérítő köz (234321/4 hrsz.–234321/2
hrsz. között), az Aranyforint utca (Kakukkhegyi út–zsákutca vége), a Könyök utcából nyíló 223433 hrsz. útszakasz (Könyök u.–zsákutca vége),
a Gyárfás Jenő utca (Erzsébet királyné u.–Csiperke u.), a Szakiskola utca
(Mandulafa u.–Balatoni út), a Tegzes köz (234418/8 hrsz.–234431 hrsz.
között), a Kőtörő utca (Bartók Béla
út–zsákutca vége), a Szélkakas utcából nyíló 236564/3 hrsz. útszakasz (Szélkakas u.–231054/9 hrsz.),
a Forintos köz (Libertás u.–zsákutca vége) és a Rózsabarack utca (Barackos út–Sík u.). A Szélkakas utcából nyíló 236564/3 hrsz. útszakasz
és a Forintos köz útépítésére csak a
szennyvízcsatorna kiépítését követően
kerülhet sor. n (budafokteteny.hu)

Meseház az Árnyaskertben
Új játszóház az Árnyaskert Tagóvodában
kerületi intézmények karbantar-

Atása és felújítása során épült meg

az Árnyaskert Tagóvoda új játszóháza. Budafok-Tétény önkormányzata folyamatosan karbantartási, felújítási munkálatokat végeztet a kerületi
intézményekben. A koronavírus-járvány ellenére sem álltak le ezek a
munkák, így számos kerületi bölcsőde és óvoda is megújulhatott a közelmúltban.

Az Árnyaskert Tagóvodában található
kő játszóházat lebontották, helyére pedig
egy új, fából készült kis házat telepítettek.
Az új játszóház minden darabját, elemét,
alkatrészét egyedileg, kézzel készítettek
el. A játszóház körül műfüvet fektettek le.
A házikó megépítése azért is fontos, mer
ennek köszönhetően az ide járó gyermekek számára még több lehetőséget teremtettek arra, hogy a szabadban töltsék el az
idejüket. n (VH–budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Újabb egyeztetés a frakciókkal
A különleges jogrend alatt is rendszeresek a frakcióegyeztetések
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az oltás az új típusú koronavírus-járvány
megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere. Addig nem térhetünk vissza a korábban megszokott mindennapokhoz, amíg ki nem alakul az a
védettség, amit kizárólag a vakcina nyújthat számunkra. Ezért az önkormányzat tájékoztatása szerint a polgármester egy,
minden politikai véleményt nélkülöző,
az oltakozás fontosságát hangsúlyozó felhívást kívánt aláíratni a frakciókkal. Ezt
lapzártánkig a Fidesz–KDNP, a Budafoki Baloldal és a Civil Frakció írta alá, míg
a DK- és a Momentum-frakció jelenlévő
képviselői gondolkodási időt kértek. (A
felhívással kapcsolatban további információkat olvashatnak a 7. oldalon)
A polgármester ezután elmondta, hogy
ő továbbra is a kerületiek érdekét, biztonságát és egészségét tartja a legfontosabbnak. A közös nyilatkozattétel egy olyan
egyértelmű álláspontot fogalmazna meg,

amely a lakosság számára is nyilvánvaló
üzenetet közvetítene, azaz az oltásra történő regisztrációt.
Második napirendi pontként a 2021.
évi költségvetés alapjairól tájékoztatta a
jelenlévőket a polgármester, melyet a gazdasági irodavezető asszony egészített ki.
Az előző két egyeztetés során a képviselők meghatározták a Budafok-Tétény jövője szempontjából közös értékek
és együttműködési irányelvek alapjait,
amely biztosítja kerületünk zavartalan fejlődését, előrehaladását.
Karsay Ferenc polgármester ezúttal a
közös együttműködés preambulumát terjesztette a frakció elé, melynek tartalma
szerint a jelenlévő minden politikai szervezet alapvető érdeke, hogy közmegegyezés legyen a településpolitikai kérdésekben, a település fejlesztését, működtetését
közép- és hosszú távon érintő ügyekben.
Ahhoz, hogy a kívánt célok megvalósulhassanak, összefogásra és közös gon-

dolkodásra van szükség, melynek alapja az együttműködésre való nyitottság és
egymás tisztelete.
A preambulumban foglalt alapértékek
listája nyitott, kiegészíthető, de csak olyan
elem szerepelhet rajta, amiben minden
szereplő egyetért.
A kerületi frakciók képviselőinek újabb egyeztetésére jövő héten kerül majd sor, ahol megvitatják a költségvetés és a preambulum
részleteit. n (VH – budafokteteny.hu)

Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester

Mi a véleményük?
Daróczi Károly
önkormányzati képviselő
Budafoki Baloldal

Kedves Olvasó !
Néhány a tavaly elvégzett munkákból:
A legfontosabbak egyike, hogy sikerült befejeznünk a Leányka utcai lakótelep páros
oldalán a járda teljes újjáépítését! Az egyik
fő vállalásom volt, s örülök, hogy már az első
évben teljesült.

Körzetünk több helyszínén pótoltunk fákat, pl. a Dombos játszótéren is, ill. helyeztettünk ki szeméttároló edényeket.
Az év vége felé felfestettük a Törley tér és
a Leányka utca sarkán lévő mozgássérültparkolóhelyet (idén a Leányka utcai nagy
parkolóban is kialakítunk további 3 mozgássérült-férőhelyet).
A Mária Terézia utca 28–30. sz. társasház mögött (és a Spar áruház között) lévő
elöregedett, sérült sorompót felújítottuk, új
festést is kapott.
Több helyen sikerült eltüntetni a
graffitiket, így a sok-sok éve a Leányka utca
14. sz. épület oldalán lévőt is.

Több alkalommal takarítottuk a körzetünk villamos- és buszmegállóit, és nagy
számban vettünk részt a Duna-parti szemétszedésben is.
Kijavíttattam az Anna utca 18. sz. épület
melletti töredezett, balesetveszélyes lépcsősort, és sima, akadálymentes járást biztosító
új aszfaltburkolatot kapott a DM áruház előtti széles járdaszakasz is.
A pandémia miatt rossz anyagi helyzetbe került családoknak 190 tartósélelmiszercsomagot, és gyermekeik részére csaknem
240 darab Mikulás-csomagot osztottunk ki.
Jó egészséget és szerencsés évet kívánok
önöknek! Kérem, keressenek továbbra is! n
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Álláspont

Németh Zoltán alpolgármester

Fejlesztéseink
fókuszában a fiatalok
mozgási lehetőségei
szabadtéri sportparkok népszerűsége rámutatott, hogy a kerületi tizen-,

Ahuszonéves fiatalok szívesen töltik szabadidejüket mozgással. Erre kínál

újabb lehetőséget a kerületi önkormányzat több fejlesztésével, így a bringapark építésével is.
Ez több szempontból is fontos beruházás. Kerületi lakosként számos esetben tapasztaltam, hogy egy-egy elhanyagolt terület milyen gondot jelenthet
egy lakóközösség számára. Az elágazás tőszomszédságában egy ilyen, korábban BKV-s terület sorsa egy szerencsés „találkozás” következtében jobbra fordulhat. Az Országos Bringapark Program keretében ugyanis kerületünk 40 millió forintos támogatást nyert el az államtól. Ennek segítségével
– a támogatást jelentősen meghaladó saját részt hozzátéve – a kerületi önkormányzat kerékpáros pumpapályát épít. Itt a biciklizést amatőr vagy magasabb szinten űzők is sportolhatnak. A fejlesztés egyben a terület rendezését és folyamatos karbantartását jelenti.
Hasonlóan a szabadtéri mozgást szolgálja a kerületi részvételi költségvetés
egyik nyertes pályázata, a Rózsakerti futókör is. A kerületi önkormányzat beruházásában hamarosan elkezdődik a kivitelezés, az időjárás függvényében. A Rózsakerti lakótelepen és a környékén élők így egy 1,5 km hosszú, részben rekortán
gumiburkolatú pályán hódolhatnak majd szenvedélyüknek, a futásnak. Természetesen mindezt úgy, hogy ne zavarják a gyalogosan közlekedőket sem.
A fenti fejlesztéseken kívül az is fontos számunkra, hogy több olyan intézmény,
létesítmény legyen a kerületben, amelyek gyermekeink rendszeres mozgását segítik. Így ezek a mindennapos testnevelés megfelelő háttereként szolgálhatnak.
Ennek tükrében több nagyszabású beruházás megvalósítása is a küszöbön áll. A Kolonics iskola és a Budai Nagy Antal Gimnázium között egy 300
férőhelyes tornacsarnok épül, amely a reményeink szerint megtartható iskolai rendezvények és versenyek helyszínéül szolgál majd.
A koronavírus ugyan átírta terveinket, miszerint a jégsátorban már javában edzéseket lehessen tartani. Azonban amint a korlátozások engedik, megnyílnak kapui kerületünk hiánypótló létesítményének, amely
multifunkcionalitásának köszönhetően mind a négy évszakban kiszolgálja a
sportolásra éhes gyermekek és családok igényeit.
A sportfejlesztések mellett továbbra is minden pályázati lehetőséget igyekszünk megragadni, amely biztosítja kerületünk zavartalan fejlődését, és folytatjuk a már megkezdett beruházásainkat is.
A biztonságos és rendezett közlekedés jegyében tovább folytatódik a belterületi földutak felszámolása, valamint a zebraépítési program. Valamennyi fejlesztésünk az itt élőkért és itt élőkkel közösen valósul meg. Számít az önök véleménye,
és igyekszünk megteremteni a békés, nyugodt együttélés alapjait, fejlesztéseinkkel
segíteni az egészséges életmódot. Ennél most semmi nem lehet fontosabb. n
egy tiszta hang

Haraszti Gyula felelős szerkesztő
Jurás László
önkormányzati képviselő
Általános Ipartestület

Az egyetlen út!
Az utóbbi időben megerősödtek azok a
hangok, amelyek a karanténkorlátozások
enyhítését kérik, különös tekintettel a vendéglátó szakmára. A magyarok többsége
tudomásul veszi a saját érdekében hozott
korlátozásokat, mert szeretné, hogy bizton-

Kerekes Gábor
önkormányzati képviselő

Momentum Mozgalom

Mindenkinek jár a nyugodt élet
2020-ban nagy öröm érte kerületünk sportrajongóit. A BMTE futballcsapata 74 év után
feljutott az NB I-be. A pálya az elmúlt években sokat fejlődött, új csarnok épült, a gyep

Kóber György Márk
önkormányzati képviselő

Közösség Dél-Budáért
Egyesület

A járvány leküzdésének egyetlen módja, hogy az emberek többsége felvegye
a koronavírus elleni védőoltást – ezért
biztattunk mi, ellenzékiek korábban, és
biztatunk mindenkit most is arra, hogy
amint lehetősége adódik rá, kérje a vakcinát.

ságban visszaálljon a régi élete. A legrövidebb idejű megoldás az oltások elfogadása, a kialakuló védettség és az újranyitás.
Az oltásellenes hangok csak a probléma és
a lezárás idejét nyújtják meg. Az egészségünk legnagyobb vesztese egyértelműen a
turizmusra, vendéglátásra berendezkedett
szolgáltatóipar. Ezért fontos a helyi közösségek összefogása. Ennek egyik legegyszerűbb módja, ha helyi éttermektől rendeljük meg a munkahelyi ebédet vagy családi
vacsorát. De jó lehetőség az is, ha egy helyi vállalkozás munkalehetőséget ajánl fel a
munka nélkül maradt éttermi alkalmazottaknak. Bakos Miklós, a Bakosfa Kft. tulaj-

donosa jó példával megtette ezt, és felhívására többen is jelentkeztek a cégnél és
elkezdték a munkát. Mindenki tudja, ha
semmilyen bevétele nincs, egy kisebb, de
biztos fizetés a túlélésben nagyon fontos
lehet. A cég pedig abban bízik, hogy olyan
munkaerőt is találhat, amelyik a biztos fizetésért a szakmaváltáson is elgondolkodik. A
kezdeményezés tehát jó, és arra biztatom a
járvány idején is működő helyi vállalkozásokat, ha van betöltetlen munkakörük, tegyenek hasonló felajánlásokat.
És végezetül kérem, minél többen regisztráljanak az oltásra, már én is megtettem… n

fűtést kapott, a világítás teljesítményét jelentősen növelték, bővült a lelátó.
Amellett, hogy örülök a sportsikernek,
képviselőként fontos számomra, hogy ezek
a változások hogyan hatnak a pálya környékén lakókra. Ezért decemberben egy
online kérdőívet indítottunk el, amit 123-an
töltöttek ki. A kitöltők között közel azonos
számban voltak a közvetlenül a pálya közelében, a 2-5 utcányira és a távolabb lakók.
A pálya közvetlen közelében élők
70%-a jelzett közlekedési problémákat a
mérkőzések idején, 35 százalékukat más

időszakban is zavarja a jelentősen megnőtt forgalom.
Szintén sokakat zavar a nagyon
erős világítás: mérkőzések idején a lakók mintegy felét, mérkőzéseken kívül
is 40%-át. A zajhatást a lakók 30%-a, a
közbiztonságot 14%-a ítélte zavarónak.
A beérkezett válaszok alapján javaslatokat dolgozok ki a BMTE és az önkormányzat
vezetésének. A célom az, hogy a békés egymás mellett élés szellemében a környék lakóinak életét csak a tényleg szükséges mértékben zavarja a pálya működése. n

Azonban azt is megértjük, aki fél egyes
vakcináktól, miután az engedélyezést a kormány kivette a szakemberek, az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet kezéből, a politikusok által engedélyezett oltásokat már mi sem tudjuk tiszta
szívvel ajánlani. Azokat az oltásokat ajánljuk,
melyeket az Európai Gyógyszerügynökség
és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hagyott jóvá. A vírus legyőzése csak igazoltan biztonságos és
hatékony oltásokkal lehetséges.
Február 3-án Karsay Ferenc polgármester a frakcióvezetők orra alá tolt egy

nyilatkozatot előzetes tájékoztatás nélkül,
hogy írjuk alá. A frakcióvezetők azonban
nem írhatnak alá semmit a képviselőtársaikkal történő egyeztetés nélkül, hiszen a
demokrácia lényege a többség akarata. A
frakcióvezetők ezért egy napot kértek az
aláírásra, de nem kapták meg. Karsay Ferenc, „együttműködést” hirdető fideszes
polgármester nem várt egy napot, hanem kérésük ellenére nyilvánosságra hozta a frakcióvezetők aláírása nélkül
a dokumentumot.
Így működik a Fidesz-féle együttműködés. Ez diktátum, nem együttműködés! n

Hiteles forrás

A Városházi Híradó történetében eddig példátlan támadás érte lapunkat a közösségi média
felületein az ellenzéki összefogás egyes képviselőinek részéről. Továbbra sem tartjuk feladatunknak, hogy ilyen bejegyzésekre, vádaskodásokra reagáljunk, most azonban kivételt
kell hogy tegyünk. A minket ért vádak ugyanis nemcsak alaptalanok, de közvetve megsértik azokat a munkatársainkat is, akik a Városházi Híradó elkészítésén hétről hétre dolgoznak, és az olvasóinkat is, akiknek nagy többsége minden eddigi tapasztalat és felmérés
szerint jó szívvel forgatja a kerület lapját, azt hiteles forrásnak tekinti, ha a Budafok-Tétényben zajló eseményekről kíván tájékozódni. A Városházi Híradó hiteltelenítésének kísérlete
azért is elkeserítő, mert olyan orgánumot neveznek hazugnak és kiegyensúlyozatlannak,
amely a fővárosban egyedülálló módon ad lehetőséget minden egyes képviselő-testületi
politikusnak arra, hogy rendszeresen kifejthesse a véleményét a kerületi ügyekről a hasábjain. A képviselők véleményének közreadása ráadásul – szintén egyedülálló módon – nem
a felelős szerkesztő kénye-kedve szerint történik, hanem egyhangú képviselő-testületi határozat született arról, hogy ez kötelessége a lapnak, mégpedig abban a formában, ahogyan azt az erről szóló előterjesztésben meghatározták. Az ellenzék egyes pártjainak politikusai most azt nehezményezik, hogy szerintük nem adtunk ezen kívül is megszólalási
lehetőséget nekik egy bizonyos témában, méghozzá a jelenleg is zajló frakcióegyeztetések kapcsán. Ezek az állítások azonban nem felelnek meg a valóságnak. Amikor ugyanis a
DK, a Momentum, a Jobbik, az MSZP és a Közösség Dél-Budáért Egyesület egy válaszcikk
megjelentetésének igényével fordult hozzánk, mi nyitottak voltunk a véleményük közlésére. Mindössze annyit kértünk, hogy ezzel várjuk meg, amíg a tárgyalások lezárulnak. A pártok megkeresésére szó szerint a következő tartalmú levéllel válaszoltunk:
„Természetesen az együttműködési megállapodást nagyon fontosnak tartjuk, ennek
pontos részleteiről szeretnénk beszámolni a Városházi Híradóban, hogy ezúton is tájékoztassuk a kerület lakosságát.
Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátor úr tájékoztatása szerint jelenleg folyamatban van az egyeztetés a frakciók és a polgármester úr között a közös irányelvekről. A frakcióknak az a kérése, hogy amíg a megállapodás nem születik meg, senki se
kommunikáljon erről. Ezt tiszteletben szeretnénk tartani, ezért azt javaslom, hogy amikor
megszületik a megegyezés a közös alapelvekről és irányelvekről, az összes tárgyaló fél,
azonos terjedelemben fejtse ki az álláspontját a kerületi lap hasábjain.
Ezzel elkerülhetjük a félreértéseket, és lehetőségünk lesz arra is, hogy helyesbítsük,
pontosítsuk az ügyben korábban megjelent információkat.”
Azóta persze sokan, sok mindent kommunikálnak a frakcióegyeztetésről. És természetesen mi is néha tévedünk, ahogyan senki sem tévedhetetlen. A tévedéseinket azonban mindig hajlandóak vagyunk helyesbíteni is. Jó lenne, ha ezt elvárhatnánk másoktól
is, például azoktól, akik méltatlanul vádaskodnak velünk szemben! Mert a fű zöld, az ég
kék, a forrás pedig a Városházi Híradó. Mégpedig hiteles forrás, és reméljük, az is marad!
Arról azonban nem tehetünk, hogy aki elvakult, az nem látja a színeket. n

Helyesbítés Lapunk január 13-i számában tévesen azt írtuk, az ellenzék
a „Nyilatkozatok helyett tetteket” című nyílt levelében arra utalt, hogy „Le akarják
állítani a gyermekeket és az utánpótlást szolgáló sportfejlesztéseket”. Ezzel szemben a levelükben csak egy, a gyermekeket és az utánpótlást is szolgáló létesítmény, a budafoki jégsátor megépítéséről szóló szerződést kifogásolták. n
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 Városházi Híradó

felhívás

felhívás

Szeretnél fellépni zenekaroddal
Budapest Bornegyedében, Budafokon?

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Az elmúlt évek nagy sikerű zenei tehetségkutató
versenyét idén is megrendezzük ONLINE formában,
hogy lehetőséget adjunk új
együttesek, zenészek bemutatkozására Budapest
Bornegyedében, Budafokon. Biztosítsd a helyed
már most az idei Pincejárat fellépők között, vegyél
részt zenei tehetségkutató
versenyünkön!*
Budapest Bornegyedében, Budafok-Tétényben a bor és a kultúra kéz a kézben jár. Az idén 5 éves Budafoki Pincejárat projekt keretében lehetőséget kívánunk teremteni olyan fiatal zenészeknek, zenekaroknak, akik szívesen kipróbálnák, milyen az ONLINE térben megmérettetni, a legjobbaknak pedig
milyen igazi közönség előtt játszani (vagy élőben stream-elni, amennyiben a
járványügyi korlátozások mást nem tesznek lehetővé).
Ha zenekarod vagy Te rendelkezik minimum 3 dallal, amelyet jó minőségben
rögzített és feltöltött valamely videomegosztó csatornára és szívesen bemutatná őket a Budafoki Pincejárat ONLINE felületein is, akkor küldd el a jelentkezésedet a bornegyed.hu/regisztracio oldalon az alábbi információk megadásával:
• Zenekar/fellépő neve
• Zenei stílusa
• Online bemutatkozó anyag (youtube vagy vimeo linkek), amely tartalmaz
három minimum 3, legfeljebb 10 perces zenei produkciót
• Rövid, magyar nyelvű szöveges leírás a zenekarról/fellépőről és a bemutatandó produkciókról
• 1 db nyomdai minőségű fotó a zenekarról/fellépőről
• Email-cím
• Telefonszám
A beküldött anyagokat szakmai zsűri értékeli. A nyertes zenekarok/előadók
fellépési lehetőséget kapnak Budapest Bornegyedében, Budafokon, a Pincejárat vagy a kerület valamely kulturális programján (amennyiben a járványügyi korlátozások mást nem tesznek lehetővé, élő ONLINE koncertközvetítés
formájában). A fellépési lehetőséggel kapcsolatos további tudnivalókat a versenyszabályzat tartalmazza.**
Jelentkezési határidő: 2021. március 7. éjfél
Várjuk a jelentkezéseteket!
*A járványügyi szabályokhoz alkalmazkodva a fellépés lehet élő (valamely
budafoki pincében vagy szabadtéren) vagy élő ONLINE közvetítés egy budafoki stúdióból.
**Versenyszabályzat
A nyertes zenekar/fellépő 150.000 Ft, a különdíjas zenekar/fellépő pedig
100.000 Ft hozzájárulást kap a megjelenéshez, amit minden esetben számlával kell igazolni. A kiállított számla előadóművészeti tevékenységről vagy
szállítási költségről szólhat.

Tárgy: 	Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítása a Kolonics György Általános Iskola telkére (hrsz:220657) vonatkozóan
Tisztelt Partnerek! Jelen felhívással tájékoztatom Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a tárgyi területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét.
Jelen rendelet készítésének célja a hatályos 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott KÉSZ pontosítása annak érdekében, hogy a telken
a vonatkozó létesítési előírásoknak és az optimális használat követelményeinek
mindenben megfelelő kosárlabda csarnok tudjon létesülni.
A tervmódosítás az alábbi elemeket tartalmazza:
• A 220657 hrsz-ú ingatlanon jelenleg két építési övezet található. Nagyrészt Vi-2/BF/5 intézményi területbe tartozik, azonban a telek É-NY-i részén önálló övezetként lett kialakítva egy terület Vi-2/BF/L-2 jellel. Ezt javasoljuk megszüntetni és a teljes telket Vi-2/BF/5 övezetbe sorolni.
• A jelenlegi helyen a szabályozási tervben nincs kijelölve építési hely, itt építési hely kijelölését javasoljuk. A szabadonálló beépítés miatt, a nyugati és keleti
oldalon az oldalkertek méretét szűkíteni kell, a maximális 10m-es tűztávolsággal és csatlakozó 6-6m-es hátsó kertekkel számolva 4m-re.
• A minimális zöldfelület értékét 25%-ban javasoljuk meghatározni.
A teljes tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a
www.budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon tekinthető meg.
Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017
(02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben
résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2021. február 17.-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:
• írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
• elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.
Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a tárgyi témában 2021. február 9.-én, 14:00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében lakossági fórumot tartunk. A
lakossági fórumon való részvételi szándékát kérem, a fenti email címen előzetesen jelezze. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.
A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,
c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál
korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,
e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.
2021. január ….
Tisztelettel: Karsay Ferenc polgármester

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

Anelmi adottságait, a Dunával és idilli környezetével való

kapcsolatát, a jelenleg működő nagy és átmenő forgalmú közösségi úthasználatot, valamint az utóbbi években kialakított
parkok, pihenőhelyek vizuális kapcsolatát a kijelölt felületekkel. Pályázni öt helyszínre lehet egyben és külön-külön is.
A pályázatot az alábbi helyszínekre lehet benyújtani:
1222 Bp., Kossuth Lajos u. 22. – átjáró
1222 Bp., Kossuth Lajos u. 93. déli homlokzata
1221 Bp., Magdolna u. 28. déli tűzfala
1221 Bp., Városház téri és Duna utcai MÁV-aluljárók – a
műszaki dokumentációban szereplő felületek
1225 Bp., Mária Terézia u. 60. – 2 északi homlokzati tűzfal.
A pályaműveket a képviselő-testület által felkért szakértők
bírálják el. A győztes pályamunkákat az önkormányzat bruttó
350 ezer forint díjazásban részesíti.
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február 15.
A pályázati kiírás és annak mellékletei elérhetők a https://
www.budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok oldalon.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás: BudafokTétényért Városfejlesztő Kft. (tel.:+36-1/207 0492, e-mail:
varosfejlesztokft@bp22.hu). n (vh)
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SZABÁLYOS CSATORNAHASZNÁLATTAL SOKAT
TEHETÜNK A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI ELLEN
A klímaváltozás következtében jelentkező özönvízszerű esőzések egyre
nagyobb próbatétel elé állítják a kiépített közcsatornákat.
A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) mindent elkövet azért, hogy a klímaváltozásból eredő kihívások ellenére a kapacitások határáig folyamatosan és
biztonságosan vezesse el a szennyvizet.
Mostanra azonban az egyre gyakoribb terhelésnek kitett közcsatornarendszer
megóvása és a biztonságos vízelvezetés érdekében elkerülhetetlenné vált a
rendeltetésszerű és szabályos csatornahasználat betartatása. Az FCSM
számít a lakosság együttműködésére.
Míg az ingatlantulajdonosok többsége szabályszerű csatornahasználó,
akadnak olyanok, akik illegális szenny- és/vagy csapadékvíz-bekötéseikkel
veszélyeztetik a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás biztonságát. Az sem ritka,
hogy ezzel a rendesen díjfizető lakókörnyezetükben élőknek okoznak
elöntéseket, ezzel pedig károkat.
A szabálytalan közműhasználat mindenkinek káros, ezért közös érdekünk,
hogy lehetőségeink szerint mindent megtegyünk annak visszaszorításáért.
Mindezeket figyelembe véve az FCSM még fokozottabban fogja a jövőben
vizsgálni a csatornabekötések szabályosságát.
A vizsgálat ki fog terjedni a következőkre:
• a közcsatornára csatlakozás az FCSM hozzájárulásával történt-e,
• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat megléte
esetén a csapadékvíz-bevezetés szabályosan a csapadékvíz-elvezető
hálózatra kötött-e,
• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat esetén a szennyvíz-bevezetés szabályosan a szennyvízelvezető hálózatra kötött-e.

Azok az ingatlantulajdonosok, akik bizonytalanok a csatornabekötésük tekintetében (pl. nem régen vásároltak használt ingatlant és nem ismerik az
előzményeket), a kellemetlenségeket úgy tudják a legkönnyebben elkerülni,
ha a következő tanácsokat megfogadják:
• Első lépésként nézzék meg, hogy az ingatlanból a szennyvíz a közcsatornába
vagy emésztőbe kerül-e!
• Ellenőrizzék le, hogy a számlát a megfelelő szolgáltatótól kapják-e! (Közcsatorna-használat esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., emésztőhasználat esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
/FTSZV/ jogosult számlázni.)
• Ellenőrizzék le, hogy az ingatlanról hova kerül a csapadékvíz! Amennyiben
a közcsatornába, akkor járjanak utána, hogy ez a szolgáltató engedélyével
történik-e!

Az FCSM Ügyfélszolgálati Irodája (http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/
budapest/ugyfelfogadas/kozponti_iroda/) készséggel áll rendelkezésére azon
ügyfeleknek, akik bizonytalanok a teendők tekintetében, illetve akik esetleges
szabálytalan bekötésük megszüntetése vagy rendezése érdekében a türelmi
idő alatt szeretnének intézkedni.
A szabálytalan közműbekötések megszüntetésére, vagy szabályossá
tételére 2021. március 31-éig biztosított moratóriumi időszakban érkező
szabálytalan közműhasználatról történő bejelentések esetében az FCSM
eltekint a kötbér vagy a pótdíj kiszabásától, továbbá a maximálisan 5
évre visszamenőlegesen megállapítható szolgáltatási díj teljes időszakra
történő kiszámlázásától.
A bejelentést követően a szolgáltató helyszíni ellenőrzés alapján és a
jogszabályi előírások betartásával dönt a bekötés utólagos engedélyezéséről
vagy megszüntetéséről. A megszüntetésről szóló döntést követően az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő
Az ingatlantulajdonosoknak 2021. március 31-ig van lehetőségük víziközmű-használat kialakításáról, annak érdekében, hogy a kötbér- vagy
önellenőrzésre, az esetleges illegális rákötések megszüntetésére, vagy
pótdíjfizetés alól mentesíthető legyen.
ha minden feltétel adott, akkor szabályos eljárás keretében legalizálni
A szabályos közműhasználat mindannyiunk közös érdeke, abból a célból,
a csatlakozást.
hogy a szennyvíz folyamatosan és biztonságosan elvezetésre kerüljön.
Ezt követően azonban, 2021. április 1-jétől az FCSM által végzett fokozott
vizsgálatok során feltárt, illetve a tudomására jutott szabálytalan közműhasználathoz a jelenleginél jóval magasabb kötbér, illetve pótdíjfizetési kötelezettség társul, amelynek összege szélsőséges esetben akár 500.000 Ft is
lehet.

Városházi Híradó
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Elégedett a főtárgyaló
Perlusz László, a VOSZ főtitkára kedvezőnek ítéli meg
a kormánnyal kötött megállapodást
A Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) budafoki illetőségű főtitkára, Perlusz László beszámolt lapunknak a
kormányzattal való tárgyalásokról. Egyebek mellett szó esett a minimálbér emeléséről és a kamatmentes újraindítási
gyorskölcsönről is.

Segítség a vendéglátósoknak
Bakos Miklós átmenetileg munkát ad azoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek
A Bakosfa Kft. felhívást tett közzé honlapján, amelyre szép számmal jelentkeztek is a munka nélkül maradt vendéglátósok. Bakos Miklós tulajdonos
nem tartozik azok közé, akik csak prédikálnak a társadalmi szolidaritás fontosságáról.
„Magam is olvastam a Facebookon
azt a felhívást, amelyben sürgős segítséget kérnek a vendéglátósok – mondta lapunknak Bakos Miklós, a Borkő
utcai Bakosfa asztalosüzem és barkácsbolt tulajdonosa. – Én nem tartozom azok közé, akik csak siránkoznak, inkább megnéztem, az én
területemen hogyan tudnék segíteni a
koronavírus-világjárvány következtében munka nélkül maradt pincéreken,
cukrászokon, kávézótulajdonosokon.
Az jutott eszembe, ha minden működő vállalkozás csak egy vagy két vendéglátóst felvenne valamilyen munkakörbe – én úgy fogalmaztam: „örökbe
fogadna” –, az már óriási segítséget
jelentene. Megnéztem, hol vannak nekünk olyan munkaköreink, ahol esetleg még egy ember elférne, és bizony
találtam ilyeneket. Így most öt embert
tudtam felvenni, bár sokkal többen je-

lentkeztek a honlapunkon közzétett
felhívásra.”
Érkeztek szép számmal jelentkezések szakácsoktól, pincérektől, sőt
még lemezlovas is írt a Bakosfa címére, azaz a vendéglátó szektor szinte valamennyi szegmenséből érdeklődtek
munka után.
„Az egyik fiatalember egy borászati cégnél dolgozott kiszállítóként, most
nálam végzi ugyanezt a munkát, ehhez
nem kell különösebb szakértelem –
folytatta a komoly empátiával rendelkező vállalkozó. – Tény és való, hogy
értelemszerűen nem tudtam mindenkit felvenni, viszont mindenkinek válaszoltunk, megtiszteltük őket ezzel a
gesztussal. Továbbá mindenkinek leírtuk, hogy milyen munkakörre szeretnénk szerződtetni munkásokat. Ez
a kritérium rögtön szelektált is, sokan
visszaléptek, de maradtak így is elegen. Továbbá rájöttem, hogy vannak
olyan munkakörök, amelyeket eddig
nem töltöttem be, de amelyek hozzájárulhatnak a cégünk hatékonyságának,
teljesítőképességének és a vevőink elégedettségének növeléséhez.”
Bakos úr azt mondja, az öt vendéglátós szerződtetése nem jelent különö-

sebb anyagi megterhelést a vállalkozásának.
„Egyrészt nyilván nem kapnak horribilis fizetést, ráadásul csak heti három napot dolgoznak. Lapszabász és
éllezáró munkakörökbe vettük fel a jelentkezőket. Nagyon érdekes, hogy sokan félnek alkalmazni a vendéglátósokat, valamiért rossz a hírük, de én csak
a legjobbakat tudom mondani róluk.
Korábbi munkájukból fakadóan képesek rendszerben, csapatban gondolkodni, határidőre, olykor nyomás alatt,
tisztelik a főnököt, udvariasak, szóval
nincs velük semmi gond. És ők már
megszokták, hogy 17 óra nulla perc
nulla másodperckor nem szabad letenni a munkát, csak akkor, amikor a rájuk bízott feladatot elvégezték. És az is
nagyon fontos, hogy nem szánalomból
vettem fel őket, nagyon is szükség van
az általuk elvégzett fizikai munkára.”
Természetesen a felvett vendéglátósok is tudják, hogy átmeneti munkáról van szó, hiszen mindenki várja már, hogy egy, két, három, esetleg
négy hónap múlva, a pandémia lecsengésével visszaállhatnak eredeti munkakörükbe a vendéglátás újraéledésével. n (Ch. Gáll András)

népszerű

házaspár

Budafok-Té-

Atényben is jól ismert, többször lé-

pett fel kerületünkben, s nemegyszer
fordult meg Leblanc Győző operaénekes nagytétényi házában, hiszen többször dolgoztak és turnéztak együtt,
még Japánban is felléptek közös produkcióban.
– Bírják még a színpad nélküli életet? – kérdeztük tőlük.
– Bírjuk, de fogy a türelem – válaszolta Szolnoki Tibor Jászai Mari-díjas
színművész. – Bár tudjuk, türelmesnek
kell még egy darabig lennünk, hogy átvészeljük ezt a nehéz időszakot. Borzasztó évet zártunk tavaly!
– Betartjuk a szabályokat, nem megyünk közösségbe, ha mégis, például bevásárolni, természetesen az utcán is viseljük a maszkot – vette át a
szót Zsadon Andrea Jászai Mari-díjas operettprimadonna. – Sajnos az elmúlt hónapokban nagyon sok barátunkat veszítettük el, nem is olyan régen
Böröndi Tamást, akivel szinte naponta
találkoztunk. Tibornak a színművészeti főiskola óta, azaz több mint negyven
éve az egyik legjobb barátja és kollégája volt.

Sztepptáncos és koreográfus
ajdu Anita a Rózsakerti lakótelepről

H„ugrik” le a Szegedi Nemzeti Színház-

Új fellépésekre készül a Szolnoki–Zsadon házaspár

– Mivel teltek a nehéz hónapok?
Zsadon Andrea: – Tavaly nyáron még tábort tartottunk a gyerekeknek, akiket megismertettünk a színészi
mesterséggel, és vártuk, mikor léphetünk újra színpadra. Az ősszel hívták
Tibort a Csárdáskirálynő felvételére,
de az egyre súlyosbodó járványhelyzet
miatt nem vállalta a szereplést.
Szolnoki Tibor: – Sok előadásunk
elmaradt az elmúlt évben, így helyette főleg kertészkedtünk és olvastunk.
Szeretem a szépirodalmat és a történelmi témájú könyveket. Ebben a nehéz
helyzetben próbáltam a jobbnál jobb
művekbe kapaszkodni…
– Mennyire lustul el a színészi agy
ilyen hosszú fellépés nélküli időszakban?
Zsadon Andrea: – Elég jelentősen,
hiszen nem kell felkészülni se a próbákra, se az előadásokra, nem kell napi
szinten igénybe venni a memóriánkat.
Az egy-egy darabra való koncentrálás, bizony, évtizedeken át hozzátartozott az életünkhöz, de immár egy éve
nem, pedig az agyat rendszeresen dolgoztatni kell.
Szolnoki Tibor: – A napi rutin, készülés a színházi feladatokra, nagyon
hiányzik. A kedélyállapotunkra is kihat, hogy este hétkor mostanában nem
gördül fel a függöny.
– Új esztendő, új reményekkel. Készülnek új feladatokra?
Szolnoki Tibor: – Békéscsabán
február közepétől próbálom a Viktó-

forintig terjedő kisvállalkozói hitelt jelent,
mindezt kamatmentesen és három évig
terjedő türelmi időszakkal, azaz csak három év múlva kell elkezdeni a törlesztést.
Az előzetes várakozások szerint ebből legalább 10-15 ezer vállalkozás részesülhet.
– A minimálbér-tárgyalások kapcsán
miről tud beszámolni?
– A minimális bértételekkel kapcsolatos tárgyalások rendkívül nehezek voltak.
Gondoljunk csak bele: úgy kellett megőrizni a legkisebb bérek reálértékét, hogy
közben 5-6 százalékkal zuhant a gazdaság teljesítménye. A január 25-én aláírt
bérmegállapodás a minimális bértételek
4%-os emeléséről józan kompromisszum
a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek között, amely még ebben a helyzetben is a várható 3% körüli infláció felett emeli a legkisebb béreket, de nem
okoz tömeges ellehetetlenülést vállalkozói körben.
– A budafoki ipartestület és a VOSZ
kapcsolatát hogyan jellemezné?
– A VOSZ és az ipartestület kapcsolata
immár tizenhárom évre nyúlik vissza. Az
ipartestület – Jurás László elnök vezetésével – hosszú évek óta részt vesz szövetségünk Év Vállalkozója díjazási rendszerében is, amelyben a Vállalkozók napján
évről évre országos elismerésben részesül egy-egy kiváló budafoki vállalkozó.
Az ipartestületi székházban működő szolgáltató iroda – Nemes Anikóval az élen
– mára nemcsak a rendkívül sikeres vállalkozói Széchenyi-kártya Program rohamosan fejlődő elérési pontja, hanem fontos információs központ is. n (vh)

Hajdu Anita, a Szegedi Nemzeti Színház művésze
négyéves kora óta él a kerületben

Nem ülnek a babérokon
A koronavírus nemcsak a művészeket
halkította el, a más területen dolgozók
élete sem pezseg mostanában. A Szolnoki–Zsadon színészházaspár azonban ebben a nehéz időszakban sem ül
a babérjain, újabb feladatokra készülnek…

– A VOSZ képviseletében egyeztetett a
kormánnyal a munkahelyvédelmi támogatásokról. A létrejött megállapodás hogyan érinti a vállalkozásokat?
– A vállalkozói szervezetekkel közösen összeállítottunk egy igénylistát, és a
javaslatcsomagot átadtuk az állami képviselőknek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Pénzügyminisztérium által dominált gazdasági irányító
törzs nyitott volt a rendkívül gyors beavatkozásra. Ennek eredményeként fél év
alatt negyedmillió munkavállalót értek el
a bértámogatások, amelyek között a munkahelyek megőrzése mellett már munkahelyteremtő konstrukciók is szerepeltek.
Az általános bértámogatások jelentős terhet jelentettek a költségvetésnek, de sikerült több tízezer céget megmenteni. A
koronavírus második hulláma már csak
részleges zárást jelentett, ezért az érintett
cégek lényegesen koncentráltabb iparági eloszlást mutattak: elsősorban a vendéglátás, turizmus, szálláshely-szolgáltatás sínylette meg – és szenvedi meg ma
is – a korlátozásokat. A kormányzat indokolt esetekben és a ténylegesen művelt tevékenységi körök alapján bővíti a támogatottak listáját. A VOSZ folyamatosan
gyűjti a jelzéseket, és az indokolt javaslatokról hétről hétre tájékoztatja a gazdasági döntéshozókat.
A tavaly tavasszal életbe léptetett Gazdaságvédelmi Akcióterv helyett ma már a
közelgő újranyitási folyamathoz kapcsolódó cselekvési program – a Gazdaság-újraindítási Akcióterv – lépései fogják követni egymást. Munkahelymegőrzés helyett
egyre nagyobb hangsúlyt fognak kapni a
munkahelyteremtő beruházások. Emellett
az újraindulást hivatott segíteni a napokban bejelentett kamatmentes újraindítási
gyorskölcsön is, amely tíz évre 10 millió

ria című operettet, és nagy örömünkre
együtt leszünk anyaszínházunkban, az
Operettszínházban a Hegedűs a háztetőn című musicalben.
Zsadon Andrea: – S szeretnénk
végre bemutatni Sopronban Kálmán:
A cigányprímás produkciónkat az
Operettvilág Együttes vendégjátékaként, valamint Pozsgai Zsolt Jávor hajnalai című darabját. Van tervünk, feladatunk, csak a járvány is engedje a
megvalósításukat. Minden tekintetben
pozitívak vagyunk, csak a vírustesztünk nem, szerencsére…
– Beoltatják magukat?
– Természetesen! Nagyon várjuk az
oltást, mindegy, hogy orosz vagy kínai,
csak jönne már az a vakcina! – válaszolták szinte egyszerre. n (Temesi László)

ba, hogy vezesse a tánckart vagy koreográfiát készítsen egy bemutatásra szánt
darabhoz. A sztepptáncos, koreográfus
négyéves kora óta él a kerületben – ma
már férjével és másfél éves kisfiával, Zénóval –, de munkája 2018 óta Szegedhez
köti. A legtöbben talán január 22-én gyönyörködhettek koreográfiájában, amikor
a színház Karinthy Frigyes Előszó című
versével, a mindenki számára elérhető
YouTube-csatornáján közvetített online
produkcióval ünnepelte a Magyar kultúra
napját. Hajdu Anitával, aki legutóbb a teátrumok nyitására készülve a Dido és Aeneas és A padlás című musicalekhez készített koreográfiát, pályaválasztásáról és
munkáiról beszélgettünk.
– Milyen út vezette a koreográfusi
munkákhoz?
– 2009-ben végeztem a Madách Művészeti Iskolában, majd mesterszakon tánctanári diplomát szereztem a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Ezzel párhuzamosan
beválogattak a Vígszínház tánckarába,
ahol öt éven át táncoltam. Ezután dolgoztam először Bodor Johannával, akitől nagyon sokat tanultam, mellette rengeteg tapasztalatot szereztem. Ő kért fel először
koreográfus-asszisztensnek a szombathelyi
Dzsungel könyve című előadásban, és mivel tudta, hogy gyerekkorom óta szteppelek, így általa készíthettem el a Budapesti
Operettszínházban az első szteppkoreográfiámat A chicagói hercegnő című operetthez. Ez életem meghatározó munkája volt.
– Ezt követően számos helyre hívták,
többek között az Operettszínházba (Ének
az esőben), Békéscsabára (Diótörő és
egérkirály) és a József Attila Színházba
(Lucifer Show) is.

– Az Ének az esőben című musicalben
Lőcsei Jenő koreográfussal dolgoztam
együtt, én állítottam össze a darab szteppkoreográfiáját. Az első önálló, egész estés
munkám a Diótörő volt, ám a fordulópontot a Szomorú vasárnap című musical jelentette. 2018-ban volt a darab premierje
a Madách Színházban. Horgas Ádám rendezte, akit akkor neveztek ki a Szegedi
Nemzeti Színház főrendezőjének. A közös munka után Szegedre hívott, így két
éve a színháznál dolgozom tánckarvezetőként és koreográfusként. A Szomorú vasárnap egyébként február 12-én és 14-én
ismét látható lesz élőben, sajnos csak online, streamelt színházi előadásként.
– Hogy alakul ki egy jó koreográfia?
– A mozdulatok megtervezésénél figyelembe vesszük a zenén kívül az adott
darab témáját és a táncosok létszámát is,
de az Előszónál például a verssel, Borovics
Tamás színművész hangjával és Dinyés
Dániel zongoradarabjával összhangban
készült el Stefanik Kata táncművész számára. Ez a koreográfia az ő inspirációjuk
hatására született. n (Tamás Angéla)
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Tavasszal megkezdődhet a részleges nyitás

Ha az új mutáns nem lesz agresszív, és nem indítja el egy harmadik járványhullám felívelését, fokozatosan feloldhatják a korlátozásokat
A február 15-i héten indul az online
konzultáció a koronavírus-járvány miatti korlátozások utáni nyitás lehetséges menetrendjéről – jelentette be a
Miniszterelnökséget vezető miniszter.
ulyás Gergely közölte, Magyaror-

Gszágon a járvány második hulláma

stagnál; óvatos és szakaszos nyitás lehetséges. Hozzátette: ha a jelenlegi
trendek folytatódnak, akkor legalább
két ütemben, március 1-jétől és április
elejétől lehet részleges nyitás.

A február 15-i héten kezdődő online konzultációról jelezte: arra kíváncsiak, miként gondolkodnak a magyar
emberek a nyitás lehetséges irányairól, mi az, ami a jelenlegi intézkedések
közül a leginkább sérelmes, és hol látnak olyan pontokat, ahol a fennálló járványügyi helyzetben is lehetne nyitni.
Az oltási helyzetről közölte, Magyarországnak érvényes szerződése
van Oroszországgal és Kínával, ezért
jó esélyünk van arra, hogy februárban
és márciusban lényegesen több embert

oltsunk be, mint az Európai Unió más
országai.
Hozzátette: a járványügyi szakemberek véleménye meghatározó, amikor a
következő időszakban döntéseket hoznak. Azt is fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy a kormány olyan döntéseket
hozzon, amely a magyar emberek többségének támogatását bírja.
Szerinte a magyar védekezés eredményessége mögött az áll, hogy a kormány nemcsak arra volt tekintettel, milyen korlátozásokat kíván a járvány,

hanem arra is, mi az, amit a magyar emberek hajlandók elfogadni és elviselni.
Gulyás Gergely beszélt arról is,
hogy a múlt hét végéig a járvány második hulláma egyértelműen lefutóban
volt, most azonban stagnál. Elmondta, orvosi vizsgálatok még nem mutatják ki ezt Magyarországon, de a stagnálás oka az lehet, hogy a vírusmutáció
– amely ellen a már ismert oltóanyagok hatékonyak – gyorsabban terjed.
Megjegyezte, a virológiai szakvélemények szerint a vírus mutáns törzsének a

terjedése mintegy 50 százalékkal gyorsabb, mint a korábban ismert koronavírusé.
Ha az új mutáns nem lesz olyan agresszív, hogy egy harmadik hullám felívelése kezdődjön meg február második
felében, akkor március 1-jétől látnak lehetőséget arra, hogy lassan és fokozatosan megkezdjék a nyitást. Az esetleges
nyitás a jelenlegi tervek szerint két lépcsőben történhet, március 1-jével és április 1-jével vagy április 3-ával – közölte a miniszter. n (koronavirus.gov.hu)

Segítség a vendéglőknek,
kávézóknak, konditermeknek

Tízmilliós hitel
a kisvállalkozóknak

Az állami és önkormányzati ingatlanok után nem kell bérleti díjat fizetni május végéig

Kamatmentes kölcsönt kaphatnak a kisés középvállalkozók, amit 3 évig nem kell törleszteni

kormány döntött arról, hogy febru-

Aár 1-je és május 31-e között az ál-

lami és önkormányzati ingatlanok után
nem kell bérleti díjat fizetnie az éttermeknek, kávézóknak, konditermeknek. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint legitim
felvetés az is, hogy kell-e bérleti díjat fizetnie annak, aki nem állami vagy
önkormányzati ingatlant bérel. Mint
mondta, a személyes jogi véleménye
szerint nem kell, hiszen az új polgári törvénykönyv alapján ha valakinek
– olyan vis maior folytán, mint amilyen a vírushelyzet – ellehetetlenül az
a tevékenysége, amire a bérleti jogviszonyt létesítették, joggal vethető fel
a bérleti díj nem fizetése. Ugyanakkor
jelezte azt is: az ezzel kapcsolatos jogi
vitába, ami magánfelek között zajlik, a
kormány nem kíván belefolyni.
Kiemelte: a munkaalapú gazdaság
fenntartása mindenkinek az érdeke,
ezért hoztak már korábban döntést a járulékkedvezményről és bértámogatásról is. Jelezte: a bértámogatás esetében
a vendéglátóipari egységeknél előfinanszírozásra állnak át, erről már kormányrendelet is megjelent, így mostantól lemaradás nem várható a bérek
állam által átvállalt részének a kifizetésében. Mint ismert, a vendéglátósok
esetében a bérek jelentős részét fizeti ki
az állam, ha az alkalmazottak megtarthatják az állásukat.
A kormány korábbi döntésének
megfelelően februárban kapják meg az
idősek a 13. havi nyugdíj első negyedét. Az otthonfelújítási program alapján 3 millió forint vissza nem térítendő
támogatást és 3 millió forint kedvezményes hitelt kaphatnak az igénylők.
Bevezették az 5 százalékos lakásáfát

gazdaság-újraindítási akcióterv ré-

Aszeként döntött a kormány egy új hi-

is, amely a kormány szándékai szerint
segíteni fogja az építőipar újraindulását idén.
Kulcskérdés a 25 év alattiak munkavállalása is, ezért vezetik be 2022.
január 1-jétől számukra a személyi-

jövedelemadó-mentességet.
Emellett június 30-ig fennáll a hitelmoratórium is, így addig sem cégeknek,
sem
magánszemélyeknek
nem
kell a hitelüket törleszteni, ha nem
akarják. n (koronavirus.gov.hu – VH)

telkonstrukció bevezetéséről a járvány
miatt bajba került kis- és középvállalkozásoknak. A kkv-szektor képviselői 10
évre 10 millió forint erejéig kamatmentes kölcsönt vehetnek igénybe, amelyet
csak 3 év után kell elkezdeni törleszteni. A gazdaság újranyitási akciótervében
szereplő,10 millió forintos kamatmentes
gyorskölcsön a legsérülékenyebb kis- és
középvállalkozásoknak segít; a 100 milliárd forintos hitelkeretű program három
év türelmi időt hagy a törlesztés megkezdésére, a kabinet ezzel is időt hagy arra,
hogy az ágazat újra talpra állhasson. Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette: a kabinet tervei szerint a gazdasági újranyitási akcióterv intézkedéseinek,
a kifizetett kormányzati támogatásoknak köszönhetően 4-5 százalékos gazdasági növekedés lehet idén Magyarországon. Tavaly a magyar gazdaság a
járványhelyzet miatt kétarcú évet élhetett
meg, az első két hónap a tervek szerint
alakult, 4 százalék körüli növekedéssel,
majd márciustól óriási visszaesés következett, amire a magyar gazdaságpolitika
azonnal reagált a járvány hatásaival leginkább sújtott szektorok támogatásával,
adócsökkentéssel, bértámogatással, a beruházások ösztönzésével.
Varga Mihály aláhúzta, a kormány
célzottá tette a segítségnyújtást, hogy a
legsérülékenyebb ágazatok, különösen a
turizmus és a vendéglátás megfelelő támogatást kapjon. Emlékeztetett rá, hogy
a vendéglátósokat már tavaly tavasszal
több száz milliárd forinttal segítették,
hogy felújításokat hajthassanak végre,
amíg zárva kell tartaniuk. A kabinet ezt

követően a járvány második hullámában
újra lehetővé tette az állami bértámogatást, aminek köszönhetően a munkavállalói bérek ötven százalékát a kormány
biztosítja – közölte.
A kormány a járvány kitörése után is
nagyon fontosnak tartotta, hogy ne álljanak le a beruházások, ezért körülbelül 4000 milliárd forint értékben segítette
a különböző ágazatokban zajló felújításokat, kapacitásbővítéseket. Ez jelenti a
reményt erre az évre, hiszen ezek a beruházások idén és a következő években
hoznak eredményeket – tette hozzá.
Varga Mihály emlékeztetett arra, a kabinet emellett adó- és járulékcsökkentéseket hajtott végre. Példaként említette a
sérülékeny ágazatok terheinek elengedését és a szociális hozzájárulási adó mértékének további mérséklését, ami reményei
szerint a jövőben is folytatódni fog. Most
pedig a legsérülékenyebb kkv-k juthatnak
akár 10 millió forintos, kamatmentes forráshoz. n (koronavirus.gov.hu)

Városházi Híradó
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A polgármester befogadta
az ellenzék javaslatát. Lesz
közös oltási nyilatkozat?
Hárman aláírták, a DK és a Momentum kiegészítést kért a dokumentumhoz
A február 3-i frakcióvezetői ülésen
Karsay Ferenc polgármester közös
oltási kampányra hívta a kerületi ellenzéket. A budafok-tétényi frakcióvezetők közül a polgármesteren kívül
hárman helyben aláírták a dokumentumot, ketten pedig gondolkodási időt
kértek.
DK és a Momentum képviselőcso-

Aportjának vezetői lapzártánkig nem

csatlakoztak a pártfüggetlen akcióhoz,
vagyis ahhoz, hogy együttesen érveljenek a vakcina beadása mellett, ki-ki a
saját támogatói körében, és személyes
példamutatásként oltassák is be magukat, saját véleményükkel és példájukkal erősítsék meg az emberekben, hogy
ez az útja annak, hogy életünk visszatérjen a megszokott kerékvágásba.
A momentumos Kerekes Gábor
ugyanakkor a közösségi oldalán kijelentette: tökéletesen egyetért ezekkel a célokkal. „A járvány leküzdésének egyetlen módja, hogy minél többen
kérjük a koronavírus elleni védőoltást
– ezért biztatok én is mindenkit, hogy
amint lehetősége adódik rá, kérje a vakcinát! Kerületünk szakrendelője is oltópont lett” – írta.
A DK-s Perlai Zoltán nyílt levélben
reagált a közösségi médiában Karsay Ferenc felhívására. Ebben egyebek mellett
azt hangsúlyozza, hogy pártja oltáspárti,
fontosnak és szükségesnek tartja az oltást. „De csak olyan vakcinával, melyet
az EMA (Európai Gyógyszerügynökség)
és a magyarországi szakhatóságok egyaránt megvizsgáltak és engedélyeztek. A
DK joggal várja el, hogy a szakma szabályai szerint ellenőrzött és törzskönyvezett oltóanyagok álljanak a lakosság rendelkezésére.”
A budafok-tétényi közös nyilatkozathoz való csatlakozás megvitatására
a DK nevében haladékot kért és a Momentummal közösen az alábbi szövegrésszel egészítené ki a dokumentumot:
„Az egyetlen megoldást – a tudomány,
az orvosok, a szakértők egyöntetű véleménye alapján is – kizárólag az Európai Unió és Magyarország által is
engedélyezett koronavírus elleni védőoltás jelenti.”

A két frakcióvezető felvetéseire Karsay Ferenc polgármester közölte: folyamatosan az együttműködésre és a közös munkára törekszik, a DK
és a Momentum viszont szerinte mindig keres valami ürügyet, hogy ne kelljen együttműködniük. Hozzátette: ennek ellenére nem adja fel. Az általa
előterjesztett nyilatkozat az általános
oltási hajlandóság erősítése érdekében született. Nem korlátoz, és nem
támogat gyógyszergyárat vagy terméket, és nem szolgál pártkampányokat.
Azaz tiszteletben tartja a polgárok önálló döntésének jogát, azt magánügy-

ként kezeli. Ami ebből közügy, az kizárólag az általános oltási hajlandóság
– mindenki eldöntheti, hogy mivel.
A polgármester hangsúlyozta azt
is, hogy ő készséggel aláír egy olyan
nyilatkozatot, amely az ellenzék által
kért kiegészítést tartalmazza, amen�nyiben Kerekes Gábor és Perlai Zoltán is aláírja az ő verzióját, hiszen a
két dokumentum nem mond ellent
egymásnak. Ezzel szeretne tanúbizonyságot tenni együttműködési szándékáról, ugyanakkor cserébe ezt elvárja a másik féltől is – jelentette ki
a polgármester. n (vh)

Oltópont lett a Káldor
Adolf Szakrendelő
Két szakaszban immunizálják
a lakosságot az elkövetkezendő hónapokban
Az Országos Operatív Törzs a Covid-19
elleni védőoltás végrehajtási terv részeként kerületünk szakrendelőjét is
oltópontként jelölte ki. Az oltási terv
két részből áll: az ütemezett oltási szakaszból, mely ütemezett oltóanyag
rendelkezésre állását jelenti, valamint
tömeges oltási szakaszból, amely az
oltást igénybevételéről nyilatkozó, regisztrált személyek oltásának lehetőségét biztosítja.
regisztrációra a vakcinainfo.gov.hu

Aoldalon van lehetőség, de a 60 év

feletti nyugdíjas honfitársaink a számukra levélben megküldött űrlapon is
jelezhetik ezt az igényt, postai úton. Az
önkéntes és ingyenes oltásra való je-

lentkezéssel elsőként értesülhetnek a
vakcinával kapcsolatos információkról
és teendőkről.
Fontos azonban, hogy az oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja,
hanem a védekezésben részt vevők elsőbbsége és a veszélyeztetettség mértéke határozza majd meg. Elsőbbséget
élveznek az egészségügyi dolgozók és
az idősebb honfitársaink.
Az oltás időpontját a rendelkezésre álló vakcinák mennyisége és azok
tárolási paraméterei is meghatározzák. A kormány úgy nyilatkozott:
mindent megtesz, hogy kellő men�nyiségű vakcinát szerezzen be a lakosság minél szélesebb körű beoltása
érdekében. n (budafokteteny.hu)

Elkezdődött a legidősebbek immunizálása
A háziorvos a regisztráltak listájának sorrendiségét követve küld értesítést
Február 4-én elkezdődött a regisztrált
legidősebbek oltása. Őket a háziorvosuk értesíti az oltás pontos időpontjáról
és helyszínéről, amely lehet a kórházi oltópont, vagy a háziorvosi rendelő, vagy az
idős ember otthona is.
ebruár első hetében a védőoltásra postai

Fúton vagy interneten regisztrált legidő-

sebbeket kezdik el oltani. Minden háziorvos megkapta a praxisában eddig regisztrált legidősebbek listáját. A lista egyben
egy prioritási rend is, a praxishoz tartozó
legidősebbtől halad sorban életkor szerint,
és figyelembe veszi az oltandó idős ember dokumentált krónikus betegségeit is.
Tehát az életkoruk és egészségi állapotuk
alapján legveszélyeztetettebbek vannak a
lista elején, a háziorvosnak velük kell kezdeni az oltást.
A háziorvos a lista sorrendiségét követve értesíti a praxisához tartozó időseket, hogy ki és mikor számíthat az oltásra.
A háziorvos dönt arról is, hogy az oltásra
jelentkezett idős ember oltható vagy nem
oltható (pl.: akut lázas betegség, a vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció, az anamnézisben
súlyos, kórházi ellátást igénylő gyógyszerrel (pl. penicillin) vagy védőoltással
kapcsolatos anafilaxiás reakció esetén
nem lehet beadni az oltást).

Minden háziorvosnak (ez több mint
5 ezer praxist jelent) ki kellett választani
6 főt a listáról, akiket kórházi oltóponton
oltottak február 4–8. között. Ezenfelül
1080 háziorvosnak jut ezen a héten 1-1
ampulla Moderna-vakcina. Egy ampullából 10 idős embert tud beoltani a háziorvos a rendelőben vagy az idős ember
otthonában.
Csak a hatóságok által engedélyezett
oltóanyagokat alkalmazzák Magyarországon. Mindig a rendelkezésre álló vakcinával zajlik az oltás. A kórházi oltópontokon jelenleg Pfizer-vakcinával oltanak,
amelyből az első oltást követő 21. napon
kell beadni a második oltást.
A háziorvosok most Modernavakcinával oltanak, amelyből az első oltást követő 28. napon kell beadni a második oltást.
Az ügyintézés gyorsítása érdekében
kinyomtatva, lehetőség szerint kitöltve
kell magukkal vinni az oltakozóknak a
beleegyező nyilatkozatot. Ez letölthető a koronavirus.gov.hu oldalról. Az
oltás előtt végig kell gondolni, hogy a
páciensnek van-e krónikus betegsége,
a közelmúltban volt-e súlyos betegsége (különösen az elmúlt 3 hónapban),
volt-e az elmúlt 2 hétben akut megbetegedése. Érdemes összeírni, hogy milyen gyógyszereket szed. Amennyiben

a közelmúltban immunrendszert gyengítő kezelésben részesült, jelezze azt
az oltóorvosnak. A védőoltás előtt – a
szokásos napi ritmusnak megfelelően
– inni és enni kell. Amennyiben vérvételkor, védőoltáskor vagy injekció beadása kapcsán előfordult már ájulás,
akkor az oltásra vinni kell egy palack
vizet és esetleg szőlőcukrot. Ezt mindenképp jelezni kell az oltás előtt az oltóorvosnak.
A koronavírus elleni védettség kialakulásához általában két oltásra van szükség. Már az első oltás is kivált egy bizonyos védettséget, de az oltottak teljes
védelme csak a vakcina második adagját követően alakul ki, várhatóan 1-2 héten belül.
Százszázalékos hatékonyságú vakcina nem létezik, így előfordulhat, hogy
kevesen, de lesznek olyanok, akik mégis
megfertőződnek, ők azonban nem betegszenek meg majd súlyosan.
Az oltás önkéntes, senki sem köteles
beoltatni magát.
Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció. Magyarországon az
eddig beoltottaknál – beleértve az időseket is – csak néhány esetben tapasztaltak
enyhe oltási reakciót.
Továbbiak a koronavirus.gov.hu oldalon találhatók. n (vh)

Lehet használni az orosz vakcinát
Befejeződött a Nemzeti Népegészségügyi
Központ vizsgálata
Pfizer Biontech, a Moderna és az
koronavírus elleni
vakcinája után újabb oltóanyag kapott engedélyt magyarországi használatra, ugyanis a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) befejezte a
feltételül szabott hatósági vizsgálatokat a Szputnyik oltással kapcsolatban. A vizsgált paraméterek alapján
az NNK megállapította, hogy a vakcina gyógyszerminőségi szempontból a gyártói specifikációnak megfelelt, immunbiológiai szempontból
a készítmény emberen alkalmazható. Tavaly december 26-án érkezett

AAstraZeneca

meg Magyarországra az első adag
vakcinaszállítmány, az Európában elsőként engedélyezett Pfizer-vakcina.
Néhány héttel később, január 12-én
már az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni vakcinája is rendelkezésünkre állt, amely
felépítésében, hasonlóan a Pfizer-oltóanyaghoz, szintén mRNS-alapú készítmény.
A brit–svéd gyógyszeripari vállalat, az
AstraZeneca készítménye január 20-án
a magyar hatóságok, január 29-én pedig az Európai Gyógyszerügynökség
jóváhagyását is megkapta. n (vh)
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Egyedi játékmód
a bábozás világában
Fabók Mariann budafoki bábművész tovább tanít
a Színház- és Filmművészeti Egyetemen
Előadásaiban a sok-sok humorral átszőtt
mesemondást, bábozást és népi éneklést
ötvözi a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) bábszínészként végzett Fabók Mariann. Első önálló vásári bábjátékát
(A halhatatlanság országa) 2009-ben mutatta be, rá egy évre pedig már a Bábszínházak X. Találkozóján szakmai zsűri díjazta munkáját Kecskeméten.
űvészi pályáját a miskolci színház-

Mban kezdte színészként. Drámai sze-

A vizualitás a világ
legnagyobb üzenete

Koltai Lajos operatőr és rendező nem foglalkozik belső konfliktusokkal
Koltai Lajos világhírű operatőrt és rendezőt felkérték az utóbbi hónapokban
nagy viharokat átélt Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatójának. Sokan támadják is amiatt, hogy
elvállalta…
holokausztról szóló Oscar-díjas Saul

Afia című magyar film egyik jelenetét
kerületünkben forgatták. Operatőre az
az Erdély Mátyás volt, akit Koltai Lajos
ajánlott egy amerikai filmiskolába.
– Amikor megnéztem a Saul fiát, sokáig nem tudtam szabadulni hang- és
képi világától, annyira magával ragadott – mondta lapunknak Koltai Lajos. –
A holokausztot olyan újszerűen mutatta
meg, ahogy korábban senki.
– Ön is készített hasonló témában filmet, a Sorstalanságot…
– Igen, és nagy örömömre jól fogadták idehaza és Amerikában is. Mint rendező működtem közre, de a képi világot egy kitűnő operatőr kollégám, Pados
Gyula alkotta meg mindenki megelégedésére.
– Egy igen rangos művésszel, önnel
gazdagodik az SZFE, egy olyan művés�szel, akinek a „szeméhez”, meglátásához

több amerikai rendező, színész is ragaszkodik.
– Ez a ragaszkodás, elismerés boldoggá teszi az alkotót, ilyenkor mindig bevillannak tanáraim intelmei és a tanítómesterem, Illés György operatőr „iskolája”,
akik nélkül valóban nem az lennék, ami
vagyok. Látásmódom kialakulásában a
neveltetés és az iskola meghatározó volt.
A vizualitás a világ legnagyobb üzenete.
Olyan szemre, agyra és belső gondolkodásra, érzékenységre van szükség, amely
képes észrevenni a mások számára észrevétlen vagy érdektelen dolgokat. Számomra a kép az üzenet, nem a dialógus.
– Nos, azzal, hogy elvállalta a tanári
felkérést Káel Csaba filmügyi kormánybiztostól, a baloldal szerint azt üzente,
hogy kormánypárti, emiatt támadják is
eleget.
– Engem egy feladattal kerestek meg,
mással, főleg az egyetemen kialakult
belső konfliktusokkal nem foglalkozom!
Nincs annál szebb feladat, mint átadni a
megszerzett tudást. Bevallom, jólesett,
hogy arra kértek fel, amihez értek. Negyven éve vagyok a pályán, elképesztő dolgok értek ezalatt, fantasztikus sikerek, a
legnagyobbakkal dolgoztam.

– Hogyan készül új feladatára, az oktatásra?
– Nem kérnek tőlem egyebet, csak
adjam önmagamat és tanítsam, amit eddig a pályán összegyűjtöttem. Káel Csaba is annyit kért csupán, hogy adjam át
azt a tudáshalmazt és tapasztalatot, amit
a negyven év alatt idehaza és külföldön megszereztem. Az én dolgom a hároméves alapozó képzés utáni plusz két
év művész mesterképzés, vagyis elvinni a rendező szakos hallgatókat a diplomafilmjük végéig. Ez az egyik legszebb
része az egyetemen töltött időnek! Emlékszem, nekem is milyen nagy élmény
volt, amikor nagy rendezők, operatőrök
mögött dolgozhattam kezdőként, és elleshettem tőlük a fogásokat. Mindent
meg fogok tenni, hogy sikeresen átadjam tudásomat. Örülök, hogy méltó körülmények között, új helyen lehet majd
tanítani, és végre elindulhat egy új korszak a filmes képzésben, amelynek én
is részese lehetek. Minden adott ahhoz,
hogy valami igazán jó szülessen. Filmes
tehetségekben ma sincs hiány. Most jó a
finanszírozási rendszer biztonságot ad,
ami az egyik legfontosabb a filmforgatáshoz. n (temesi)

Cziffra-emlékévre készülhetünk
Grandiózus programokat szerveztek az egykor kerületünkben élő zongoraművész tiszteletére
lindult a Cziffra-emlékév idén feb-

Eruárban. A programok sorát a ter-

vek szerint a Cziffra Fesztivál nyitja
budapesti koncertjeivel, majd ezt követően egész évben folytatódhatnak a
programok további 13 vidéki városban, 15 országban, összesen több mint
100 eseménnyel, ha a járvány is engedi. A Cziffra100 programsorozat
a legjelentősebb magyar és nemzetközi kulturális szervezetek és intézmények összefogásával valósul meg,
a tervezett eseményeknek a klasszikus zenei élet legfontosabb koncerttermei adtak otthont, többek között a
Müpa Budapest, a Zeneakadémia, a
New York-i Lincoln Center, a londoni
Covent Garden, a genfi Victoria Hall,
a párizsi Radio France. A programban
olyan világhírű művészek szerepelnek, mint Boris Berezovsky, Martha
Argerich, Denis Matsuev, Mischa
Maisky, Mikko Franck, az Orchestre
de la Suisse Romande vagy a Orchestre

Philharmonique de Radio France, akik
az eredeti elképzelések szerint Eötvös
Péter zongoraversenyét mutathatják be
a Müpában és Párizsban. A világhírű

zeneszerző Cziffra György tiszteletére komponálja első zongoraversenyét
Cziffra Psodia néven, melyet Balázs
Jánosnak dedikált. n (vh)

repeiben legalább egyszer „meghalt” minden évadban, miközben létrehozta Fabók
Mancsi Bábszínházát. 2020-ban egykori osztályvezető tanára, Meczner János
hívására vállalt tanári feladatot az egyetemen, majd a változásokat követően
Vidnyánszky Attila is felkérte, hogy továbbra is oktasson az SZFE bábos osztályaiban. A budafoki családban nevelkedett, ma már Zsámbékon élő művésztanár
örömmel mondott igent a tanításra.
– Mit szeretne a fiataloknak útravalóként átnyújtani?
– Úgy érzem, az utóbbi években alaposan elmerültem ebben a különleges, szóló bábjátékosi jelenlétben, ahol a magam
által mozgatott bábokkal lépek kapcsolatba. A munkák során sokféle utat bejártam.
Mindenképpen e téren próbálnám meg átadni tapasztalataimat. Már csak azért is,
mert az országban jelen pillanatban más
nem műveli ezt a játékmódot.
– Egyszemélyes színházában sokszor
három-négy szerepben énekel és táncol,
mesél és bábozik egyszerre, játszik és folyamatosan átalakul. Hogyan lesz egy
drámai színésznőből új műfajt teremtő
bábművész, szövegkönyvíró, rendező?
– Igaz, hogy egyetemi diplomámat követően a Miskolci Nemzeti Színházhoz
szerződtem, s hat évig szolgáltam a társulatban, de tanulmányaimat bábosként
kezdtem. A Kolibri Színház stúdiójában,
s a Színművészeti Egyetemen kifejezetten
bábos osztályban végeztem, és ezekben
az években észrevétlenül a műfaj szerel-

mese lettem. A teljesen önálló alkotáshoz
persze nagy bátorság kellett, de nagyon
érdekelt az olyan alkotófolyamat, ahol
a darab kiválasztásától a rendezői koncepció megálmodásán át a színészi játékig minden az én kezemben van. Örülök,
hogy 2009-ben nem szaladtam el a feladat
elől, s megalakulhatott egyszemélyes vándorszínházam, amely 2015-től férjemmel
egy plusz egy főssé alakult.
– Pályafutásának több szempontból
is meghatározó előadása A fekete kakas
című novella bábszínházi feldolgozása.
Mi tette/teszi különlegessé az ön számára ezt a 2020-ban bemutatott Mikszáthművet?
– Míg korábban a szabadtéren is megélő, vásáribb jellegű bábjátékok jellemezték színházunkat, addig a Mikszáthelőadás inkább az intimebb, művészibb
bábozás jegyeit viseli magán. Például
most először használtunk tudatosan fényeket az előadásban, s a bábok jeleneteit is
próbáltam egészen finomra hangolni. Jóleső érzés volt megmártózni az effajta alkotásban. Nagyon nagy öröm, hogy A fekete
kakast a Nemzeti Színház is műsorára tűzte, s így előbb-utóbb lehetőség nyílik arra,
hogy a színházba járó felnőttek is találkozzanak a báb műfajával, nem utolsósorban
Mikszáthnak ezzel a gyönyörűséges alkotásával. n (Tamás Angéla)

Új kötetek a Nap Kiadótól
Sebestyén Ilona: Folyamatosan pályázunk
és készülünk a nyári könyvhétre
A Nap Kiadó a magyar könyvszakma
egyik legjellegzetesebb, legkarakteresebb kiadójaként irodalmunk, történelmünk és néprajzi értékeink bemutatását tekinti elsődleges feladatának, s
erről a küldetéséről a pandémia idején
sem mondott le. E hónapban (februárban) három könyvet jelentetett meg.
ebestyén Ilona, a cég alapító-tulajdo-

Snosa, a Magyar Érdemrend Lovagke-

reszt kitüntetettje, évtizedek óta kerületünk lakója, lapunknak elmondta, hogy
évente átlagban húsz, főleg művelődéstörténeti, irodalmi, néprajzi, történelmi és
közművelődési értékeket hordozó művet
adnak ki, és fontos kiadványaik közül legbüszkébb az In memoriam és az Emlékezet sorozatukra.
– A koronavírusnak „köszönhetően”
milyen évet zártak 2020-ban?
– Alapvetően jót, mert sikerült a kiadási tervünket megvalósítani, ami azt jelenti,
hogy az évek óta szokásos mintegy húsz
megjelenést teljesítettük. Az állandó szerződéseim és sorozataim kötöttek az ütemtervhez. Tavaly a legjobban az elmaradt
könyvfesztiválok, könyvbemutatók, az
olvasókkal való személyes találkozások
hiányoztak.
– A forgalmuk sem csökkent? Hogyan
lehet egyáltalán ma a könyvkiadást anyagilag (ki)bírni?
– Az biztos, hogy kevesebb könyvet
vettek, vesznek az emberek a boltokban a járvány idején, de az online vásárlás nőtt. Azt tapasztalom, évről évre fogy
a könyveket olvasók száma, ami természetesen megnehezíti a kiadók helyzetét. Most azonban ebben a nehéz időszakban kaptunk segítséget az államtól,
illetve a különféle programoktól, példá-

ul a Márai és a Könyvet otthonra! programtól. Lehetett munkabérre is pályázni,
tehát többféle csatornán is támogatnak
bennünket.
– E hónapban három könyvük is megjelenik, mondana róluk valamit?
– Az egyik Szörényi Lászlótól a
Múltaddal valamit kezdeni… című
tanulmánykötet a Magyar esszék és
egyben a Szörényi László Életműsorozatban. Ebben az 1984-től írt tanulmányaiban – Vörösmartyhoz hasonló váteszként – mintha a máról írna…
A másik könyvünk címe Vasy Gézától a Szellemi hazánk: az irodalom. Ez
utóbbi olvasásakor olyan jeles írókkal,
költőkkel „találkozhatunk”, mint Il�lyés Gyula, Nagy László, Juhász Ferenc, Nagy Gáspár, Utassy József vagy
Kodolányi Gyula. Mindkét kötet nagy
szellemi barangolás az olvasónak! A
harmadik könyv angolul jelent meg
Scriptinformatics címmel, szerzője
Hosszú Gábor, aki a türk és a magyarszékely rovásírásra alapozva modellezi, hogy a véletlenszerű jelegybeesések
tévútra vezethetik az írások keletkezésével foglalkozó kutatókat.
– Készülnek mostanában újabb megjelenésekre?
– Természetesen, folyamatosan pályázunk, de az élő kapcsolat az olvasóval továbbra sem lehetséges, így elmarad a hagyományos áprilisi Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál. Ellenben a júniusi Vörösmarty téri Könyvhétre készülünk, mert
abban bízunk, hogy addigra már lecseng
a járvány… A készülődés nálunk további könyvek kiadását jelenti: például Gróh
Gáspár új tanulmányait, Tóth Erzsébet Kínai legyező című verskötetét, és egy újabb
Szörényi-kötetet. n (Temesi László)

Városházi Híradó
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Világverő Törley pezsgő
Aranyérmet nyert a legrangosabb
pezsgőfesztiválon a Hungaria Rosé Extra Dry
Effervescents du Monde – a világ pezsgői/habzóborai. Tizennyolcadszor rendezte meg december derekán a Forum
Oenologie (Borászfórum) nevű szervezet a szakma legrangosabb pezsgőfesztiválját, amelyen a földkerekség
legpompásabb minőségű habzóborait rangsorolják. Ezen a versenyen nyert
aranyérmet a közelmúltban a Hungaria
Rosé Extra Dry.
helyszín a Château des Ravatys,

Aa Pasteur Intézet székhelye volt

Budafoki kereskedő rejtette
el Szerb Antal feleségét
Titkos szálláshelyekre, barlangokba rejtve,
hamis keresztlevelekkel mentették meg az embereket a haláltábortól
lsőként az I. ukrán front néhány ka-

Etonája lépett be az auschwitzi haláltá-

bor kapuján 1945. január 27-én. A látvány
emberi ésszel felfoghatatlan volt: mindenütt halottak és élő emberi roncsok. A II.
világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított népirtásnak hozzávetőlegesen hatmillió európai zsidó származású
ember esett áldozatul. A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapját – az
ENSZ határozata alapján – 2006 óta az
auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulóján tartják világszerte.
Ezen a napon emlékezünk meg arról
a közel félmillió magyar zsidóról is, akiket gázkamrába vittek, akik olyan munkatáborokban sínylődtek, mint AuschwitzBirkenau, akik soha nem tértek haza.
Egyre több adat kerül nyilvánosságra, de ma sem tudunk még eleget az akkor történtekről. A Zsidó Múzeum levéltárában fellelhető 1944. év eleji adatok
alapján Nagytétényben százhat zsidó élt,
Budafokról azonban nincs feljegyzés, de
körülbelül kétszer annyian lehettek – tudtuk meg Garbóci László helytörténésztől.

Emberségből vizsgáztak
– A nagytétényiek közül harminckilencüket először Budafokra, a Halom utcában
lévő gyűjtőtáborba vitték. Onnan a budafoki zsidókkal együtt a budakalászi tég-

lagyárba, majd 1944. július 6. és 8. között három marhavagonban Auschwitzba
szállították őket. Közülük senki nem tért
haza. Nevük, a 48 budafoki névvel együtt,
a Holokauszt Emlékközpontban lévő Áldozatok Emlékfalán olvasható a 170 ezer
bevésett név között – mesélt Garbóci
László a kerületi áldozatokról.
A helytörténész többeket megemlített a
jó érzésű, bátor emberek közül, akik magukat is veszélybe sodorva védték meg a zsidó származású embereket. Zimber Ágoston kereskedő például 16 főt rejtett el
Kamaraerdő melletti telkén, köztük Szerb
Antal feleségét, Bálint Klárát is. Kópházi
Erzsébeték 8 főt bújtattak a Gellért utcai
barlangokban, Hock József, a Gyufagyár
igazgatója pedig hamis tanúvallomással
mentette meg egyik munkásának feleségét.
Markó Gyula (Nagytétény), Nagy Ferenc (Budafok-Felsőváros) és Mezgár Lajos (Budafok) plébánosok őskeresztényi
valótlanságot, vagyis hamis keresztelési
bizonyítványokat adtak ki vagy ötven zsidónak. A budafoki pap az akkori polgármesterrel, Jegg Gézával összeszövetkezve a kikeresztelkedett, ám sárga csillag
viselésére kötelezett zsidókat a plébánia
melletti épületben szállásolta el. Többségük megmenekült.
Tétényben az egyik legnagyobb hithű zsidó család feje, Schwartz Miksa a
feleségével 1944 elején barátok tanácsá-

ra a Sváb-hegyre ment, ahol egy pincében
bújtatták őket. Ők túlélték a holokausztot,
valamint Pártos Géza és felesége is. Káldor Adolf orvost és nejét azonban nem
tudták megmenti a budafokiak, holott az
erre gyűjtött pénzzel két alkalommal is
megvesztegették az őröket. Az orvos nem
fogadta el a felkínált lehetőséget, mert
nem hitte el, hogy ilyen borzalom megtörténhet. Ők is Auschwitzban fejezték be
életüket, ahogy Kutas András nagyszülei, Kohn Ármin és felesége, Sorger Teréz is. A nagyszülők emlékét a Szentháromság utca 13. számú ház előtt, a járdába
épített botlatókő (emlékező macskakő,
egy 10×10 centiméteres réz emléktábla, amelyet az áldozatok egykori lakhelye
előtt helyeznek el a járdába süllyesztve –
a szerk.) őrzi Nagytétényben.

A Világ Igaza
Garbóci László kiemelte, hogy BudafokTétényben ketten kapták meg a Jad Vasem elismerést, amelyet a Jeruzsálemben
működő Holokauszt Áldozatainak és
Hőseinek Izraeli Emlékhatósága adományoz azoknak a nem zsidó embereknek,
akik a holokauszt alatt zsidókat mentettek meg életük kockáztatásával. A Világ
Igaza kitüntetést Kopházy Erzsébet személyesen is átvehette 1989-ben, Hubai
István pedig posztumusz elismerésként
kapta meg. n (Tamás Angéla)

Beaujolais régió szívében, Saint-Lager
városában. A verseny egyedülálló méretét és módszerét mutatja, hogy 19 ország 479 pezsgője vállalta a megméretést, és rohamozta meg 80 nemzetközi
szakember ízlelőbimbóit.
A legjobb habzóborok tízes toplistájára végül is tizenkét pezsgő került
fel, mert egy hármas holtverseny is becsúszott. A kiválasztottak közé tíz francia különlegesség mellett csak két külföldi fért be, egy olasz és egy magyar,
utóbbi a Hungaria Rosé Extra Dry,
a Törley pincészet egyik csúcsterméke, a bizonyítottan legfinomabb magyar pezsgő.
Az Effervescents du Monde versenyen a Hungaria Rosé Extra Dry
mellett Budafok büszkeségének két
másik terméke is díjat nyert. Az
egyik a Törley Chardonnay Brut
pezsgő, amely az eredeti champagne-i, tradicionális eljárással
készül, száz százalék chardonnay, és az a legfőbb ismérve,
hogy a palackba töltött bor legközelebb csak akkor hagyja el
az üveget, amikor megisszák.
Az egész életét ebben a palackban éli le, hároméves érlelés után kerül az asztalra.
Ezért nem is olcsó.
Kísérőink, Balog Gabriella marketinges, Kovács
György ügyvezető igazgató, Koczuba Róbert pezsgőmester ésCsomay András
termékmenedzser hangsú-

lyozzák, hogy minden egyes palack
pezsgő egyéniség, nincsen a palackok
tartalma egalizálva. Ebben a kategóriában nincs két egyforma palack pezsgő.
Túránk során elhagyjuk a Francois pincét, és átérünk a Törleybe. Ezt
az egész pincerendszert Törley József
építtette, és a mai napig ezt használja
a nevével fémjelzett cég. Aztán megérkezünk a díszágba, a legszebb járatba.
Ezekben a palacksorokban pihennek azok a pezsgők, amelyekből a
Hungaria Rosé is készül. Nemcsak
2020-ban, hanem 2019-ben is aranyérmet nyert a Hungaria Rosé Extra Dry a
Chateau de Ravatysban. Az, hogy egy
olasz proseccóval együtt a mi produktumunk tudott csak bekerülni a franciák mellé a top 10-be, olyan, mint a
sportban világbajnoki címet szerezni.
„Még a vártnál is nagyobb sms- és
kommentáradat érkezett be, amikor kiderült, hogy aranyérmet nyertünk az
Effervescents du Monde-on, és kiraktuk a hírt a Facebook-oldalunkra –
idézi fel az ügyvezető. – Nagyon
fontos hír ez a külpiacainknak is.
Azelőtt valamivel több mint ötszázezer palackot adtunk el belföldön, míg tavalyelőtt elértük az
egymilliót. Egyértelműen látszik,
hogy a magyar fogyasztó elmozdult a minőség felé, már nem az
ár a meghatározó szempont a vásárlásnál. És megfigyelhető még
egy tendencia: elmozdultunk a
száraz pezsgők irányába, továbbá rohamosan nő a kis kiszerelésű, kétdecis pezsgők értékesítése. És akárcsak borban,
pezsgőben is egyre népszerűbb a rosé. 2002 környékén állítottuk elő az első
rosénkat, akkor pattant ki
az agyunkból, és azóta szép
karriert futott be, amit az
utóbbi két évben megkoronáztak a franciaországi
aranyérmek. Valóban igaz
a mondás: a rosé mindenre
megoldás!” n (Ch. Gáll)

kék hírek

Cipőtolvajokat keres a rendőrség
Cipőtolvajokat keres Budafok-Tétényben a rendőrség. A képen látható férfi és nő január 20-án kora
délután egy bevásárlóközpont
egyik boltjából ellopott két pár cipőt. A termékekről az áruvédelmi
eszközöket eltávolították, így vitték ki azokat az üzletből.
A BRFK XXII. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képeken látható férfit és nőt felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval
rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes
segélyhívó számon. n (police.hu)

Ketten meghaltak a 6-os úton
Ketten haltak meg január végén egy autóbalesetben a 6-os főúton, Százhalombatta térségében. Egy személygépkocsi haladt Ercsi felől Érd irányába, amikor egyelőre tisztázatlan okból áttért a menetirány szerinti bal oldalra és összeütközött egy tehergépjárművel. A személyautó sofőrje azonnal életét vesztette, a teherautóban utazó
három ember megsérült. Közülük a jármű vezetőjének életéért hiába küzdöttek a kiérkező mentők, ő is még a helyszínen meghalt. n (police.hu)

Autók gyulladtak ki a kerületben
A Bartók Béla úton egy égő autóhoz riasztották a tűzoltókat január 26-án. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították és eloltották a
járművet. Az akciót egy vízsugárral végezték, személyi sérülés nem történt. Néhány
nappal később, késő este ismét hasonló eset történt az Erdődűlőn. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint a tűzoltókat a Karéj utcába riasztották, ahol teljes terjedelmében lángolt egy ott parkoló jármű. A kiérkező egység
eloltotta a lángokat, sérülésről és egyéb károkról ebben az esetben sem tettek említést. Lapzártánk után érkezett a hír, hogy kigyulladt egy BKV busz is a XI. kerületben
a Savoya Parknál. n (katasztrofavedelem.hu)
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KÖRNYEZETVÉDELEM, OKTATÁS

 Városházi Híradó

Helyi kínálat
a továbbtanulóknak

Öt középiskola várja a budafok-tétényi gyerekeket
Budafok-Tétény egyetlen nyolc évfolyamos középiskolája, a Kempelen Farkas
Gimnázium két általános tanterv szerinti osztályt indít. Első idegen nyelvként az
egyikben angolt, a másikban németet tanulhatnak az ötödikes tanulók. A felvételről a központi írásbeli vizsga, a szóbeli meghallgatás és a korábbi tanulmányi
eredmények alapján döntenek. A szóbeli meghallgatáson az írásbelin legjobban
teljesítő 150 tanuló vehet részt.
Budai Nagy Antal Gimnázium a

Anyolc évfolyamos képzésein kívül hat

Tisztítsuk meg az országot!
Kerületünk is csatlakozott a kormány környezetvédelmi kampányához
(Folytatás az 1. oldalról) 

Homolya Róbert ismertette, eddig
550 helyszínen mért fel a vasúttársaság illegálisan lerakott hulladékot.
Ezeknek több mint fele a vasúti pálya
mentén található. A MÁV fővárosi és
vidéki vasúti területeiről 2020-ban
végzett illegálishulladék-elszállítások összmennyisége meghaladta a
2120 tonnát, ami 107 millió forintba került. Tavaly nyáron Budafokról,
a Háros utca környékéről mintegy 70

tonnányi illegális hulladékot szállított el a vállalat.
Németh Zsolt, kerületünkben élő
országgyűlési képviselő méltatta a minisztérium kezdeményezését, miközben felidézte a honi környezetvédelem
rendszerváltó eseményét, a bős-nagymarosi vízmű megépítése elleni tüntetést, amely összefogta a magyar progresszió erőit. Hangsúlyozta: a teremtett
világ védelme alapvetése a kereszténydemokráciának.

Karsay Ferenc polgármester megemlítette, hogy a kerület két dologról mindenképpen híres: az egyik az, hogy a
főváros bornegyede, a másik pedig a
kultúra iránti elkötelezettsége. A harmadik egyelőre még csak szándék: hogy
mindenhol tudják rólunk, hogy a kerület és a kerületi emberek elkötelezettek a
környezettudatos életmód mellett. Ebből
adódóan nagy örömmel csatlakozunk a
„Tisztítsuk meg az országot!” kezdeményezéshez. n (Ch. Gáll András)

évfolyamos osztályaiban is képzést kínál. Az iskola három tehetséggondozó
osztályt indít, amelyre külön felvételi eljárást nem szervez. Az angol (32 fő), illetve a két informatikai (16-16 fő) osztályba jelentkező diákok az 5. osztály
év végén és 6. osztály félévében magyar
nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv és természetismeret
tantárgyakból szerzett jegyeik alapján
nyerhetnek felvételt. A bejutáshoz a maximálisan elérhető 60 pontból legalább
45 pont megléte szükséges.
A nyolcadikosok számára egy általános tantervű osztály indul (34 fő) és egy
angol (19 fő), illetve egy német (15 fő)
nyelvi előkészítő osztály (1+4 év). A 9.
évfolyamra az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli teljesítmény és
a szóbeli meghallgatás alapján történik a
felvétel.
A kerület legújabb középiskolájában,
a Rózsakerti Demjén István Református Iskola és Gimnáziumban az általános tantervű osztály mellett egy az angol
nyelvet és egy a matematika-informatika tantárgyakat emelt óraszámban tanító osztály várja a jelentkezőket. A hozott
pontok (7. o. év végi, 8. o. félévi jegyek
magyar, matematika, történelem, idegen
nyelv és egy természettudományos tárgy
– fizika, kémia, biológia, ill. földrajz tantárgyakból) és a központi írásbeli vizsga
eredménye alapján a legmagasabb pontszámot elért tanulók szóbeli meghallgatáson (lelkészi beszélgetés, emelt óraszámú tárgy) vesznek részt. A gimnáziumba
elsősorban a felvételi tantárgyakból 4,0

átlag feletti tanulmányi eredménnyel
rendelkező diákokat várják.
A Tomori Pál Magyar–Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikumban szakmai oktatási nyelvi előkészítő
évvel és menedzsment ágazati oktatással
1+5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű képzést indítanak pénzügyiszámviteli és pénzügyi-ügyviteli ügyintéző tanulmányi területen. A felvételizők
rangsorolása az elért pontszám alapján
történik, amely a központi írásbeli vizsga eredményéből, az általános iskolából
hozott jegyekből (magyar nyelv, magyar
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) és a szóbeli meghallgatásból
tevődik össze. A néhány perces kötetlen
beszélgetésen a jelentkező diákok kommunikációs képességét és a középiskolai
tanuláshoz szükséges egyéb kompetenciákat mérik fel. A fenntartói hozzájárulás naptári hónaponként ötvenezer forint.
A Soós István Borászati Technikum
és Szakképző Iskola 5 éves technikumi (bor- és pezsgőgyártó technikus) és
3 éves szakképző (szőlész-borász) iskolai osztályaiba várja a jelentkezőket. A
felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények (7. év végi és 8. osztály félévi
osztályzatok magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv, informatika, kémia tantárgyakból)
alapján döntenek.
A felvételt hirdető középfokú iskolák
április 30-ig küldik ki a gyerekek felvételéről vagy elutasításáról szóló értesítéseket. n (Tamás Angéla)

Könyvtári Cserepont
két helyszínen
Személyes használat nélkül
kölcsönözhetnek az olvasók Budafokon

Karalábé Kázmér, Brokkoli Bianka
Egészséghét játékokkal, mozgással a Rózsakert Tagóvodában
Az Egyesített Óvoda programjában kiemelt szerepet kap a mozgásos fejlesztés. Ezért az óvodások helyes életritmusának kialakításában erőteljesen
hangsúlyozzák a biológiai szükségletek kielégítését.
z Egyesített Óvoda Egészséghetet

Ahirdetett, és a témát a lehető leg-

komplexebb módon dolgozták fel – áll
az intézmény beszámolójában. A témahét közvetlen célja az egészségesebb táplálkozási szokások kialakítása,
az ételfajták, alapanyagok, élelmiszerek változatosságának megismerése,
az egészségmegőrző szokások kialakítása (prevenció, korrekció), a szülői
aktivitás, közös szemlélet megerősítése és a helyes életritmus alapjainak kiemelése volt.
Szinte minden csoportban a gyermekek életkori szintjének megfelelően mutatták be a táplálkozási piramist,
amely remek alapot szolgáltatott a beszélgetésekhez, a kérdések megválaszolásához. Olyan képeket nézegettek

az IKT eszközök segítségével, amelyek szervesen kapcsolódtak az egészség megőrzéséhez. A szabad játékban
orvosos, fogorvosos játékok kezdeményezését patronálták.
A gyümölcsök megismertetését
bekötött szemmel való kóstolással,
taktilitást fejlesztő gyakorlatokkal is elvégezték. A matematikai ismereteket
is gyarapították a formák, a halmazok,
a sorba rendezés bemutatásával. Mindennap különleges finomságok kerültek a reggelizőasztalra a tízórais gyümölcsfogyasztás kiegészítéséhez. A
gyermekekkel közösen készültek az ízletes krémek, saláták, miközben a finom-motorikus képességeik is észrevétlenül formálódtak. A folyadékok közül
is többféle ízvilágot lehetett megismerni (turmixok, vaníliás tej, gyümölcstea,
sékerek, gyümölcsök fogyasztásával).
Készültek egészséges sütemények.
A napi rendszeres mozgást a csoportszobákban is megfelelő eszközök biztosítják, rendszeres a napi 20-30 perces
mozgásos tevékenység az óvodákban.

Az anyanyelvi játékokat is vidám
formában, zöldség- és gyümölcsnevek vicces formáinak megalkotásával
bővítették (Karalábé Kázmér, Paradicsom Piroska, Narancs Nádin, Brokkoli Bianka stb). Az egyik tematikus
napon a kreativitás és az alkotóképesség jutott szerephez. A beküldött zöldségekből, gyümölcsökből a gyerekek
fantáziájának segítségével „keltek életre” a termésbábok. Sárkányok készültek uborkából, répából, narancsból,
teknős brokkoliból és banánból, darázs
citromból, krumpli héjából és vékonyra szelt jégretekből. Kígyók, gyíkok,
unikornisok, madarak, sünök és számos különleges lény lett a zöldségekből és gyümölcsökből.
Minden csoport a saját munkáival járult hozzá a „Folyósó Galéria Kiállításhoz”. Az óvodapedagógusok lefényképezték az alkotásokat és elküldték a
szülőknek, akik méltán voltak büszkék a
gyermekeikre. Az elkészített munkákat a
hét végén haza is vihették a kis „szobrászmesterek”. n (Rózsakert Tagóvoda)

Budafok-Tétény két könyvtára február
10-től személyes használat nélküli kölcsönzési lehetőséget kínál olvasóinak.
Az új Könyvtári Cserepont szolgáltatás
keretében kizárólag az utcáról, az ajtón
keresztül vehetők át az előzetesen igényelt könyvek.
z otthon kiválasztott, legfeljebb

Anyolc művet a katalógusban meg-

talált címeknél látható „Előjegyzés” ikonra kattintva lehet jelezni,
de a könyvek listája e-mailen vagy
telefonon (Budafok: fszek2203@
fszek.hu, tel.: 424-5989, Nagytétény:
fszek2201@fszek.hu, tel.: 207-5257)
keresztül is leadható. Az igények beérkezésére a könyvtár munkatársai választ küldenek arról, teljesíthető-e a kérés. illetve mikor tudják átadni a kért
könyveket.
Ez csupán egy átmeneti megoldás,
különösen azok számára, akik nem
szeretnének lemaradni az újdonságokról. A veszélyhelyzeti korlátozást figyelembe véve a könyvtári tagságot és
a kölcsönzés lejáratát meghosszabbították március elsejéig. A könyvtár kinyitását követően 30 nap türelmi idő
áll majd rendelkezésre a november 11.
előtt kikölcsönzött könyvek és dokumentumok visszaadására. Aki élni szeretne a Könvvtári Cserepont szolgáltatással, az természetesen csak akkor
veheti azt igénybe, ha könyvtartozását
rendezi, a február 10-e után kölcsön-

zött könyvekre pedig lejárat után késedelmi díjat számolnak fel – tudtuk meg
Varga Mónikától, a budafoki könyvtár
vezetőjétől.
A már megszokott távszolgáltatások, így többek között az adatbázisok
otthoni elérése, illetve a Könyvtár otthonról tanulástámogató információs
szolgáltatás továbbra is folyamatosan
elérhetőek.
A Könyvtári Csereponton a könyvtárak rendes nyitva tartási idejében,
de legfeljebb 18 óráig az előjegyzett
könyvek átvétele és a lejártak leadása mellett lehetőség nyílik a tagságok
meghosszabbítására, tartozások rendezésére és új beiratkozásra is.
A járványhelyzet és a szokatlan szolgáltatási körülmények miatt az utcai
könyvkölcsönzéskor kötelező a 1,5 méter távolságtartás, illetve az orrot és a
szájat eltakaró maszk viselése. n (T. a.)

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 

Konténeres sittszállítás, sóder, termő-

Ács-tetőfedő-kőműves vállal a legkisebb munkától tetőjavítást, építést, beázás mentesítést minden ami építőipar.
Nyugdíjasoknak 27% kedvezmény. Zel:
06-30/797-1037

föld, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233

Szobafestést, csempézést, kőműves
munkát, kisebb javításokat is vállalok. Tel:
06-30/9-7500-053

kert 
Szőlő és gyümölcsfa metszést vállalok,
vidéken is. Tel: 06-30/682-4431
Szakszerű

metszés, fakivágás, gallyazás,

teljeskörű kertészeti munkák, kertrendezés, kertgondozás, öntözés technika. Tel: 06-30/343-7318

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.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI
ÜGYINTÉZŐ
MUNKAKÖR

munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés vagyongazdálkodási ügyintéző
munkakörben.
A pályázat elbírálási határideje és
módja: a pályázati határidőt követő
15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük
a pályázat eredményéről.
A kiíró a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatokat 2021. február 28-ig
a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „vagyongazdálkodási
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

Pólós és borász

A Soósban tanulta a szakmát a sikerkapitány, Bíró Attila
borászok közt a legjobb vízilabdázó,

Aés a vízilabdázók között a legjobb bo-

Most kell nagyon
észnél lennünk!
Győzelem a Zalaegerszeg ellen, vereség Pakson
Tizenegy nap alatt négy bajnoki mérkőzést játszott le a BMTE legutóbbi találkozásunk óta, és ez a túlságosan is
erőltetett menet egy kicsit megviselte
Csizmadia Csaba vezetőedző legénységét. Ha azt nézzük, hogy a csapat négy
meccsen négy pontot szerzett – úgy,
hogy közben a mezőnyből legalább két
fejjel kiemelkedő Ferencváros is az ellenfelek között volt –, akkor ez nem is
olyan rossz mérleg, ugyanakkor az is
tény, hogy a sorozat végére, a paksi találkozóra bizony elfogyott a gárda. Amely a
11., kieső helyen várja a folytatást.
tthon 0-3 a Fradi ellen, idegenben

I1-1 a Diósgyőrrel, 3-1-es győzelem a

Promontor utcában a Zalaegerszeg ellen,
végül a paksi 4-1-es vereség.
A négy eredmény közül az első és az
utolsó, sajnos, egyértelmű volt. A Fradi nemcsak a Budafokot győzte le magabiztosan, hanem a legutóbbi fordulóban csak nevében rangadón a Fehérvárt,

Tokmacéknak a látottak alapján nem
a magyar, hanem minimum a holland
vagy a belga bajnokságban lenne a helyük. Diósgyőrben – valljuk be – szerencsénk volt, amikor Kulcsár az utolsó utáni pillanatban trükkös szabadrúgásból
kiegyenlített, Pakson pedig egyszerűen
átaludtuk az első félidőt. Ez pedig még a
honi NB I-ben sem megengedhető.
Vasárnap este érthetően kissé szomorkásra sikeredett a telefonbeszélgetésünk
a mesterrel.
„Nagyon gyengén játszottunk Pakson, talán lehet, hogy többet kellett volna frissítenem a csapaton a szerdai, Zalaegerszeg ellen aratott győzelmünk után,
amellyel elkerültünk a kieső helyről – értékelt a szakvezető. – Utólag az ember
mindig okosabb, ha ezt sejtem előre, akkor egy kicsit átalakítom az összeállítást,
rotálok. Sajnos, nagyon hamar kaptuk a
gólokat, az elsőnél elcsúszott a védőnk,
a másodiknál egy rossz passz okozta a
vesztünket, szóval az első félidő tényleg

nagyon gyenge volt. Ilyen pocsék első
félidőnk szerintem még nem is volt az
NB I-ben.”
Nagyon úgy nézett ki, fejben nem
voltak frissek Filkorék az embert próbáló sorozat végén.
„Meglehet, erről volt szó – értett egyet
a mester. – Egy biztos, hogy nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna. A második félidő egy kicsit jobb volt, de 0-3 után
már nem volt esélyünk. 0-2-nél még egy
kicsit nyomtunk, Zsórinak volt egy nagy
ziccere, amit kihagyott, ha az bemegy, és
1-2, akkor még reménykedhettünk volna.
De így... A könnyű szívvel befújt büntető
megpecsételte a sorsunkat.”
Csizmadia arról is beszélt, hogy legközelebb, amikor ilyen kevés idő telik el
két meccs között, talán jobb lenne több
játékost cserélni. De hát ezt sohasem lehet előre tudni.
„Egy hét alatt három meccs tényleg
sok. Csak az ember nem tudja, melyik
ujját harapja meg. Bánt ez a 4-1-es vereség, de gyorsan fel kell dolgoznunk.
Szerdán a Dunavarsánnyal játszunk Magyar Kupa-meccset, majd a Honvédhoz
látogatunk a bajnokságban. Újabb kiesési rangadó. Még tizenhárom forduló hátra van, semmi sem veszett el. Két
pont a hátrányunk a Honvéddal szemben, itt a lehetőség a javításra! Most
kell nagyon észnél lennünk, nem szabad
leszakadnunk.” n (Ch. Gáll András)

rász. Bíró Attila, a magyar női vízilabdaválogatott egri illetőségű szövetségi kapitánya előszeretettel jellemzi magát így,
és aki látta „Birgét” pólózni a nyolcvanas, kilencvenes évek fordulóján, s megkóstolta a chardonnay-ját vagy a kékfrankos roséját, az nem kérdőjelezi meg
a fentiek igazát. A kapitány édesapjától,
a neves borász Bíró Bélától örökölte a
mesterség szeretetét, de azért az sem ártott a sokoldalú sportembernek, hogy elvégezte a budafoki Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskolát.
A női vízilabda-válogatott bravúros
győzelme a trieszti olimpiai selejtezőn, s
az ezzel együtt járó kijutás a tokiói játékokra tehát egy kicsit kerületünk sikere
is, már csak azért is, mert „Birge” nem
csupán a „Soóson” keresztül kötődik Budafokhoz.
„Hosszú évekig együtt pólóztam a
Fradiban legendás csapatkapitányunkkal, Varga Gusztávval, nem is egyszer
borozgattunk Gusztiék Péter-Pál utcai
házában, vagy a Mézesfehér utcában,
ahol korábban laktak – idézte fel a régi
szép időket a háromgyermekes családapa. – És hát mondanom sem kell, hogy
rendszeres vendége, az utóbbi időben
pedig kiállítója voltam a Pezsgő- és Borfesztiválnak.”
Bíróék Eger környéki dűlőiken organikus szőlőtermesztést folytatnak, ami
nem bio, de majdnem az. Az organikus
művelés azt jelenti, hogy Bíróék felszívódó vegyszereket nem használnak, de
kénnel vagy rézgáliccal lehet permetezni, amelyek hagyományos anyagok. De
a borkészítés során is azt akarják visszaadni a borban, amit a természettől kaptak, ahogy leszedték a szőlőt, naturálisan. Attiláék egyedi borokat szeretnének
készíteni, olyasmit, amit az Art & More
művészeti társulásban is előállítanak, és
amelynek ő is tagja. Egy nagyon tehetséges festő, Solymosi Miklós képeihez is
készít egyedi bort, amit egyedi címkén is
szeretne megjeleníteni. Így tudnának kiemelkedni a nemzetközi sokszínűségből.
Bíróék csak saját szőlőből készítenek
bort, nem vásárolnak. 2019-ben a meleg miatt két héttel korábban kezdték a
szüretet, tavaly csak augusztus végén, de
ezért tovább is tartott, szerencsére hos�-

szú volt a vénasszonyok nyara. Általában a muskotállyal, a muscat otonellel,
a vörösek közül az oportóval, a turánnal
kezdenek, legkésőbb a nagy világfajtákat, a merlot-t, a cabernet-t és a kékfrankost szedik.
A borkészítés fortélyait Attila a budafoki Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában sajátította el, mi magunk is
megkóstoltuk 2004-es vizsgaborát, utólag is megajánlottuk a jeles osztályzatot.
Bíró Attila főfoglalkozásban azért
mégiscsak a női vízilabda-válogatott
szövetségi kapitánya, így muszáj szót
ejteni a pólóról is. Január 17–24. között
rendezték Triesztben az olimpiai selejtező tornát, ami számukra egyetlen meccsre, az elődöntőre van kihegyezve, hiszen
az első kettő jutott ki Tokióba.
„A csoportunkban simán kikaptunk a görögöktől, meglátszott a lányokon, hogy csaknem egy éve nem játszottak tétmeccset. Így az elődöntőben
a házigazda olaszokkal kerültünk szembe, minden körülmény ellenünk szólt –
mesélte utólag már megkönnyebbülten
a kapitány. – Keszthelyi Ritáék azonban
nem egészen három perc leforgása alatt
3-0-ra megugrottak, és utána már nem is
néztek vissza, 13-10-re győztek, és ezzel
megvolt a tokiói repülőjegyünk. A sok jó
teljesítmény közül a 20 éves kapusunk,
Magyari Alda parádés védéseit kell kiemelnem, no meg csapatkapitányunk,
Rita lehengerlő játékát, őt a világ legjobb
női pólósának tartom. Az első helyért vívott, Hollandia elleni finálénak már nem
volt igazán tétje, de a biztonság kedvéért
őket is megvertük 13-11-re.”
Ezek után talán megbocsátható, hogy
a döntő éjszakáján elfogyott néhány
üveggel a Bíró-birtok híresen finom boraiból... n (Ch. Gáll András)

tak, mert ebédre főtt étel helyett inkább
tejszínhabos gesztenyepürét vagy fagylaltot kívántam, vacsorára viszont szinte mindig gyümölcsöt eszem.
– Szerencsés alkat, mert nem látszik
az alakján a rengeteg édesség, amelyet
fiatalkora óta magába habzsolt.
– S, képzelje el, ez így volt versenyzőként is! Emiatt sokan irigyeltek, hiszen szinte minden csapattársam imádta

az édességet, de nem ehetett, mert akkor
jöttek a kilók is.
– Önnél pedig a sporteredmények:
tíz érem az olimpiákon, ebből öt arany,
bámulatos teljesítmény!
– Nem hiszem, hogy kiváló voltam,
de lelkiismeretesen megtettem mindent,
amit tudtam a sikerért és a hazámért. De
a múlt elmúlt, a jövő jobban érdekel.
Bánom is én, mennyi van hátra, amen�-

nyi van, annak örülök – tette hozzá derűsen, majd arra a kérdésre, hogy századik születésnapján milyen ajándéknak
örült a legjobban, a következőt válaszolta:
– Egy gyönyörű színes könyvnek az életemről, ami most jelent meg
Dobor Dezső és Dávid Sándor tollából. S persze, egy hatalmas tejszínhabos
tortának! n (Temesi László)

Keleti Ágnes nemrég még
Budafokig evezett
Százévesen is rendszeresen tornázik
és spárgázik az olimpiai bajnok
Egy hónappal ezelőtt lépett be az „évszázadosok” klubjába Keleti Ágnes, aki
öt olimpiai aranyával a magyar tornasport legeredményesebb versenyzője.
A világ legidősebb élő olimpiai bajnoka ma is igen friss, képes még mindig
spárgába lemenni, és nemrég még a
Dunán evezett… Sportteljesítményére
egy egész nemzet büszke lehet.
sportszerető világ január 9-én, 100.

Aszületésnapján köszöntötte a sport-

legendát, de azóta is ünneplik családtagjai, barátai, igaz, a koronavírus miatt
csak szakaszosan, szolidan. Keleti Ágnes szívesen beszélt pályafutásáról és
mai életéről lapunknak, annál is inkább,
mert elárulta, többször megfordult Budafokon, méghozzá főleg vízi úton!
– Mozgás nélkül képtelen vagyok
élni, odahaza ma is rendszeresen tornászom, de néhány évvel ezelőtt szinte
mindennap eveztem is a Dunán – mesélte. – A folyó szomszédságában la-

kom a belvárosban, így gyakran kisebbnagyobb túrákat tettem meg vízen, néha
még Budafokig is elmerészkedtem.
Most már csak motorcsónakon mernék
menni… Nagyon szerettem ezeket az
utakat, de sajnos évek óta maradt a szoba egy kis spárgázással, tornázással és
a séta az utcákon. Persze, a járvány miatt egy éve már ez utóbbit sem tehetem
kedvemre.
– Mint ahogy a cukrászdába járás is
kimarad mostanában a programból…
– A legnagyobb bánatomra, mert
egész életemben alig telt el nap, hogy
fagyira, tortára vagy gesztenyepürére
ne ültem volna be idehaza vagy külföldön a cukrászdákba. Édességből mindig
minden mennyiség jöhet! A reggelim általában tejeskávéból, tojásból és sajtból
áll, néha joghurtot és kefirt is eszem. Az
ebédem könnyű, imádom a krémleveseket, főleg a tejszínes paradicsomlevest,
amiből bármikor tudnék enni. Régebben viszont sokszor különcnek tartot-

Városházi Híradó
budafok-tétény
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