A biztonság költségvetése Online Pincejárat

Kertészkedő énekes

Egyszer fenn, egyszer lenn

A járvány miatt nehezebbek a körülmények,
de mindenre jut pénz a kerületben,
amire kell. (9. oldal) 

Sokat kertészkedik, videózik és olvas a kerületünkben élő Leblanc Győző operaénekes, akinek
már nagyon hiányzik a színpad. (8. oldal) 

A BMTE győzött a Honvéd ellen, majd kikapott
itthon a Puskás Akdémiától, de még elkerüli
a kieső zónát. (12. oldal) 

Március 6-án ismét lesz Pincejárat, de online
formában, pincekvízzel, helytörténeti „sétával”
és pincebemutatóval. (9. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Scherer Péter
videoüzenete
A vizsga című filmet is
levetítik a dikákoknak

(8. oldal) 
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Felújított felnőtt háziorvosi ügyelet
A felnőtt háziorvosi ügyelet mostantól nem a Káldor Adolf Szakrendelőben, hanem a Nagytétényi út 287. szám alatt fogad betegeket
A Káldor Adolf Szakrendelő helyett a
Nagytétényi út 287. szám alatt található,
tágas régi családi házból kialakított rendelőben fogadja a betegeket február 17én 20 órától a felnőtt háziorvosi ügyelet. Az ügyelet változatlanul a jól ismert
régi telefonszámon hívható éjjel-nappal,
vagyis a 06-1/229-1758-as számon.
Káldor Adolf Szakrendelő épüle-

A tét több mint ötvenöt évvel ezelőtt

tervezték és építették, akkor tizennégy
szakrendeléssel indult a betegellátás.
Jelenleg huszonkét szakmával dolgoznak, gyakorlatilag többszörösen kinőtték az épületet. Fizikai korlátaikat a teljes körű felújítással sem lehetett átlépni.
Az ügyelet régóta nagyon szűkösen dolgozott a földszinti helyiségekben, így az
azt a közel húsz éve ellátó cég, az InterAmbulance Zrt. vezetősége saját döntése
alapján nagyobb, korszerű ellátást lehetővé tevő ingatlant keresett.
„Olyan orvosi ügyeleti helyet szerettünk volna kialakítani, mely európai
szinten tudja fogadni a kerület lakosait, és a kollégáink is megfelelő körülmények között dolgozhatnak” – mondta
Molnár György, az Inter-Ambulance Zrt.
vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a rendelő kialakításakor bevonták a dolgozó-

Molnár György és Karsay Ferenc az új felnőtt háziorvosi ügyelet bejárásán

Segített az önkormányzat
az Alsó Sas utcai tűz károsultjainak

Emlékezés a kommunizmus áldozataira
Karsay Ferenc, Németh Zsolt és Molnár Gyula is beszélt az emléknapról
pandémia miatt az önkormányzat, a

A pártok és a civil szervezetek képvi-

Két tűzoltó is megsérült az oltás közben egy robbanásban egy súlyos tűzesetnél,
amely a budafoki Alsó Sas utcában történt. Egy házaspár segítséget kért és kapott
az önkormányzattól az átmeneti elhelyezésükre, a rászorulók krízistámogatásban is
részesültek. (Továbbiak a 7. oldalon) 
Fotó: Koós László

kat is, így olyan helyiségeket tudtak kialakítani, amelyek az ő kényelmüket
fogják szolgálni. A dolgozók számára külön pihenőszobát létesítettek, valamint teakonyha szolgálja a kényelmes étkezést. Az akadálymentes épület mellett
garázs is található, amelyben a szolgálati autó kapott helyet. Az udvarban pedig a mentőautó közvetlenül a bejárati
ajtó előtt tud megállni, ezzel is gyorsítva a betegek ellátását. A közel százéves
nagytétényi ház átalakítási munkálatai tavaly júliusban kezdődtek el, és hat
hónapig tartottak. Az új helyen kialakított felnőtt háziorvosi ügyelet könnyen
megközelíthető, emellett elérhető távolságban patika is található, ráadásul
a CT-állomás is a környékre költözik
a közeljövőben. Az ügyelet megnyitása előtti órákban Karsay Ferenc polgármestert Molnár György vezette körbe
az új épületben. „A XXII. kerület egészségügyi szempontból egy újabb pólussal gazdagodott, ahova a segítségre
szorulók 24 órában fordulhatnak. Korszerű, európai színvonalú szolgáltatást
nyújt a kerület lakossága számára, és
remélhetőleg mindenki megelégedésére fog szolgálni” – mondta Karsay Ferenc polgármester az új ügyeleti épület
bejárásán. (Folytatás a 10. oldalon) 

selői, szigorú időbesztással, külön-külön
helyezték el koszorúikat a Kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapján a
Városház téren, az 1956-os emlékműnél.
Az emléknapról Karsay Ferenc polgármester, illetve Németh Zsolt és Molnár
Gyula országgyűlési képviselők fogalmazták meg gondolataikat a Városházi Híradóban. Az emléknap megtartását
az Országgyűlés határozata rendelte el.
Ennek értelmében a középfokú oktatási
intézményekben minden év február 25én tartanak megemlékezést. Ezen a napon vitték el a szovjetek Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947ben a Gulágra és börtönbe a kommunisták elleni kiállása miatt. (Továbbiak a 3.
és az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Még várják az ötleteket
a részvételi költségvetésre
Meghosszabbították az ötletpályázatok beadási határidejét február 28-ig
Január 4-én már második alkalommal
indult el a részvételi költségvetés projekt, mely jelenleg az ötletpályázatok
beadásának fázisában tart. A korábban
meghirdetett február 22-i beadási dátumot, a lakosság kérésének megfelelően, február 28-ig hosszabbítja meg
az önkormányzat.
z önkormányzat bízik benne, így
még több kerületi lakosnak adhatnak lehetőséget arra, hogy ötleteivel
gazdagítsa a projektet, valamint alakítsa közvetlen környezetünket.
Mint arról korábban beszámoltunk,
január 4-én újra elindult a részvételi
költségvetés. Ehhez 2021. február 28ig adhatja be a lakosság az ötleteit arra
vonatkozóan, hogy Budafok-Tétény

A

bevételeinek egy meghatározott részét
mire fordítsa az önkormányzat.
A képviselő-testület döntése értelmében az előző körből megmaradt
összegeket is felhasználják, így idén
a területrészenkénti 100 millió forint
felett Budafok plusz 28 millió forinttal, Nagytétény plusz 20 millió forinttal gazdálkodhat (Budatétényben a
teljes keretösszeget felhasználták, így
ott idén is 100 millió forintról dönthetnek).
Az állandó vagy ideiglenes XXII.
kerületi lakcímmel rendelkező lakosoktól olyan ötleteket várnak, amelyek
minél több ember számára jelentenek újdonságot, könnyebbséget, örömet a mindennapokban. A projektötleteket a https://kozossegrekapcsolva22.

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

Lakossági fórum
a Hosszúréti-patakról
Elindult a párbeszéd a Hosszúréti-patak
árvízvédelmének ügyében
Karsay Ferenc polgármester levélben
kereste meg a Hosszúréti-patak környékén élőket, mert visszajelzés érkezett a patak rendezésének ügyével
kapcsolatban. Az önkormányzat célja
az árvízvédelmi létesítmények megépítése és a Hosszúréti-patak közelében élők személyi és vagyonbiztonságának megteremtése. Ennek
érdekében párbeszédet kezdeményeztek a helyiekkel, akik e-mailben
tehetnek észrevételt.
Hosszúréti-patak 2010. május utol-

Asó napjaiban kilépett a medréből.

A hatalmas, lezúduló víztömeget nem
tudta feltartóztatni sem a budaörsi víztározó, sem a Kőérberek-Tóváros területén épült halastó. Az áradás Budaörsön és Budafokon okozta a legnagyobb
károkat, a XXII. kerületben a Honfoglalás utca egy része és a Kártya utca
egésze víz alá került, a lakók többségét pedig kitelepítették. A közeli gépműhelybe beömlő víz fáradt olajjal teli
hordókat borított fel, így az egész utca
olajos vízben úszott, súlyos környezetszennyezést okozva.
Budafok-Tétény
önkormányzata
ideiglenes szállást és melegedőt biz-

tosított a rászorulóknak, és megígérte
az érintett telektulajdonosoknak, hogy
mindent elkövet a biztonságos életfeltételek kialakítása érdekében.
A Budapest árvízvédelmével kapcsolatos feladatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. látja el. A fővárosi önkormányzat az áradást követően
megterveztette a patak teljes budapesti szakaszának felújítását, és a kiviteli munkákat megrendelte a Swietelsky
Magyarország Kft.-től. A beruházás
azonban elmaradt, mert a vállalkozó
az építési terület átvételét megtagadta és a vállalkozási szerződést felbontotta, többek között azzal az indokkal,
hogy a XXII. kerületben az építési beruházással érintett közterületen építmények, kerítések találhatók, ezért az
építési területet nem tudja átvenni.
Az önkormányzat által a Hosszúrétipatak árvízvédelmi munkálatainak előkészítésével kapcsolatban korábban kiküldött levélre több visszajelzés érkezett
a lakosság részéről. A levél arról tájékoztatta az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy sokuk telkének természetbeni
határa a XXII. kerület 221169. helyrajzi
számú közterületi ingatlanán van, melyet
többen nehezményeztek. n (vh)

Elkészült a Magdolna Udvar
Kiállítások és interaktív játék egy finom kávé mellett
Elkészült a Magdolna Udvar épülete,
így rövid időn belül látogatókat is fogadhat a kerület új kulturális létesítménye a Kossuth Lajos utca 24. szám
alatt. A kiállítóterekből, belső udvarból
és kiszolgálóhelyiségekből álló, többfunkciós közösségi tér az URBACT városmarketing projekt keretében valósul
meg. Budafok-Tétény új fejlesztéséről
a Klauzál Gábor Művelődési Központ
igazgatójával beszélgettünk.
azdik István érdeklődésünkre vála-

Gszolva elmondta, hogy az építkezés

befejeződött, megtörtént a műszaki átadás és a Klauzál Ház, mint a Magdolna Udvar későbbi kezelője, átvette az
intézményt. Jelenleg a helyiségek berendezése, felszerelése, a digitális eszközök felszerelése, beüzemelése és a
kiállítások felépítése zajlik: a belső tereket építik, vitrineket, tárolókat és interaktív eszközöket helyeznek el, valamint
a helytörténeti emlékeket rendezik.
A belső udvar, azaz az Átrium, ahol
egy kávézó működik majd, szabadtéri rendezvények helyszínéül szolgál.
A földszinten, a Kossuth Lajos utcai
fronton az egy légterű, ám mégis tagolt nagy helyiségben kortárs képzőművészeti galéria nyílik, az itt lévő
kisebb, elkülönült teremben pedig egymást váltva helytörténeti, illetve képzőművészeti időszaki tárlatok kapnak
helyet. A vezető hozzátette: a nyitást
követően elsőként a Promontor kapuja
című, a Péter-Pál utcát elsősorban fotókon bemutató kiállítást lehet megtekinteni.
– Az emeleten a helytörténeti gyűjtemény bemutatását tervezzük. A kerület történetét, hagyományait, értékeit tárjuk a közönség elé. A kiállított tárgyak

egy része a kerületi lakosokhoz intézett
felhívásunkra érkezett, de országos múzeumoktól is kérünk ki olyan tárgyakat, amelyek fontos szerepet töltöttek
be Budafok-Tétény múltjában. A múzeumi térben a tárlat anyagához gazdag
magyarázó szöveg és számos interaktív lehetőség társul. Elképzelésünk szerint az egyik szobában egy úgynevezett
Látványraktár lesz. Az ott lévő tárgyakat
kézbe lehet venni, azaz a termet múzeumpedagógiai foglalkozásokra is alkalmassá tesszük. A Vándorvitrint bizonyos
időközönként, a tartalmát cserélve családoknak, civil szervezeteknek és közösségeknek ajánljuk fel, hogy bemutathassák saját relikviájukat, gyűjtésüket a
nagyközönségnek. Emellett lehet majd
csatlakozni a Topotéka országos hálózatához, és folyamatos filmvetítést is ter-

vezünk itt a Promontor Televízió által
készített kisfilmekből, amelyekben helytörténészek, kutatók és egyéb szakemberek mutatják be kerületünk történetének egy-egy időszakát, Budafok-Tétény
egy-egy részletét – beszélt a felső szint
kínálatáról Gazdik István, aki hozzátette, hogy minden korosztálynak szeretnének kedvezni, ezért az „új vívmányokat” is használni fogják. Sok digitális
elem kap helyet az épületben, egyik interaktív játékukkal például vezérlőasztalnál követhetjük nyomon a szőlő útját
a borig. Céljuk, hogy a fontos momentumokat kiemelve a kezdetektől szinte
napjainkig bemutassák a kerületet úgy,
hogy a látogató hozzá tudjon férni az interaktív tartalmakhoz is, önállóan tudjon böngészni, keresni és önfeledten
játszani. n (Tamás Angéla)

Új táblák segítik
a hibabejelentést
A kiegészítő információk segítségével
közvetlenül is rendezhetők a gondok
Sokszor bosszankodunk az úthibák miatt. Főleg, ha nem tudjuk, kinek jelentsük be, ha ilyet észlelünk. Most ebben
próbál segítséget nyújtani a kerületi
önkormányzat.
z úthibák, olykor balesetveszélyes
mihamarabbi intézkedést igényelnek. De időnként felmerül a kérdés: hová fordulhatunk a kijavításuk érdekében? A válasz mostantól
egyre több helyen látható. Budafok-Tétény önkormányzata az elhasználódott,
megrongálódott utcanévtáblákat újakra
cseréli, a hiányzó táblák helyét is ezek
veszik majd át. A kiegészítő információt is tartalmazó, új táblák segítségével

Aakadályok

közvetlenül a fenntartónak jelezhető
a probléma. Kétfajta táblát helyeznek
ki, attól függően, hogy az adott utcaszakaszon az útpálya a kerületi önkormányzat vagy pedig a főváros kezelésében áll. A kerületi útszakaszoknál a
tábla alsó részén zöld mezőben, a fővárosiaknál kék mezőben látható a kezelő
neve és elérhetősége. A XXII. kerületi kezelésű útszakaszoknál a budafoktétényi hibabejelentő applikáció letöltési helyére mutató QR-kód is szerepel.
Az ingyenesen letölthető applikáció
segítségével közvetlenül a fenntartó
kerületi önkormányzat részére küldhetők az esetleges észrevételek, felmerülő problémák. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Felajánlás az ellehetetlenített
kulturális intézményeknek
A polgármester befogadná a kerületbe a világhírű 100 Tagú Cigányzenekart
arsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere befogadná a Heti TV-t és
a 100 Tagú Cigányzenekart, ehhez kéri a
kerület képviselőinek támogatását. A polgármester a sajtóban megjelent hírekből
értesült, hogy a Heti TV és a 100 Tagú Cigányzenekar szinte egyszerre vesztették
el a működésükhöz szükséges helyiségeket. Úgy gondolja, hogy kötelessége felajánlást tenni a két, általa nagyra becsült
csapatnak, ezért a hétvégén egy-egy levélben fogalmazta meg szándékát, amelyet Breuer Péternek, a Heti TV tulajdonosának és Beke Farkas Nándornak, a
100 Tagú Cigányzenekar elnökének címzett. Leveleiben Karsay Ferenc arról érdeklődött a két vezetőtől, hogy a kerület
milyen ideiglenes, vagy akár hosszú távú
megoldással tudná segíteni a fennmaradását a szervezeteiknek, amelyek Budapest
kultúrájának meghatározó részét képezik.
Ezzel együtt a kerületi képviselőtestületet is kérte, támogassák elhatározását és küldjék el meglátásaikat,
javaslataikat a felajánlható megoldásokkal összefüggésben.
Karsay Ferenc a Heti TV-vel kapcsolatban elmondta: Budafok-Tétényben a zsidó kultúrának nagy múltja

K

van. Ennek bizonyítékául emelte ki,
hogy Nagytétényben van az ország
egyik legrégebbi, 250 éves zsidó temetője, illetve, hogy a kerület szintén
250 éves zsinagógája ma már könyvtárként, de a zsidó kultúrát továbbra is
szolgálva működik.
„Kerületünk mindig híres volt arról, hogy jól működött az együttélés
a különböző népcsoportok és vallási felekezetek között. Így különösen
nagy veszteség volt, amikor a XX.
század közepén két jelentős csoport
szenvedett gyógyíthatatlan veszteséget: a háború alatt elhurcolt zsidóság
és a háború után kitelepített svábok.”
Hozzátette, hogy Budafok-Tétényben
helye van a másképp gondolkodó médiumoknak is, jó példa erre az, hogy az
RTL klub is a kerületben működik.
Karsay Ferenc befogadná ugyanakkor a 100 Tagú Cigányzenekart is.
Mint elmondta: „A zenekar Magyar
Örökség és Hungarikum díjas együttes, amely egyedülálló értéke a magyar
kulturális életnek. Megszűnése esetén
örökre elveszhet a népi cigánymuzsika
életben tartásának legfontosabb színtere. Olyan technikai tudást és népzenei

szemléletet tanulhatnak tőlük az új zenészgenerációk, melyek elsajátítására
máshol nincs lehetőség.”
Budafok-Tétény a művészeti oktatás
egyik fellegvára. Itt működik a Magyar
Örökség díjas és nemzetközileg elismert
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola, illetve rendszeres
helyszíne a cigány származású zongoraművészről, Cziffra Györgyről elnevezett
művészeti fesztiválnak is. Cziffra György
pedig a 100 Tagú Cigányzenekar örökös tiszteletbeli elnöke. A polgármester arra kérte a képviselő-testületet, hogy
2021. február 23-án 16 óráig ismertessék elvi álláspontjukat és javaslataikat,
mert nem kíván egymaga végleges döntést hozni ezen ügyekben. Breuer Péter
azóta jelezte, hogy köszöni a felajánlást,
de ha van rá mód, maradna abban a városrészben, ahol a Heti TV eddig működött. A 100 Tagú Cigányzenekarral a
napokban kezdődnek tárgyalások a befogadásról. A székhelyét méltatlanul elvesztő, világhírű zenekar megsegítésére
irányuló szándék első jeleként a Klauzál Ház lehetőséget adott a muzsikusok
hangszereinek elhelyezésére, megfelelő
tárolására. n (vh)

Talán egy éve, hogy nálunk is megjelent
a koronavírus. Megnehezítette az emberek életét és sajnos nem kevés áldozatot
követelt. Pár héttel ezelőtt bejelentették,

Perlai Zoltán
önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció

Kiváltságos (köz)pénzcsapok
Lassan egy éve – generációk óta meg nem
tapasztalt – korlátozások között próbálunk
normálisnak tűnő hétköznapi életet élni. A
többség számára az elmúlt hónapok nem
várt kihívásokkal és bizonytalanságokkal
telnek, legyen szó munkahelyek elveszté-

hogy megjöttek az első oltóanyagok. Én
ennek nagyon örülök, mert csak így lehet
az első körben (míg a tömeges oltások elkezdődnek) lassítani, majd visszaszorítani
a vírus terjedését. Én hiszek az oltás fontosságában. Napokon át lehetne beszélgetni a vakcinákról, hogy miért ezzel, miért nem azzal, de a lényeg a miérten van.
Miért? Mert mindenki szeretné, ha a régi
kerékvágásba visszatérne az élet, hogy a
szépkorú szeretteinket bármikor meg tud-

Vden körülmények között emlékeznünk kell. A koronavírus teremtette

annak olyan tragikus események nemzetünk sorsában, amelyekre min-

körülmények nem teszik lehetővé, hogy közösen helyezzük el az emlékezés koszorúját, de ehhez sajnálatos módon már hozzászokhattunk az elmúlt egy évben.
A mai napon megemlékezünk a kommunista diktatúra időszakáról és annak mártírjairól. Ezek az emlékek nem szépülnek, és nem is halványodhatnak el, hiszen ez egy nemzetünk sorsát alakító esemény volt.
„Az ember mániákus következetességgel másolja és ismétli az időben bűneit, tévedéseit, gaztetteit és számonkéréseit. A történelemnek nincs fantáziája”
– fogalmazza meg találóan Márai Sándor.
Azzal, hogy évről évre visszatekintünk az akkori rendszer áldozataira, egyben felhívjuk a figyelmet a kegyetlenségekre, melyeknek soha nem szabad
megismétlődniük. Gyermekeink, unokáink sorsa múlik rajtunk, tudatosítanunk kell bennük azt, hogy nem minden eszme jó, mégha sokan harsogják
is azt és próbálják lenyomni a torkukon. Múltunk nemcsak tények és adatok
halmaza, hanem nagyon is bennünk élő valóság.
Az 1945 utáni megszállás éveiről sokáig mélyen hallgattak. Hamis történelmet tanultunk, azonban az igazságot nem lehet hamisítani. Egyszer
mindenre fény derül, és megvilágosodik az addig néha kételkedve fogadott szó.
A fiatalok építik a jövőt, és ezért is fontos megtanítanunk őket a sorok
között olvasni. Hogy ha döntés elé állítják őket, a helyes utat válasszák
és ne legyenek kétségeik. Beszélgessünk gyermekeinkkel, hiszen sokszor
a számunkra magától értetődő dolgok megértetésére nem szánunk elég
figyelmet.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 2000 óta február
25-e. 1947-ben, ezen a napon tartóztatták le Kovács Béla Kisgazda párti politikust a kommunistákkal szembeni kiállása miatt, és a Szovjetunióba vitték, ahol nyolc évet töltött fogságban. Magyarországon a málenkij
robotra hurcoltak számát 700-800 ezer közé teszik a történészek, szinte
minden magyar család érintett volt. Az elhurcoltak közül 200-300 ezren
soha nem tértek haza. Hajtsunk fejet előttük, és azok előtt is, akik ugyan
túlélték a borzalmakat, de sosem heverték ki a terror éveit.
Kegyetlen korszak volt, de aki túlélte és emelt fővel tudott továbblépni, annak története örök és megváltoztathatatlan.
Minden körülmények között legfontosabb, hogy őrizzük meg hitünket és magyarságunkat, mely ezekben a mai nehéz időkben is összetart bennünket! n

Bár még csak februárt írunk, Karsay
Ferenc polgármester idén már 4 alkalommal hívta össze egyeztetésre
az önkormányzati frakciók vezetőit.
Az induló megbeszélés két napirendje a Közös értékeink és együttműködési irányelvek, valamint a Helyi médiahasználat és kommunikációs alapelvek
témája volt. Előbbinél az elfogadott közös célokért a preambulumot aláíró
pártok közösen állnak ki, megvalósításukért közösen dolgoznak. A célok
listája nyitott, bővíthető. A médiahasz-

séről, tartalékok feléléséről, a digitális oktatás családi terheiről, vagy éppen a betegségtől és az oltásoktól való félelemről.
A kormánytól érdemi válságkezelést várnának el, de csak bohóckodásra alkalmas konzultációs leveleket kapnak. Egy
szűk kormány közeli kisebbség azonban
még ebben a nehéz időszakban is kivételezettnek érezheti magát, köreikben az állami pénzcsapok továbbra is nyitva vannak.
Az önkormányzatok világa is valahogy így
működik mostanában. A kormány itt is szelektál. A többség – különösen a főváros kerületei – az egyre terebélyesedő állami elvonások és a vírus okozta bevételkiesések

juk látogatni, és át tudjuk ölelni őket, ös�szejöhessenek baráti társaságok, és egy
péntek este a párunkkal el tudjunk menni
egy romantikus sétára, vacsorára.
Egy szó mint száz, az oltás fontos és
minél előbb regisztráljanak, hogy megkaphassák a védőoltást.
Együtt sikerülhet minél hamarabb magunk mögött hagyni a rosszat, és élni a jót.
Addig is kívánok mindenkinek jó
egészséget, és vigyázzanak egymásra. n

viharos tengerében próbál költségvetést
készíteni. Kerületünk – a polgármester által februárban egy személyben elfogadott –
költségvetése is elég viharos képet mutat,
melyet közel 2 milliárd forint állami elvonás, tartalékok felélése, radikálisan meghúzott intézményi felújítások és beruházások
jellemeznek. Az egyre fogyó fideszes kisés nagyvárosi önkormányzatok azonban
– a NER-társakhoz hasonlóan – rendkívüli milliárdos (köz)pénzcsap támogatásokkal evickélhetnek békésebb vizekre. Most
fog igazán kiderülni, hogy a NER rendszerében mekkora kisváros vagyunk a nagyvárosban! n
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Közös felelősségünk
emlékezni

Együttműködés

önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció



Karsay Ferenc polgármester

önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

Kovács István

képviselet

Álláspont

Krieger Krisztina

Mi a véleményük?



Németh Zoltán
önkormányzati képviselő,
alpolgármester, Fidesz–KDNP

Sírás helyett
továbbra is dolgozunk...
...és megfontolt gazdálkodással megvalósítjuk a korábban megígért fejlesztéseinket. Az elmúlt hetekben attól volt
hangos a sajtó, hogy több baloldali kerület polgármestere a megvonásokra hivatkozva jelentette be: bizonyos
beruházásokat nem valósítanak meg,
sőt elbocsátásokkal és új adók kivetésével igyekeznek a költségvetésüket egyensúlyban tartani. A XXII. kerületben azonban sem adóemelés, sem
elbocsátás nem történt. A járvány miatt extrafeladatokat ellátó intézményeink dolgozóinak az év végi jutalmát
is ki tudta gazdálkodni önkormányzatunk. Egy önkormányzat életében
ugyanis mindig vannak nem várt kiadások, és nagy ott a baj, ahol ezek

nálat napirendjénél az ellenzéki frakciók elégedetlenségüket fejezték ki a
megjelenési lehetőségeikkel kapcsolatban. Átnéztük valamennyi budapesti kerület helyi újságját, az ellenzéki
megjelenést és az erre vonatkozó szabályozást. Egyetlen kerületben sincs
rendszeres, szabályozott véleménynyilvánítási lehetősége az ellenzéki
képviselőknek, kizárólag Budafok-Tétényben! A Momentum frakcióvezetője
azt a kérését is megfogalmazta, hogy
a Promontor Televízió csatornáján keresztül is szeretnék a lakosságot tájékoztatni. Polgármester úr – ezzel is
bizonyítva együttműködési szándékát
– felkérte a tévé vezetőségét a műsorok elkészítésére. Február elején elindult a Képviselői percek című műsor,
hetente 2 képviselő 5 percben beszámolhat az általa fontosnak tartott témákról. n

csődközeli állapotot eredményeznek.
Budafok-Tétény 2021-es költségvetése is stabil, aminek köszönhetően az
itt élők biztonságban érezhetik magukat. Kerületünk a nehézségek ellenére továbbra is a legzöldebb kerületek
egyike maradhat, elmondható, hogy
idén is elsődleges szempont gyermekeink biztonsága, kiemelt szerep jut
most is az idősekről való gondoskodásnak, de a közbiztonságra is nagy
figyelmet fordítunk. Megkezdett beruházásaink nem állnak le, így megépül az új bölcsőde, hamarosan elkészül a Bringapark, a rózsakerti futókör,
reményeink szerint már ebben az évben birtokba vehetik a Tétény-rét Családi parkot. Fontos kerületi fejlesztés a
Görpark, továbbá a részvételi költségvetés keretében újra dönthetnek az itt
élők 300 millió forint felhasználásáról.
Mindezek mellett nem szeretnénk lemondani olyan szolgáltatásokról, amelyeket a budafok-tétényiek egészsége
és kényelme érdekében, önként vállal
az önkormányzat. Alapelveink és céljaink tehát a jövőben is a kerület fejlődését támogatják, az itt élők biztonságát
szavatolják. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Szeretnél fellépni zenekaroddal
Budapest Bornegyedében, Budafokon?
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 streamelni,
amennyiben a járványügyi korlátozások mást nem tesznek
lehetővé).
Ha zenekarod vagy Te rendelkezel minimum 3 dallal, amelyet jó
minőségben rögzítettél és feltöltöttél valamely videomegosztó
csatornára és szívesen bemutatnád 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
• E-mail 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 előadó-művészeti tevékenységről vagy szállítási költségről szólhat.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező

Budapest XXII. kerület,
232044/5 és 232040/5
helyrajzi számú, természetben
a Budapest XXII. kerület,
hárosi Duna-parton található,
összesen 3,8 ha nagyságú,
kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanok
hasznosítására.
Bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 10 év
Pályázati biztosíték: 1 000 000 Ft
Pályázati dokumentáció díja: 10 000 Ft+ ÁFA
A pályázat benyújtásának ideje: 2021. március 22.
(hétfő), 14.00–16.00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.)
Az ingatlanok megtekintése: bármikor, a terület szabadon bejárható
A pályázati dokumentáció díját átutalással kell
megfizetni az önkormányzat 11784009-1552200111350000 számú számlájára. Az utalás megjegyzés
rovatában a „Hárosi Duna-part pályázati dokumentáció” szöveget kérjük feltüntetni. A díj megfizetésének
banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni a
vagyoniroda@bp22.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül az önkormányzat elektronikus levélben megküldi a pályázati dokumentációt arra az e-mail címre, amelyről a díjfizetés
igazolása történt.
A pályázaton csak és kizárólag azok vehetnek részt,
akik megvásárolták a pályázati dokumentációt, megfizették az ajánlati biztosítékot és megfelelnek a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.
Budapest, 2021. február 22.
Karsay Ferenc
polgármester

Városházi Híradó
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Mit jelent manapság a Kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapja?

Húsz éve a Kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25. Az emléknap jelentőségéről kérdeztük kerületünk két országgyűlési képviselőjét
– Mi a jelentősége ennek az emléknapnak?
Németh Zsolt, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselője, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke: – Február 25-e a Kommunizmus
áldozatainak emléknapja, amiről 2001
óta mind az Országgyűlésben, mind
pedig az ország középiskoláiban megemlékezünk. Hogy megértsük, miért
fontos és mi a jelentősége ennek az
emléknapnak, fel kell idéznünk egy
kicsit a múltat. 1947-ben ezen a napon
hurcolták el jogtalanul Kovács Béla
országgyűlési képviselőt, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, mentelmi jogától megfosztva a Szovjetunióba, ahol kilenc éven át raboskodott
börtönökben és munkatáborokban,
majd szabadon engedése után pár évvel 1959-ben, 51 évesen meghalt. Letartóztatása szimbolikus dátum, mivel a totális diktatúra kezdetét fűzzük
ehhez a naphoz. A politikus letartóztatása annak a tudatos, eltervezett politikai folyamatnak volt a végállomása, mely során a kommunista párt az
egypárti diktatúra kiépítése felé haladt. Szimbolikusan ezzel vette kezdetét a csaknem ötvenéves folyamat,
melyben a kommunista párt szisztematikusan kiirtotta a társadalom azon
tagjait, akik bármilyen kritikával illették a rendszert, netán ellenszegültek annak.
Felfoghatatlanul sok volt az áldozat. Százmillióra becsülik a kommunista diktatúra áldozatainak számát világszerte, Közép-Európában a
halálos áldozatok száma elérheti az
egymillió főt is, hazánkban is százezrek vesztették életüket. Kutatók szerint több mint 70 ezer embert börtönöztek be politikai okoknál fogva
Magyarországon 1945 és 1989 között, és az 1956-os megtorlás áldozataival együtt több mint 700 embert
végeztek ki. A front átvonulása után
százezerszámra hurcolták el a munkaképes korú embereket a Gulágra,
ahol embertelen körülmények között
kényszerítették őket rabszolgamunkára. Hazai történészek mintegy 600
ezerre becsülik a szovjet kényszermunkatáborokba elhurcolt magyarok
számát, akik közül kb. minden harmadik, azaz 200 ezer ember vesztette életét.
Manapság még sokkal aktuálisabb emlékeznünk és emlékeztetnünk a kommunizmus rémtetteire.
Az emlékezés tisztelgés az ártatlanul meghurcoltak és meggyilkoltak
előtt. De az áldozatokra akkor emlékezünk méltán, ha közben arra is nagyon vigyázunk, hogy ne éledjen újra
az a gondolkodás, ami megölte őket.
Az emléknap tehát figyelmeztetés és
emlékezés egy sötét korszak történéseire.

Molnár Gyula, az MSZP országgyűlési képviselője: – Minden emléknap
az áldozatok iránt érzett tisztelet kifejezése, és az utókor számára erős figyelmeztetés, hogy vegyük figyelembe
a történelmi tapasztalatot, tanuljunk a
korábbi generációk hibáiból. Nekünk,
akik életünk egy szakaszát annak a
rendszernek a hanyatló ágában éltük
le, fokozottan kell figyelmeztetnünk a
polgárokat mindazon jelekre, amelyek
elmosni, elfedni akarnák a hatalom nevében, valamilyen magasabb eszme érdekében elkövetett bűnöket.

– A kerületben is voltak áldozatai a diktatúrának, mit jelent Budafok-Téténynek az emléknap?
Németh Zsolt: – Kerületünk vezetése fontosnak tartja, hogy mióta emléknappá nyilvánították 2000-ben
február 25-ét, azóta minden évben
méltóképpen emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira. Büszke
vagyok arra, hogy kerületünkben áll
az ország egyik legszebb ’56-os emlékműve. Kerületünkben hagyománya
van a „rendhagyó történelemórának”,
aminek keretében a kerület 11. és 12.
osztályos középiskolásai a Klauzál
Házban vesznek részt egy olyan nem
szokványos történelemórán, amin más
megvilágításból, más szemmel nézhetnek egy adott történelmi helyzetre,
eseményre. 2018-ban egy ilyen órán
láthatták a diákok az – akkor még kereskedelmi forgalomba nem került –
Örök tél című filmet, ami éppen egy
sváb falu Gulágra hurcolásáról szóló,
a kényszermunkatáborok világát hűen
bemutató alkotás. A film megnézése
után pedig az alkotókkal, Szász Attila rendezővel, Köbli Norbert forgatókönyvíróval és Csányi Sándorral, a
film egyik főszereplőjével beszélgethettek a diákok.
A mostani vírushelyzetre való tekintettel idén csak online formában tudtuk
megtartani ezeket e rendhagyó történelemórákat. Az idei témáink kerületünk
két ’56-os hőse, vitéz Priska Tamás József néhai diszpolgárunk és dr. Takács
Pál orvos voltak. Az önkormányzatunk
gondozásában pedig idén egy kiváló könyv is megjelent Vitéz Priska Tamásról, a Corvin köz hőséről, Kisfarkas a forradalomban címmel.
Molnár Gyula: – A budafokiaknak,
tétényieknek a XX. század valamen�nyi borzalmából kijutott. A holokauszt
áldozatai között éppúgy megtaláljuk
őket, mint a kommunizmus áldozatai
között. A második világháborút követő
kitelepítéseket budafokiak és tétényiek
egyaránt megszenvedték. Minden ártatlan ember halála, minden fájdalmas
veszteség, minden értelmetlen szenvedés azt üzeni nekünk: bárhonnan is érkezzék a fenyegetés, nem tűrhetjük a
szabadságjogok semmibe vételét!

Németh Zsolt

– Hogyan viszonyul ön február 25éhez?
Németh Zsolt: – Keserű tény, hogy
napjainkban is csak becslések vannak
a kommunista diktatúrák halálos áldozatainak számáról. És nem csak azok
voltak az áldozatok, akiket elhurcoltak, vagy a terror bármilyen más fizikai
megnyilvánulását elszenvedték, akik
elmenekültek, vagy hátrányos megkülönböztetést szenvedtek származásuk,
vallásuk, világnézetük miatt. Mindazok áldozatok voltak, akik a „gulyáskommunizmus” évei alatt születtek, és
hosszú évtizedeken keresztül megfosztattak a szabad cselekvés és élet lehetőségétől. Elgondolkodtató tény, hogy
a kommunista diktatúra jelképei mind
a mai napig nem kerültek nemzetközi
tiltólistára, s lehangoló, hogy a Nyugat
elnézően áll a kommunizmushoz napjainkban is.
Molnár Gyula: – 1947. február 25-én
hurcolták el a Szovjetunióba Kovács
Béla kisgazda politikust. Ez a nap fordulópont volt Magyarország sorsában,
mert kézzelfoghatóvá tette és világosan megmutatta, hogy a szovjet hatalmi terjeszkedés nemcsak távoli fenyegetés, hanem megakadályozhatatlan
politikai valóság. Szembe kellett nézni azzal, hogy nem lehet többé demokráciában reménykedni. A XXI. századi üzenete ebből is fakad: törékeny
kincsként kell vigyáznunk a demokráciára, és fel kell figyelnünk a szabadságot és demokráciát aláásó legkisebb
jelekre is.

– Vajon a politikai választóvonal két
oldalán mit gondolnak az emberek
február 25-ről?

Molnár Gyula

Németh Zsolt: – Az első polgári kormány idején, 2000. június 13-án fogadta el az Országgyűlés azt a határozatot,
melyben február 25-ét a Kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánítottuk. Nem véletlen, hogy az első
polgári kormány alatt került ez a határozat elfogadásra, mint ahogy a Terror
Háza létrehozása sem véletlen, hogy
ekkor történt. 2014-ben az egykori vasfüggönyön belüli államokkal közösen
hoztuk létre az Európai Emlékezet és
Lelkiismeret Platformját, hogy a tények
bemutatásával feltárjuk az igazságot a
kommunizmus igazi arcáról. A legújabb nemzetközi törekvésünk, hogy
a kommunizmus korszakának történelmi hagyatékaként Washingtonban is
jöjjön létre a kommunizmus áldozatainak emlékmúzeuma. Magyarországon
a 2015-ös évet a Szovjetunióba hurcolt
politikai foglyok és kényszermunkások
emlékévének nyilvánítottuk. A jelenlegi polgári, Fidesz–KDNP-kormány álláspontja következetes és egyértelmű,
meg kell mutatnunk az utánunk következő nemzedéknek is a kommunizmus
valós képét. Úgy gondolom, hogy akik
a választások idején a Fideszre adták/
adják voksukat, döntésükben alapvető
szerepet játszik ez a következetes álláspontunk!

– Ha találomra megkérdeznének tíz
embert az utcán, mikor van az emléknap és mióta, hányan tudnának erre
helyesen válaszolni? Mennyire releváns ez az emléknap manapság?
Németh Zsolt: – Biztos vagyok benne, hogy nem mindenki tudná megmondani, mikor is van és mire emlékezünk ezen az emléknapon. De
pontosan ezért fontos az emléknap,
hogy lehetőleg minél több emberhez
– és különösen a fiatalokhoz – eljusson a múlt ezen megkerülhetetlen fejezete. Hadd idézzem a cseh írót, Milan Kunderát: „A nemzeteket úgy
likvidálják, hogy legelőször elveszik
az emlékezetüket. Megsemmisítik
könyveiket, műveltségüket, történelmüket. És valaki másféle könyveket
ír, más műveltséget nyújt, és más történelmet gondol nekik. A nemzet aztán lassan nem érti jelenét, és elfelejti
múltját.” És ez a történelmi tudatunk
az, amit nem engedhetünk!

Molnár Gyula: – Őszintén hiszek
benne, hogy habár a politikai választóvonal a hírek fogyasztásánál, a választásokkor, a közösségi médiabeli
kommenteket olvasva élesnek és átjárhatatlannak is tűnik, az emberek
alapértékeit és viszonyulásait tekintve
van egy közös, megkérdőjelezhetetlen
rend, ami a diktatúrák bűneit egyértelműen és örökre elutasítja.

Molnár Gyula: – Valószínűleg kevesen, de éppen ezért beszélünk erről mi. Az emléknap nem kikérdezni, számon kérni való évszám, hanem
a közszereplők számára jelent feladatot és felelősséget: alkalom arra,
hogy beszélgessünk, emlékezzünk
és a XXI. században is érvényes tanulságokat közösen megtaláljuk.
A sejtjeinkben hordozott értékeket
közvetítve, képviselve a mindennapi döntéseinkben tudjuk az emberek számára érthetővé, megélhetővé
tenni annak az időszaknak a borzalmait, hogy a közhelyszerű „történelem ismétli önmagát” elv ebben az esetben soha ne lehessen
valóság! n (Ch. Gáll András)

tésével segítjük a helyi kezdeményezéseket. A stratégiai partnerségen alapuló
együttműködésnek ez a legfőbb célja.
– Milyen terveket szeretnének megvalósítani az idén? A csomagolási
tesztlabor megépítése reális célkitűzés? Várhatók további fejlesztések?

– A csomagolási tesztlabor még
csak álom. Jelenleg az országban csak egy ilyen van, de mindannyian tudjuk és tapasztaljuk,
hogy ez nem elegendő. Ezért az
a célunk, hogy ezen a területen is
fejlődjünk. n (vh)

Megóvják a munkahelyeket

A WPA Packaging az önkormányzattal szoros együttműködésben dolgozik a kerületben
A WPA Packaging Kft. 2002-ben alakult, és mostanra számos multinacionális vállalatnak szállít Magyarországon
át Csehország, Szlovákia és Románia
egész területére. A közel húszéves múltra visszatekintő cég teljes csomagolástechnikai szolgáltatást nyújt ügyfelei
számára. Jelenleg több mint száz embert alkalmaz, a kerületünkben levő telephelyükön nagy többségben helyi lakosok dolgoznak. Rimai Margit, a cég
ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy
egy csomagolási tesztlabor megépítése
kívánatos lenne a jövőben, az országban
jelenleg csak egy ilyen labor működik.
– Tizenkilenc éve működik a kerületben
a WPA Packaging Kft. Mennyiben tekinthető „lokálpatrióta” cégnek? Bu-

dafok-Tétényen kívül hol van még telephelyük?
– A kerületből körülbelül nyolcvan
fő dolgozik nálunk, rajtuk kívül a környékről és a kerület vonzáskörzetéből,
Érdről, Pusztaszabolcsról, Diósdról járnak hozzánk dolgozni a munkatársaink.
A huszonkettedik kerületen kívül Váchartyánon és Biharkeresztesen is van
még telephelyünk. Ott további negyven
fő dolgozik a WPA Package alkalmazásában.
– Igényes, informatív a cég honlapja. Az egyszerű ember számára hogyan
fordítaná le, mi a cég profilja?
– Csomagolóanyagokat gyártunk és
tervezünk. A vevőinket készletről napi
több beszállítással szolgáljuk ki, ezért
a logisztikai munka is jelentős.

– A koronavírus-járvány alatt is sikerült megvédeni a zömmel helyi lakosok munkahelyét?
– Igen, örömmel mondhatom,
hogy 2020-ban nem csökkent a WPA
Package dolgozóinak a létszáma, meg
tudtuk őrizni a munkahelyüket.
– A WPA hivatalosan stratégiai partnere az önkormányzatnak, az együttműködés publikus részleteit megosztaná a budafoki polgárokkal?
– Miután dolgozóink nagy része helyi lakos, számunkra is kiemelten fontos, hogy a huszonkettedik kerület igényes környezete, valamint az is, hogy
megfelelő tanulási és sportolási lehetőség álljon az itt élő emberek rendelkezésére. Mi úgy tudunk hozzájárulni a
kerület fejlődéséhez, ha az adó befize-
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KERÜLETI DÍJAK

 Városházi Híradó

Várják a javaslatokat a kerületi díjazottakra
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 13/2016. (V. 31.)
önkormányzati rendelete alapján meghirdeti az alábbi kerületi díjakat
Budafok-Tétény önkormányzata idén is díjazza azokat, akik példamutató tevékenységükkel segítik közösségünk fejlődését, kiemelkedőt alkotnak kerületünkben. A 2020-as évet mindenki számára megnehezítette a koronavírus-járvány, így kérjük, hogy javaslatukat lehetőleg idén
olyan személyre vagy közösségre tegyék, akik kiemelkedő teljesítménnyel járultak hozzá a járvány elleni védekezéshez.
Díszpolgári kitüntetés
Budapest XXII. kerület – Budafok, Budatétény,
Nagytétény, Baross Gábor-telep – Díszpolgára címben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai
számára különösen jelentős tevékenységet végző
személyek részesülhetnek. A címben évente egy fő
részesülhet. A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban részesült személyekből álló kuratórium javaslata alapján a képviselő-testület dönt. Kerületünk polgármestere a Kerület
napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),
amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Díszpolgári kitüntetésre”. A jelenlegi helyzetre való tekintettel ebben az évben a postai
küldeményen kívül az önkormányzat portája előtti
gyűjtőládába is be lehet dobni a javaslatot, és elektronikus úton is el lehet küldeni a dijak@bp22.hu
e-mail címre.
Szabó Gyula-díj
A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek
munkatársai vagy tagjai, valamint bármely más kerületi lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek. A
díj életműért is adományozható. A díj évente egy
személy részére adományozható. Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),
amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig. Postacím: Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra,
kérjük, írják rá: Javaslat „Szabó Gyula-díjra”
A jelenlegi helyzetre való tekintettel ebben az
évben a postai küldeményen kívül az önkormányzat portája előtti gyűjtőládába is be lehet dobni a javaslatot, és elektronikus úton is el lehet küldeni a
dijak@bp22.hu e-mail címre.
Záborszky Nándor-díj
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
(továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának javítása érdekében, vészhelyzet elhárítása során kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. A díj évente egy személynek
adományozható. Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),
amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Záborszky Nándor-díjra”. A jelenlegi helyzetre való tekintettel ebben az évben a postai küldeményen kívül az önkormányzat portája
előtti gyűjtőládába is be lehet dobni a javaslatot, és
elektronikus úton is el lehet küldeni a dijak@bp22.
hu e-mail címre.
Az Év Budafok-tétényi
Vállalkozója díj
A díj azon kerületi székhellyel, illetve telephellyel
rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság
vezető tisztségviselője részére adományozható, aki
legalább 3 éve sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség,
aki tevékenységével hozzájárul a kerület fejlődéséhez, hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. A díj azon vállalkozó részére ítélhető
oda, aki a közterheket maradéktalanul megfizet-

te, illetve ellene büntetőeljárás nincs folyamatban.
A díj évente egy vállalkozó részére adományozható. Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a
díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),
amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják
rá: Javaslat „Az Év Budafok-tétényi Vállalkozója
díjra”. A jelenlegi helyzetre való tekintettel ebben az
évben a postai küldeményen kívül az önkormányzat portája előtti gyűjtőládába is be lehet dobni a javaslatot, és elektronikus úton is el lehet küldeni a
dijak@bp22.hu e-mail címre.

Gráf Antal-díj
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
részére adományozható, akik a kerület környezetitermészeti állapotának megőrzése, védelme, javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy
egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el. A díj egy személy részére adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),
amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Gráf Antal-díjra”. A jelenlegi
helyzetre való tekintettel ebben az évben a postai
küldeményen kívül az önkormányzat portája előtti
gyűjtőládába is be lehet dobni a javaslatot, és elektronikus úton is el lehet küldeni a dijak@bp22.hu
e-mail címre.
Tóth József-díj
A díj azon intézményvezető, intézményvezető-helyettes vagy tagintézmény-vezető részére adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi vagy
tagintézmény-vezetői munkájával méltán nyerte el
környezete elismerését, vagy kimagasló eredményt
ért el. A díj különösen a sikeres vezetői életmű elismeréseként adományozható. A Tóth József-díj
évente egy személynek adható. Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),
amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Humánszolgáltatási Iroda, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják
rá: Javaslat „Tóth József-díjra”. A jelenlegi helyzetre
való tekintettel ebben az évben a postai küldeményen
kívül az önkormányzat portája előtti gyűjtőládába is
be lehet dobni a javaslatot, és elektronikus úton is el
lehet küldeni a dijak@bp22.hu e-mail címre.
Mihalik Sándor-díj
A díj azon pedagógusoknak adományozható, akik
a kerületben az adományozást megelőző tanévben
kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb kettő, a kerületben oktató pedagógusnak adományozható, és
az „Év Pedagógusa” címmel jár együtt. Kerületünk
polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),
amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Humánszolgáltatási Iroda,

1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Mihalik Sándor-díjra”. A jelenlegi helyzetre való tekintettel ebben az évben a
postai küldeményen kívül az önkormányzat portája
előtti gyűjtőládába is be lehet dobni a javaslatot, és
elektronikus úton is el lehet küldeni a dijak@bp22.
hu e-mail címre.

Katona Péter-díj
A díj évente legfeljebb két természetes vagy jogi
személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületben a szociális munka területén olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel
méltán nyerték el környezetük elismerését, vagy kimagasló eredményt értek el.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a
díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),
amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Humánszolgáltatási Iroda,
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Katona Péter-díjra”. A jelenlegi helyzetre való tekintettel ebben az évben a postai küldeményen kívül az önkormányzat portája
előtti gyűjtőládába is be lehet dobni a javaslatot, és
elektronikus úton is el lehet küldeni a dijak@bp22.
hu e-mail címre.
Munkácsy Károly-díj
A díj évente legfeljebb két diáknak adományozható, akik a
• kerületi oktatási intézmények 7–18 éves tanulói,
• tanulmányi átlaguk az előző tanévben legalább
4,5-es,
• a rendelet szerinti kiemelkedő sporteredményt értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető budapesti, országos vagy nemzetközi
egyéni, illetve csapatversenyeken.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a
díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),
amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Humánszolgáltatási Iroda,
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Munkácsy Károly-díjra”.
A jelenlegi helyzetre való tekintettel ebben az évben a postai küldeményen kívül az önkormányzat
portája előtti gyűjtőládába is be lehet dobni a javaslatot, és elektronikus úton is el lehet küldeni a
dijak@bp22.hu e-mail címre.
Zakariás József-díj
A díj azon személyek, közösségek, csapatok részére
adományozható, akik a kerület sportéletében magas
színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményt értek el. A díjat évente egy személy
vagy közösség kaphatja.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a
díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),

amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Humánszolgáltatási Iroda,
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Zakariás József-díjra”. A jelenlegi helyzetre való tekintettel ebben az évben a
postai küldeményen kívül az önkormányzat portája
előtti gyűjtőládába is be lehet dobni a javaslatot, és
elektronikus úton is el lehet küldeni a dijak@bp22.
hu e-mail címre.

Dr. Bálint Béla-díj
A díj azon természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy
egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el. A díj évente legfeljebb két személynek adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a
díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a megadott formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu),
amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2021.
március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Humánszolgáltatási Iroda,
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Dr. Bálint Béla-díjra”. A jelenlegi helyzetre való tekintettel ebben az évben a
postai küldeményen kívül az önkormányzat portája
előtti gyűjtőládába is be lehet dobni a javaslatot, és
elektronikus úton is el lehet küldeni a dijak@bp22.
hu e-mail címre.
Tiszta, virágos kerületért díj
A cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
(a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében
kiemelkedő tevékenységet végeztek.
A díj az alábbi kategóriákban nyerhető el:
a. családi ház és környezete,
b. utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebbnagyobb egysége,
c. balkonok, erkélyek,
d. intézmények, vállalatok, egyházak,
e. önkormányzati fenntartású intézmények.
Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett,
az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat. Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat.
Az írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2021.
május 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják
rá: Javaslat „Tiszta, virágos kerületért díjra”. A koronavírus-járványhelyzetre tekintettel lehetőség van
a pályázatok elektronikus úton történő benyújtására
is. Ebben az esetben az adatlapot és a fotódokumentációt (maximum 4K 4096 × 1716 pixel 300dpi felbontásban, .jpg, jpeg formátumban, maximum 5MB
méretben) kérjük a zoldkert@bp22.hu e-mail címre legyenek szívesek a fent megadott határidőig elküldeni.
Azon pályázókkal, akik nem tudnak fotódokumentációt készíteni és ezt a beküldött adatlapon
jelzik, felvesszük a kapcsolatot a további teendők
egyeztetése céljából. n

Városházi Híradó
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Megkezdődött az újraindításról szóló konzultáció
Az internetes kérdőívet a vakcinainfo.gov.hu és a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon is ki lehet kitölteni
Hét kérdésre lehet válaszolni, többek
között a védettségi igazolvánnyal, az
éttermek és szállodák újraindításával
és az este 8 óra utáni kijárási tilalommal kapcsolatban az újraindításról szóló nemzeti konzultációban. Az online
kérdőív kitöltéséhez regisztráció szükséges, amelyről a résztvevők megerősítő e-mailt kapnak. A vakcinainfo.gov.
hu oldalon a konzultációs lehetőség
mellett továbbra is lehet regisztrálni a
koronavírus elleni oltásra.
z oltási program elindulásával új
léptünk. Vannak, akik
azt gondolják, hogy az oltások beadásával egy időben elkezdődhet a korlátozások feloldása is. Mások óvatosságra intenek, mert a járvány Európában

Aszakaszba

újra felszálló ágban van. A kormány
ezért is szeretné megismerni a magyar
emberek véleményét az újraindítással
kapcsolatos legfontosabb kérdésekről,
és biztat mindenkit arra, hogy vegyen
részt a konzultációban.
Az online konzultáció iránt egyébként máris nagy az érdeklődés: február 21-ig több mint 220 ezren töltötték
ki az online kérdőívet. A nagy érdeklődést mutatja, hogy eddig egyetlen korábbi konzultációban sem nőtt ilyen
gyorsan az internetes kitöltések száma.
Az egész országot foglalkoztatja,
hogy az oltási program előrehaladtával
milyen ütemben és hogyan lehet újraindítani az országot, a gazdaságot, és úgy
általában az életet. A konzultáció jó lehetőség arra, hogy mindenki el is mond-

ja a véleményét, és a kormány állítja,
hogy ezt figyelembe is fogja venni.
Az eddigi tapasztalatok alapján
vannak ugyanakkor vitás kérdései is
a konzultációnak, például az, hogy a
védettségi igazolvánnyal rendelkezők
kapjanak-e felmentést egyes korlátozó
intézkedések alól.
A kormány egyébként meghosszabbította a hiteltörlesztési moratóriumot
is, amely Európában Magyarországon
a leghosszabb, 15 hónapig nyújt védettséget, és az összesen 2,7 millió hitelszerződés több mint felét érinti. A
kis- és középvállalkozásoknak szóló
nullaszázalékos, tízmillió forintos hitel
pedig azt a célt szolgálja, hogy ezek a
vállalkozások se veszítsék el dolgozóikat. n (komany.hu – MTI)

Elérkezett a harmadik hullám
A koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló
szakaszában járunk – nyilatkozta az országos tiszti főorvos

üller Cecília elmondta: a második

Mhullám lefele menő szakasza a köz-

elmúltban megtorpant, és erről a magasabb szintről indul a harmadik hullám.
A napi ezres esetszám egyik napról a
másikra duplájára nőtt, nemrég pedig
már majdnem háromezer új fertőzöttet
regisztrálnak. Emiatt tartanak a megbetegedések számának növekedésétől,
ami nagyobb terhet róhat az egészségügyi intézményekre. A szakemberek

szerint a felfutást az új, nagyobb fertőzőképességű vírusvariánsok megjelenése okozza. A brit mutánsból, aminek
a megbetegítő képessége 70 százalékkal magasabb a korábbinál, Magyarországon 322 esetet detektáltak. A brit
mutánsnál a szakemberek szerint az oltóanyagok hatásosak, a brazil és a délafrikai változatoknál azonban erről
nincs még elég tapasztalat. Müller Cecília tájékoztatása szerint a jövő héten

sok ember oltására nyílik lehetőség, és
azt kérte az emberektől, hogy ha a háziorvosuk keresi őket emiatt, menjenek
el beoltani magukat. Közölte: Magyarországon már ötféle védőoltással élhet
a lakosság, amelyek közül mindegyik
70 százalék feletti hatékonyságú. A
nyugati vakcinák mellett mindkét keletit, az oroszt és a kínait is sok millió
ember megkapta – tette hozzá. Az újonnan engedélyezett kínai Sinopharmvakcinából a háziorvosok átlagosan 55
védőoltást kapnak, a mennyiség a praxis összetételétől függ. A koronavírusjárvány harmadik hulláma felfutóban
van, ezért az embereknek átgondoltan,
nem indulatból kell dönteniük az oltásról, hiszen az életükbe is belekerülhet
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
„Mindenkit arra kérek, hogy regisztráljon, jelentkezzen, menjen be, oltassa
be magát, ha lehet, fogadja el azt, amit
éppen kínálnak neki” – mondta.
A kormányfő arról is beszélt, hogy
az újraindításról szóló konzultációt egy
nap alatt 120 ezren töltötték ki. Hangsúlyozta: az újraindításról szóló döntések felelőssége is természetesen a
kormányé, de az a jó döntés, amelybe
minél több embert vonnak be.
„Ha a harmadik hullámot le tudjuk
törni, akkor jöhet az újraindítás” – jelentette ki Orbán Viktor. n
(koronavirus.gov.hu – MTI)

Újabb segítség a koronavírus
elleni védekezésben
A gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, gyermekés felnőttfogorvosi praxisok kaptak védőcsomagot
Múlt héten az Egyesített Óvoda tagóvodái vehettek át fertőtlenítőszerekből álló csomagot a kormányhivatal
jóvoltából, most pedig a gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, gyermek- és
felnőttfogorvosi praxisok kaptak ilyen
segítséget az önkormányzattól.
kormány rendszeresen biztosítja a
és szociális intézmények számára a koronavírus-járvány elleni védekezést segítő felszereléseket,
valamint Budafok-Tétény önkormányzata is folyamatosan támogatja a kerületi intézményekben zajló védekezést.
A kormányhivatal által először a
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ és a Szociális Szolgálat

Aköznevelési

kapott kéz-, valamint felületfertőtlenítő szerből álló csomagot, majd január
elején az Egyesített Óvoda tagóvodáit
segítették a felszerelésekkel.
A védekezés támogatása folytatódik,
így a hetekben újabb csomagokat vehetett át az Egyesített Óvoda, valamint
most az önkormányzat jóvoltából a gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, gyermekés felnőttfogorvosi praxisok mindegyike.
A koronavírus-járvány ellen Budafok-Tétény önkormányzata rendszeresen szervez ózongenerátoros fertőtlenítéseket is a kerületi intézményekben,
továbbá minden közfeladatot ellátó önkormányzati alkalmazottnak térítésmentesen rendszeres antigéntesztelést
biztosít. n (budafokteteny.hu)

Felújított felnőtt háziorvosi ügyelet
A felnőtt háziorvosi ügyelet mostantól felújított épületben fogadja a betegeket
(Folytatás az 1. oldalról) 

A kerületi önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háziorvosok korrekt körülmények között lássák el a betegeiket. A 24 órás ügyelet komoly kiadást
jelent az önkormányzatnak, hiszen a
NEAK-finanszírozás erre a területre igen
csekély, így kevés bevonható forrás maradt egy önálló építkezésre. Ezért is volt
előnyös, hogy a szolgáltató saját erőből
tudta megvalósítani a beruházást. A felnőtt háziorvosi ügyeletnél orvosból 8-12
fő, ápolóból 4-5 fő és ugyanennyi gépkocsivezető teljesít szolgálatot. Az ügyelet a háziorvosi rendelési idők közötti
rést tölti ki. Azokat a betegségeket kell
ellátnia az itt dolgozóknak, amelyekkel
a beteg már nem tudja megvárni a következő rendelési időt. Széles spektrumban érkeznek a hívások, a belgyógyászati esetektől egészen a kisebb balesetekig.
A szakrendelőben üresen marad helyiségek a tervek szerint, az önkormányzattal
egyeztetve új funkcióval is bővülhetnek.
„Mivel szakrendelőnket oltópontként jelölték ki, a tömeges oltási szakaszban elképzelhető, hogy egyes rendelőket átmenetileg az oltási tevékenységre kell
felszabadítanunk, így a biztonságos és
zökkenőmentes betegellátás érdekében

kék hírek

Tűz ütött ki az Alsó Sas utcában,
két tűzoltó megsérült
Lángok csaptak fel egy többlakásos társasházban az Alsó Sas utcában, a mentés közben
két tűzoltó megsérült, akiket kórházban ápolnak. A kerületi önkormányzat azonnali segítséget nyújtott a tűzben károsultaknak. Több raktár és egy lakóház is égett, a tűz egy nagyjából kétszáz négyzetméteres területen terjedt el. A helyzet azért is nagyon veszélyes volt,
mert a közelben van az Árpád Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Maci Tagóvoda is.
A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, de a mentés alatt robbanás történt, egy palack zárószelepe lerepült, és a lökéshullámtól két tűzoltó megsérült. A lánglovagokat kórházban ápolják, az állapotuk kielégítő. Egy házaspár kérte az önkormányzat segítségét,
átmeneti elhelyezésüket megoldották, és krízistámogatásban is részesülnek. Civil sérült
nem volt. A tűzoltók délutánra eloltották a lángokat. n (vh)

Villamossal ütközött egy taxis
a felszabadult helyiségekbe költöznének
egyes rendelések erre az időszakra. Továbbá a korábbi igényeknek megfelelően
a megüresedett helyiségek használatával
lehetőség nyílik a gyógytorna-szolgáltatás bővítésére is a későbbiekben, de kereslet mutatkozik piaci ultrahang-szolgáltatás indítására is” – mondta Kiss
Norbert, a Káldor Adolf Szakrendelő

ügyvezető igazgatója. Hozzátette, hogy
az év második felében, az Egészséges
Budapestért Program keretében, a kerület hiánypótló szolgáltatásaként fogászati panorámaröntgen készülék beszerzését
ütemezik be. A telepítéshez szükséges
feltételek és a sugárvédelem kialakítását
követően az üzembe helyezés is megtörténik. n (Viszkocsil Dóra)

Villamossal ütközött múlt hét kedden egy gépkocsi a Leányka utcában. Egy taxis szeretett volna befordulni a Leányka utcából a Duna utcába. Vélhetően azonban nem volt elég
körültekintő, és a KRESZ ellen is vétett, hiszen útközben személygépjárművét oldalba
találta a menetrend szerint közlekedő villamos. A BalesetInfo szakportál beszámolója
szerint a balesetben személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a műszaki mentés ideje
alatt a 47-es és az 56-os villamos a Városház tér és a Budafok kocsiszín megállók között nem közlekedett. n (BalesetInfo)
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Leblanc Győzőnek már
hiányzik a színpad
Az énekes szerint egy életre megemlegetjük 2020-at
Sokat kertészkedik, videózik és olvas a
kerületünkben élő Leblanc Győző operaénekes, akinek már nagyon hiányzik a színpad. Jól tudja azonban, hogy
az első fellépésig párjával, Tóth Évával
még sokáig várnia kell…

Scherer Péter és A vizsga

Online történelemóra részeként vetítik le a kiváló magyar thrillert a diákoknak
Február 25-én, csütörtökön délelőtt
a kommunizmus áldozataira emlékezünk. Alapesetben ilyenkor a Klauzál
Házban sereglenek össze a tizenhatodik évüket már betöltött középiskolás
fiatalok, és ott néznek meg egy-egy filmet, majd beszélgetnek az alkotókkal.
A járványhelyzet átírta az eddigi forgatókönyvet.
endhagyó történelemóra. A közép-

Riskolai oktatásban így hívják azon

alkalmakat, amikor egy-egy történelmi
eseményt a hozzá kapcsolódó kulturális élményen keresztül igyekeznek érthetőbbé tenni a diákság számára. Évről
évre a Klauzál Házban gyűlnek össze
a fiatalok, hogy február 25-én, a Kommunizmus áldozatainak emléknapján

megnézhessenek egy-egy korhű, az
akkori rendszer visszásságait bemutató filmet, s ha a helyzet úgy adódik, találkozhassanak az alkotókkal.
Idén a járványhelyzet miatt a személyes jelenlét elmarad, a kerületi iskolák tanárai osztják meg 16 évesnél
idősebb tanítványaikkal A vizsga című
film internetes elérhetőségét, és mindenki otthon, online tekinti meg Bergendy Péter alkotását.
A műalkotást értelmező személyes beszélgetésre idén nincsen lehetőség, de a fiatalokhoz a Balázs Béla díjas
forgatőkönyvíró Köbli Norbert mellett
a film egyik főszereplője, a Kulcsár
Emil vizsgabiztos karakterét megformáló Scherer Péter szól. Az ő szavaira érdemes odafigyelni, nemcsak azért, mert

három gyermeke révén jól ismeri a középiskolások lelkivilágát, hanem személyes érintettsége okán is. Scherer édesapja részt vett az 1956-os forradalomban, a
a szabadságharc leverése után 1 év börtönbüntetésre ítélték, de büntetlen előélete miatt három évre felfüggesztették annak végrehajtását.
A rendszerváltás után az 1956-os
hős érdeméremmel tüntették ki a művész édesapját. Scherer Pétert hamarosan az újabb, kommunista időket
idéző kémfilmben, A vizsga folytatásában A játszma című moziban láthatja a nagyközönség. S talán a folytatást
a kerületi diákok is megnézhetik jövőre a Klauzál Házban, ha a járványhelyzet 2022. február 25-én ezt majd
lehetővé teszi. n (Sz. L.)

Zongorista hangmérnök Budafokon
Varga Csaba egy mesejátékon dolgozik, amelynek zenéje is az ő nevéhez fűződik

Cziffra Fesztivál
online látogatással
Hommage à Cziffra címmel tartanak estet
a Klauzál Házban március 12-én

Az utóbbi hónapokban sokan elveszítették a munkájukat, Varga Csabát azonban pont ebben az időszakban hívták az újonnan megnyílt Talent
Sound System Stúdióba, hogy vegyen
részt a csapat szinkron- és filmes munkáiban. A hangmérnök zeneszerzőként
is több művészeti projektet jegyez, filmes munkái során pedig hangszerel is.
Jelenleg egy mesejáték előkészítésén
dolgozik, amelynek zenéje is az ő nevéhez fűződik.
z eredetileg zenész Varga Csaba, aki
korábban filmzenét készített az azóta már elhunyt Peter Ogival és együtt
dolgozott Richard Claydermann budapesti turnéjának próbái során a világhírű zongoraművésszel is, középiskolásként talált rá a zongorára. A
hangszer addig csak elvarázsolta, attól kezdve azonban a tanulás mellett
zongorázott, majd rövidesen kisebbnagyobb zenei formációkban – Ágnes
Vanilla, Mujahid Zoltán, a Pluto, illetve a Rockness zenekar – muzsikált.
Egy Petőfi Csarnokban adott koncert
után döbbent rá, hogy hangmérnökként szívesebben venne részt a zenekarok munkájában, így pályát módosított.
– Amikor zongorázol, úgy érzed,
hogy kinn vagy egy virágos réten, de
hangmérnökként azt látod egy drónról
lenézve, hogy a virágos réten túl még
sok-sok minden más is van. Sokkal nagyobb a világ, mintha csak zenélsz –
fogalmazta meg szakmája szépségét
Varga Csaba, akinek több mint húszéves munkáját számos népszerű produkció fémjelzi, köztük a 2019-ben
megjelent Karthago zenekar jubileumi
albuma is.
– Két hete sincs, hogy A Dal 2021
című tévéműsorban elhangzott Vastag

– Éppen egy évvel ezelőtt léptek fel utoljára. Hogyan bírják ezt a bezártságot, a
színpadnélküliséget?
– Olyan még soha nem fordult elő
velem, hogy ilyen hosszú ideig ne lépjek fel! Általában önkormányzati rendezvényekre hívtak bennünket, párommal, Évával együtt, s tudjuk, milyen
nehéz helyzetbe kerültek a pandémia
miatt. Igaz, itt a kerületben soha nem
fogadtam el gázsit a szereplésért, mert
úgy érzem, ha már évtizedek óta itt van
az otthonom, ahonnét sose költöznék el,
ennyivel tartozom…
– Az ilyen szokatlanul hosszú énekléshiánytól nem romlik a hangszál állaga, az énekhang?
– Nem tapasztaltam, bár ezalatt az
egy év alatt még odahaza sem énekeltem, nem skáláztam. Az idegszálaim
sem koptak, hála istennek, nem lettem
depressziós. Mindig optimista voltam,
most is igyekszem pozitívan látni a világot.
– Mennyire lát előre, ön szerint mikor léphet legközelebb színpadra?
– Szerintem ősznél hamarabb nem…
– Addig is mivel tölti megnövekedett
szabadidejét?
– Mint tavaly is, például kertészkedéssel. Olyan gyönyörű paradicsomom
és málnám lett az alaposabb gondozástól, hogy öröm volt rájuk nézni. A füvem is szép lett, igaz, hetente kétszer
nyírtam, mert volt rá időm, ki se mozdultam itthonról, az autót is alig használtam. Már nagyon várom a tavaszt!
– De még tél van. Hogyan teltek, telnek a zordabb napok?
– Sok olvasással és videonézéssel.
Nemrég előkerültek édesanyám naplói, azokat böngészem. Nagyon nagy él-

mény találkozni a család múltjával, titkaival, de még az én lepergett éveim
felidézésével is. Anyukám ugyanis évtizedekre visszamenőleg lejegyezte szinte napról napra a velem történteket. Az
öcsikémtől pedig a régen kapott másfél száz (!) videót is most tudom átnézni
és DVD-re átjátszani. Óriási munka, de
szintén óriási élmény látni egykori fellépéseimet. S persze, Évával együtt egy
családközpontú tévécsatornán továbbra
is készítjük Dallamok szárnyán című kívánságműsorunkat.
– Két fia néha meglátogatja?
– Jól mondja, néha. Karácsonykor
itt voltak, és a járvány miatt az udvaron ünnepeltünk. A kuka tetején meggyújtottunk egy gyertyát, beszélgettünk
és süteményt fogyasztottunk. Annyira
hangulatos volt, hogy egy életre megemlegetjük. Igaz, az elmúlt évet is!
– Beoltatja magát?
– Méghozzá az orosz vakcinával szeretném. Gyerekkoromban is
orosz injekciókat kaptam, és íme, itt
vagyok, még mindig élek… Nekem
bevált. n (Temesi László)

A Cziffra Fesztivál korábban meghirdetett koncertjeit a járványügyi helyzet
lehetőségei szerint újratervezték, a sorozat a rendhagyó körülmények miatt
februártól júniusig kínálja programjait.
Cziffra Fesztivál és egyben a Cziff-

Ara György-emlékév virtuális nyitó-

A

Varga Csaba, Vastag Csaba és Szigeti Ferenc

Csaba és a Karthago extraprodukciója, amelynek zenei anyagán dolgozott
legutóbb. Hogy találtak egymásra a zenekarral?
– Nagy megtiszteltetés ért, amikor Szigeti Ferenc felkért a jubileumi lemezük elkészítésére. Az album közel egy év alatt született meg
munkamódszereink
ötvözéséből.
Alig másfél hónappal a kiadás után
aranylemez lett, amelyet a Karthago
jubileumi koncertjén vehettem át
a kiadótól a Papp László Budapest
Sportarénában. Hatalmas öröm volt
már a színpadra is felmenni, de amikor 12 ezer ember csak nekem tapsolt, az felejthetetlen. De talán az
aranylemeznél is többet jelentett nekem, hogy a zenekar kérésére a tévés eljárásokat figyelembe véve elkészíthettem a háromórás koncert
teljes képi anyagához a hangkeverést az utómunkákkal együtt. Ez igazi dupla kihívás volt, mert ilyet még
soha nem csináltam.

– Folytatódik a közös munka?
– Idén a zenekar velem akarja elkészíttetni a Best of Karthago című lemezét. Szigeti Feriék szeretnék, ha a régi
nagy slágereik mai köntösben, mai megszólalással, mai technikával lennének
felvéve. A Takáts Tamás Blues Band is
felkért, hogy készítsem el új anyaguk felvételeit, sőt Takáts Tamás – ahogy ő fogalmazott – megtisztelőnek tartaná, ha
néhány dal erejéig zongoráznék is velük.
– Elégedett?
– Márciustól több időt töltöttem Péter-Pál utcai otthonunkban a feleségemmel, nagyfiammal és ikerlányaimmal, ezáltal rengeteg családi élménnyel
gazdagodtam a munka mellett. Nagyon
sok zenekarral dolgozom együtt, igen
jó anyagokat készíthetek és kiemelkedő zenészek bizalmát élvezem. Ha a
zenei életemnek most vége lenne, eddigi pályámat akkor is teljesnek gondolnám, de lehetőségeim és terveim
vannak, úgyhogy nagyon jól érzem
magam. n (Tamás Angéla)

eseményét február 9-én tartották meg a
Zeneakadémia Nagytermében „Cziffra Öröksége” címmel, majd Pagels-Tóth
Anna „Éteri színek” című kiállítását
ugyancsak virtuálisan tekinthették, illetve
tekinthetik meg az érdeklődők február 28ig a MOMKultból. A nemzetközileg jegyzett – és különleges nevű – képzőművész,
aatoth franyo „Estély a vörös kertben”
című tárlatát a Hegyvidék Galériában rendezik meg február 10. és március 13. között. Az ismert művész 1978-ban Victor
Vasarelynek köszönhetően jutott ki Franciaországba, ahol első kiállítását Cziffra
György segítségével valósíthatta meg.
Ezzel el is jutottunk a márciusi programokig, amikor folytatódik a fiatal
képzőművészeket bemutató sorozat a
MOMKultban Sebestyén Sára „Érted” elnevezésű fotókiállításával. Március 6-án
a Cziffra Fesztivál Ifjú Tehetség díjasai –
Dénes András (harsona), Haraszti Emma
(hegedű), Kokics Dorina Fanni (klarinét),
Sas Veronika (hegedű) – lépnek színpadra
a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. Március 12-én Hommage à Cziffra címmel
tartanak estet a Klauzál Házban Budafokon, Balázs János és Vida Mónika zongoraművészek közreműködésével. A beszélgetést Mácsai János zenetörténész vezeti.
Immár hagyományosan a Nem Adom Fel
Kávézó is bekapcsolódik a programba,

ahol Káli-Horváth Kálmán festő- és előadóművész lesz a vendég, majd a Hegyvidéki Kulturális Szalonban levetítik a
Cziffra György életét bemutató „A Virtuóz” című magyar dokumentumfilmet Kékesi Attila rendezésében. Március 22-én a
MOMKultban rendezik meg a Műhelytalálkozót, amely A zongorista és az újságíró – Cziffra György emlékezete címet
viseli. 2021-ben az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete, valamint a Cziffra György Fesztivál együttműködése által másodízben kerülhet sor a
rendhagyó tudományos műhelytalálkozóra, amelynek témája Cziffra György munkássága és élete. n (temesi)

Városházi Híradó
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A biztonság költségvetése
Nehezebbek a körülmények, de mindenre jut pénz, amire kell
A 2021-es a biztonság költségvetése lesz kerületünkben. Tagadhatatlan,
hogy nehezebbek a körülmények – hiszen a világjárvány okozta gazdasági
hatások az önkormányzatokat is érintik
–, de mindenre jut pénz, mert mindenre
jutnia kell, ami ahhoz szükséges, hogy
a testülettől telhető legnagyobb biztonságot és stabilitást fenn tudják tartani.
Persze hozzá kell nyúlni a tartalékhoz,
de ezt a pénzt éppen az ilyen rendkívüli helyzetekre tették félre.
2021-es költségvetés összeállítá-

Asa során a következő sarokpontokat

fogalmazták meg az önkormányzatnál:
1. Nem bocsátanak el senkit, nem
kockáztatják senki létbiztonságát, aki
az önkormányzatnál dolgozva vállalta,
hogy a köz szolgálatába áll.
2. Nem állítanak le semmilyen, már
folyamatban lévő beruházást.
3. Semmilyen olyan szolgáltatásról nem szeretnének lemondani, amit
a budafok-tétényiek biztonsága és kényelme érdekében önként vállal az önkormányzat. Ilyen például a szakorvosi rendelő, vagy a Dohnányi zenekar
fenntartása.
4. Nem adósodunk el!
5. És végül: semmilyen körülmények között nem szeretnék adóemeléssel vagy új adónemek bevezetésével az
embereket terhelni, és így pluszbevételre szert tenni.
Idén több mint 13 milliárd forint az
az összeg, amiből ki kell jönnie Budafok-Tétény költségvetésének. Ez az

összeg a tavalyihoz képest közel 9 százalékkal nőtt. Idén is 300 millió forintot biztosít az önkormányzat a részvételi költségvetés keretében arra, hogy a
kerületiek ötletei alapján a lakosok által megszavazott fejlesztések valósulhassanak meg. Ez a tavalyról megmaradt összegekkel kiegészülve immár
348 millió forintot jelent.
Idén ebből valósul meg 100 millió
forintból a rózsakerti futókör, 80 millió forintból pedig a Tétény-Rét Családi Park. A fentieken túl folytatódik az
új bölcsőde építése, amely több mint 1
milliárd forintba kerül, ebből 300 milliót az állam áll.
Fontos kerületi fejlesztés továbbá
a budafoki elágazásnál épülő Bringapark is, amely 170 millió forintba fog
kerülni, és idén az első üteme valósul
meg. Szintén a nagyobbaknak kedvez
a Görpark beruházás, amelyre 60 millió forintot szán az önkormányzat, ebből 30 millió kormányzati támogatás.
Budafok-Tétényben a gyermekintézmények üzemeltetésére közel 4 milliárd forint áll rendelkezésre. Egyetlen
gyermek sem ülhet éhesen az iskolapadba. Idén 1,3 milliárd forintba kerül
a gyermekek étkeztetése. A gyermekétkeztetés költségeinek csak a nyersanyagárát kell a szülőknek fizetni, ami
a teljes költség 48 százaléka. Erre a feladatra az önkormányzat 714 millió forintot biztosít.
A közbiztonsági feladatokra közel
30 millió forint jut. Ebből támogatják
a rendőrség és a Polgárőregylet mun-

káját, továbbá a térfigyelő kamerák és
a mobil kamerarendszer üzemeltetését.
Parkjaink fenntartására 300 millió, faültetési és gondozási feladatokra
16,5 millió forintot különítettek el. A
virágosztási program, a lombgyűjtési
akció, az ágdarálási szolgáltatás és az
illegális hulladék elszállítása 35 millió
forintba kerül. A játszóterek, sportpályák, zöldfelületek karbantartása pedig
30,5 millió forintba.
A költségvetésünk tehát idén is stabil, mindenre jut, amire kell.
– A normatív állami támogatás ös�szege elég jelentősen nőtt, másfelől pedig hozzányúltunk a készpénztartalékainkhoz, amit pontosan az ilyen nehéz
időkre különítettünk el. Mintegy egymilliárd forintot emeltünk be a büdzsébe ebből a forrásból. Ezért tudtuk növelni a költségvetés összegét, dacára
annak, hogy bizonyos bevételeink elapadtak – mondta lapunknak Karsay
Ferenc polgármester.
A kerület vezetője úgy kalkulál,
hogy gazdasági szempontból nem is
a 2021-es, hanem a 2022-es esztendő lesz a legnehezebb, mivel a negatív hatások akkor csapódnak le. A polgármester ugyanakkor tart attól, hogy a
járvány okozta válság mélypontja csak
jövőre érkezik el.
– Azoknak az adóknak a hatása,
amit idén nem fizetnek be, csak jövőre jelentkezik – fejtette ki Karsay Ferenc. Hozzátette: az állami normatív
támogatás viszont mintegy 900 millió
forinttal nőtt. n (vh)

Szezonnyitó online Pincejárat
Facebook-oldalán indul a Pincejárat március 6-án
koronavírus

miatti

korlátozá-

Asok okán márciusban online mó-

don szerveznek programot a Budafoki Pincejárat vendégeinek. A
Pincejárat egyik legnépszerűbb programja a Garbóci László helytörténész
által vezetett tematikus séta. A szervezők a járvány miatt elindították a
Virtuális Helytörténeti Séta sorozatot. Természetesen ezek a már meglévő audiokommentárokra épülő filmek
nem tudják pótolni a helytörténeti séták hangulatát, éppen ezért igyekeznek
új élményt is nyújtani. Korabeli képek,
fotográfiák, filmhíradórészletek, animációk felhasználásával szemléltetik
vagy éppen színesítik a helytörténeti
beszámolókat. A sorozat epizódjaiban
bemutatnak nehezen hozzáférhető, ritkán látható dokumentumokat is.
Március 16-án, 16 órától ismerjük
meg együtt a Péter-Pál utca történetét,
a Virtuális Helytörténeti Séta Budafokon következő epizódjában!
A Budafoki Pincejárat idén ünnepli 5.
születésnapját. Ennek alkalmából Katona Zsófia közreműködésével a Katona
Borházat mutatják be. 17 órától az online

bor- és gasztrobemutató másik vendége
Daróczi Károly borvacsora mester lesz.
Daróczi Károly finom borkorcsolyáival,
Katona Zsófi pedig felejthetetlen boraival ünnepli a Pincejárat 5. évfordulóját.
Aki pedig nemcsak látni és hallgatni szeretné a kóstolót, hanem ízlelni is, annak
nincs más dolga, mint megrendelni a Katona Borászat webshopjából az italokat.
A borcsomag megrendelhető a http://
katonaborhaz.hu/borok/borcsomag/
borcsomag-2021marciusi-pincejaratonline-estjehez linken.
Este hét órakor kezdődik az online kvíz, ahol a játékosok 7 különböző egyedi kérdéskörben mérhetik össze
tudásukat, amelyekben nem minden
esetben az általános műveltségen van
a hangsúly. Filmek, zenék, régi műsorok és reklámok felismerése, logikai
feladatok, szójátékok is vannak a kvízben. A résztvevők telefonjuk segítségével válaszolhatnak a feltett kérdésekre.
Az este zárásaként 20.30-tól az
idei tervekről mesél a két fő szervező: Deutsch Anita és Salamon Judit a
Promontor TV stúdiójában. n
(bornegyed.hu/pincejarat)

gyász

Ismét gyászol a Nagytétényi Polgári Kör
Életének 66. évében elhunyt Pajorné Puskás Györgyi

Pentz Endre iskolaigazgatóra emlékeztek
Koszorúzás az egykori Nagytétényi Társulati Polgári Fiú- és Leányiskolánál
Megkoszorúzták az egykori nagytétényi iskola emléktábláját a legendás iskolaigazgató születésének 100. évfordulóján.
Nagytétényi Társulati Polgári Fiú-

Aés Leányiskola emléktábláját nyolc

évvel ezelőtt avatták fel, Pentz Endre iskolaigazgató születésének 100. évfordulóján. Az emléktábla állításával a
Nagytétényi Polgári Kör, az adományozók és az iskola egykori végzős diákjai
kívántak tisztelegni hajdani igazgatójuk
előtt. A koszorúzáson Lászlóné Varga
Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke
mondott köszöntőt, majd Dindi István
helytörténész mondott ünnepi beszédet.
Pentz Endre 1934-ben Szegeden végezte egyetemi tanulmányait. Ezt követően a nagytétényi újságban cikket
írt, hogy nagy szükség lenne egy polgári iskolára, melyet a község vezetése támogatott, így 1935 szeptemberében elkezdődhetett a tanítás Tétényben.
Tizenhárom tanéven át működött az intézmény, melynek végig Pentz Endre
volt az igazgatója. Hamar a község nép-

szerű iskolája lett. A 30-as, 40-es években 400 tanulója volt az intézménynek, a
diákok többsége nagytétényi lakos volt,
de érkeztek tanulók Diósdról, Százhalombattáról, Érdről, Budatétényből és
még Budafokról is. Pentz Endre korszerű módszerekkel irányította az iskolát, fő alapelve a hazaszeretetre nevelés

volt. A második világháború után államosították az egyházi, társulati és magániskolákat. A Nagytétényi Társulati
Polgári Iskola így a mai Hugonnai Vilma Általános Iskola épületébe költözött,
ott működött tovább. Az általános iskola kialakulásával párhuzamosan szűnt
meg 1948-ban. n (budafokteteny.hu)

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, szerették és tisztelték,
hogy életének 66. évében eltávozott
közülünk Pajorné Puskás Györgyi.
Györgyi 1955-ben született Budapesten, szülei fodrászok voltak. Kozmetikus
szakmáját sokáig a Bartók Béla úti lakótelep szalonjában, illetve a Barossi Szolgáltatóházban gyakorolta.
Később önálló vállalkozásba kezdett,
illetve otthon, gyönyörűen berendezett
igazi Györgyikés kozmetikai kuckójában
várta nagy szeretettel a vendégeket.
Szerette az embereket, mindig mosolygott és mindenkihez volt egy-két jó szava.
Férjével, Pajor Jánossal aktívan részt
vettek a Nagytétényi Polgári Kör életében, évekig a vezetőség tagjai voltak, illetve segítették a vezetőség munkáját.
Az 1995-ben megszervezett első
szüreti mulatságok lovas betyárpárja-

ként színesítették a rendezvényt, de több
éven keresztül a kisbírói szerepet is vállalták.
Györgyike önállóan készített elő és
szervezett színvonalas kiállításokat, melyeken nagyon sok érdeklődő vett részt.
Férjével a Szelmann-házban szervezett
bálok központi szereplői, rendezői voltak.
Nevéhez fűződik az első Tétény vezér
napon nagy sikert aratott „Tétény vezér
lepény” sütése, korhű ruhában (melyet ő
varrt magának) történő kínálása.
Szelmann Ignácra emlékezve több alkalommal szervezte meg a nagy sikerű Ignác-napot, de az első Sváb Piknik
szervezésében is aktív szerepet vállalt.
Bármikor lehetett számítani rá, készséggel állt mindenki segítségére.
Nagyszerű, mosolygós, kedves egyénisége pótolhatatlan valamennyiünk
számára. Drága emléke örökké szívünkben él! n (Nagytétényi Polgári Kör)
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 Városházi Híradó

Ellenőrzik a kerületi
csatornabekötéseket
Március végéig még büntetlenül meg lehet
szüntetni az illegális esővízbekötéseket
Február közepe is elég csapadékos
volt, de a fagy miatt ezt kevésbé érzékelhettük a csatornarendszerünkben.
A tavaszi, nyári és őszi özönvizek idején azonban annál inkább megmutatkoznak ennek a hatásai, amikor az utcákon is hömpölyög a víz, legtöbbször
a háztulajdonosok szabálytalan csatornabekötése miatt.
ajnos, egyre többen szabálytalankod-

Snak, tudjuk meg a Fővárosi Csatorná-

Egy jövőbe mutató kezdeményezés
Környezetvédelmi jelentősége van a használtsütőolaj-gyűjtő rendszernek
Budafok-Tétény az első a budapesti kerületek közül, ahol először kezd kiépülni sütőolaj- és sütőzsír-leadási rendszer.
A részletekről Lőrincz Gergővel, a Városfejlesztési Kft. vezetőjével beszélgettünk.
– Honnan jött a gondolat, hogy ilyen
volumenű ügyet, a kiépülőben lévő
használtsütőolaj- és zsíradékgyűjtő rendszert felkaroljon a Városfejlesztő Kft.?
– A cégünk elhivatott a környezetünk védelmében, és az önkormányzat által a kerületben nem is olyan régen elfogadott klímavédelmi stratégia megvalósításában. Ezért
keresi azon lehetőségek megvalósítását,
amelyekkel maguk a lakosok is tehetnek
akár minden nap a környezetük megóvásáért. A konkrét kérdésben teljes rendszer
még nem alakult ki, de mivel a visszajelzések és a fogadtatás is pozitív, így az a célunk, hogy a kerületben átfogó rendszer
jöhessen létre a környezettudatosság jegyében. Ennek érdekében az eddigi gyűjtőpontok számát bővíteni fogjuk a közeljövőben.
– Lakossági, fogyasztói szempontból
miért előnyös az új szabályozás?

– Sokszor találkoznak a háztartások
azzal a problémával, hogy még ha szeretnének is elkötelezettek lenni a környezet védelme mellett, az sok nehézségekkel
jár. Így csak azok a megvalósítások tudnak hosszú távon is életképesek maradni,
amelyek esetén a lakosok közvetlen segítséget kapnak az elhatározásukhoz. Mi is
ilyen lehetőséget kerestünk, és merem állítani, találtunk is. A szolgáltatás ingyenes,
a kerület és a felhasználók számára még
támogatni is tud kisebb-nagyobb fejlesztéseket; ugyanis az óvodák alapítványai
a leadott kilogrammonkénti mennyiség
után 25 forinttal gazdagodnak majd.
– Melyek azok a környezetvédelmi
okok, amiért feltétlenül szükség van az új
szabályozásra?
– A használt olaj esetében különösen
fontos, hogy védjük közvetlen környezetünket és a faunát is, hiszen ha ebből
akár csak egy liter a csatornákba kerül,
akkor akár százezer liter élővizet is képes szennyezni. A mostani kezdeményezés mellett vizsgáljuk még azokat a
megvalósítható programokat, amelyek

szintén segíthetik az ökológiai lábnyomunk csökkentését és támogatást nyújtanak azok számára is, akik már védik környezetüket, és reméljük, hogy ennek a jó
ügynek minél több kerületi lakost is meg
tudunk majd nyerni.
– A gyűjtőpontok között található több
óvoda is: ezt értelmezhetjük úgy, hogy a
jövő generáció szemléletformálását is
fontosnak tekintik?
– Tizenegy intézménnyel sikerült
együttműködést kialakítani az Egyesített
Óvoda tagóvodáinak vezetőjével történt
megbeszélés után. Ezekben az intézményekben valóban fontos szempont volt,
hogy a jövő generációja is első kézből
láthassa, hallhassa, tapasztalhassa a környezeti értékek védelmét. Valljuk, hogy a
gyermekeknek mutatott jó példa a jövőbe
fektetett megtérülő igyekezet, amely nem
vész el. S ha a gyerekek hívják fel szüleik figyelmét arra, hogy tehetnek kis lépésekkel is az ő tisztább és élhetőbb jövőjük érdekében, az a felnőttek számára
is meghatározó és követendő értékké
válhat. n (Szilágyi László)

Hamarosan jöhet a lomtalanítás
A lomtalanítás pontos időpontjáról az FKF Zrt. értesíti az önkormányzatot
Évtizedek óta megszokhattuk, hogy a
fölöslegessé vált holmijainkat megadott
időpontban kitesszük az utcára, ahonnan azt elszállítják. Tavaly azonban ezt a
„szokást” másként alakította a koronavírus-járvány, sok helyütt gyűjtőpontos
rendszer keretében valósították meg a
lomtalanítást, de akadtak olyan kerületek, ahol ez is elmaradt. Önkormányzatunk szeretné, ha már márciusban megtörténne kerületünkben a hagyományos
tavaszi lomtalanítás.

Online Kazinczy-verseny
A járvány miatt idén az interneten
mutathatták be szép beszédüket a diákok
Az általános iskolákban tanuló diákok és
tanító pedagógusok számára nemcsak a
megszokott tanítási rendben voltak változások a pandémia miatt, hanem a hagyományos versenyek megrendezésében is.
Azonban a kerületi magyartanárok munkaközösségének vezetője, a Kossuth iskola pedagógusa, Szabóné Egervári Ágnes nem adta fel.
a a vírushelyzet nem engedi a sokéves

Hhagyománnyal rendelkező „A szép

Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF)

A Zrt. egy tavalyi ígérete szerint Buda-

fok-Tétényben lett volna az első lomtalanítás a fővárosban, de ez nem így történt, sőt azóta sincs egyezség a cég és az
önkormányzat között a pontos dátumról. Megkeresésünkre az FKF vezetése nem nyilatkozott, de annyit „üzent”, a
lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról értesítő útján lehet majd
tájékozódni. De, hogy mikor, azzal kapcsolatosan a honlapjukat ajánlották olvasásra, annyit viszont azért sikerült megtudnunk, hogy folyamatos a cég és a
kerület közt az egyeztetés, s talán áprilisban már kitehetjük a lomokat.
Az FKF honlapján a következő szerepel: „Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé
vált nagydarabos hulladékokat (amelyek
méretük miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő tartályokba) gyűjti össze és szállítja el. Idén hagyományos módon végzi a lomtalanítást, de hasznosítja azokat
a tapasztalatokat, amelyekre a tavalyi
évben, a járványhelyzet miatt alkalmazott gyűjtőpontos rendszer keretében tett
szert egyes kerületekben. Ezen tapaszta-

zási Művek (FCSM) Zrt. közleményeiből, s ezzel környezetünket rombolják,
mert a kiépített közműrendszert terhelik
meg jelentősen. Bátori Marianna kommunikációs vezető lapunknak elmondta: a probléma kezelése érdekében a jövőben fokozottabban fogják ellenőrizni
a csatornabekötések szabályosságát.
Ennek az egyik leghatásosabb módja,
hogy füstgyertyát tesznek az utcai csatornákba, és ahol észreveszik, hogy az
ereszcsatorna füstöl, könnyen megállapítható, hogy a ház tulajdonosa rossz
úton jár… Ebben az esetben akár félmillió forintra is megbírságolhatják
a szabálytalankodót. Még van idejük
azonban azoknak, akik változtatni akarnak, hiszen március 31-ig büntetlenül
van lehetőségük az önellenőrzésre, azaz
az illegális rákötések megszüntetésére.
Karsay Ferenc polgármester is arra
buzdítja az ingatlantulajdonosokat,
hogy ebben az ügyben (is) legyenek
jogkövetők, mert ezzel védik környezetüket.
– A legnagyobb probléma mindig
akkor jelentkezik, amikor hatalmas
vízmennyiség zúdul ránk, mert ilyenkor megtelik a szennyvízcsatorna és

latokat és a lakosságtól érkezett visszajelzéseket figyelembe véve az idei évtől
a veszélyes hulladék leadására – a megváltozott jogi környezetre is tekintettel –
a budapesti hulladékudvarok biztosítanak lehetőséget egész évben.”
S ez is olvasható még: „A korábbinál
lényegesen korszerűbb, környezettudatosabb megoldásnak számos előnye van:
az egészségünket is veszélyeztető hulladékféleségek a lomtalanításra várakozás,
tárolás nélkül, egész évben, tetszőleges
időpontban szabályosan leadhatók, környezettudatos, biztonságos lehetőséget
kínálnak a hulladékudvarok a veszélyes
anyagok leadására és tárolására, egyéb külön gyűjtött - hulladékfélék is leadhatók, a közterületek, utcák tiszták maradnak, elkerülhető a szennyeződés.
A lomokat azonban, az előző évek
gyakorlatával megegyező módon, kizárólag a kihelyezést követő napon szállítja
el társaságunk az ingatlanok elől.”

Karsay Ferenc polgármester szerint
a probléma tavaly kulminálódott, amikor hét kerületben maradt el a lomtalanítás, ebből „véletlenül” hat fideszes vezetésű volt…
– Az pedig senkitől nem várható el, hogy például egy szekrényt a
hátukon cipelve vigyen el a hulladékudvarig – tette hozzá. A veszélyes hulladék elhelyezéséről viszont
megjegyezte, eddig mindig volt központi akció most nem lesz, de az önkormányzat megpróbál ezen gyűjtőpont felállításával segíteni. Sajnos,
sokan a gyakori ellenőrzések ellenére is, a Barackos út végét választják
autógumik, festékek, vegyszerek,
műanyagok, alkatrészek elhelyezésére…
Az önkormányzat vezetése továbbra is ragaszkodik a mielőbbi lomtalanításhoz, és folytatja az egyeztetést
az FKF-fel. n (temesi)

veszélyessé teszi az utakon a közlekedést – mondta. – S ha mindehhez még
az ereszcsatornákból is bőven kerül a
vízből, elképzelhetjük, milyen látvány
tárul elénk az utcákon…
Sajnos még mindig sokan szeretik kivezetni az utcára az esővizet, pedig azt a saját telken kell „elszikkasztani” – tette hozzá, és megjegyezte,
számít a kerületi lakosok együttműködésére. Mint ahogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. is, amely első
lépésként azt tanácsolja mindazoknak az új ingatlantulajdonosoknak,
akik nem ismerve az előzményeket,
bizonytalanok a csatornabekötésük
tekintetében, első lépésként mindenképp nézzék meg, hogy az ingatlanukból a szennyvíz a közcsatornába
vagy az emésztőbe kerül-e. Ügyfélszolgálati irodájuk különben készséggel áll minden lakos rendelkezésére,
mert vallják, a szabályos közműhasználat mindannyiunk közös érdeke, hiszen a szennyvíz folyamatos és biztonságos elvezetésével vigyázunk
környezetünkre! n (Temesi László)

magyar beszéd Kazinczy-verseny” megrendezését, akkor online fogjuk meghirdetni a budafok-tétényi diákok számára – mondta Szabóné Egervári Ágnes.
Az elhatározást gyorsan tettek követték,
miközben a verseny elindítója, a Kazinczy Alapítvány munkatársai is támogatásukról biztosították a helyi szervezőket.
– Kerületünkben több mint harminc éve
rendezzük meg ezt a versenyt, hogy szép
szavú diákjaink számot adhassanak felkészültségükről. Két korcsoportban indulhattak a tanulók: 5–6. és 7–8. évfolyamból. A kerületi versenyek 7–8. osztályos
nyertesei Balatonbogláron vesznek részt
az országos megmérettetésen – mondta
a verseny után a kerületi magyartanárok
munkaközösségének vezetője. – Ebben a
tanévben a Herman iskola egyik diákja,

Burik Bianka lett kerületünk legszebben
beszélő tanulója. Az idei megmérettetésen
a versenyzők tanárai kötelező, 2-3 perces
szabadon választható felolvasott szöveget
töltöttek fel az online felületre. Az online
bejelentkezés során bemutatták a kötelező szöveget is a gyerekek, amit tíz perccel a bejelentkezésük előtt kaptak kézhez – tájékoztatott a részletekről Szabóné
Egervári Ágnes. A három főből álló zsűrinek: Kuruczné Domaházi Margitnak,
a Lónyai Utcai Református Gimnázium
igazgatóhelyettesének, magyartanárának,
Kecskésné Tóth Zsuzsa logopédusnak és
Héber Blanka utolsó éves egyetemi hallgatónak a beszédértéstől a szöveghű előadáson keresztül még a hangképzés apró
eltéréseit is figyelemmel kellett kísérnie,
ami az online térben nem egyszerű feladat. Az 5–6. évfolyamon első helyezést
ért el Gáspár Balázs kossuthos diák, második lett Óvári Virág Lara a Bartók iskolából, a harmadik helyen Várady Gréta, a Kempelen Farkas Gimnázium diákja
végzett. A 7–8. évfolyamon első lett Burik
Bianka a Herman iskolából, a második
helyezést Safari Levente, a Hugonnai iskola tanulója szerezte meg, harmadik helyen végzett Feinek Fruzsina a Kempelenből és Lengyel Luca a Kossuth
iskolából. n (Viszkocsil Dóra)

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

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

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.

szolgáltatás 
Ács-tetőfedő-kőműves vállal a legkisebb munkától tetőjavítást, építést, beázás mentesítést minden ami építőipar.
Nyugdíjasoknak 27% kedvezmény. Zel:
06-30/797-1037
Szobafestést, csempézést, kőműves
munkát, kisebb javításokat is vállalok. Tel:
06-30/9-7500-053

Szobafestés - mázolás lakótelepi lakások, lakóházak, újépítésű házak teljeskörű
festése, kisebb munkák, javítások, tisztasági festés, SOS gyorsmunka, megbízható garanciális munka. Hívjon bizalommal:
Pálffi Zoltán 06-30/452-9812
Konténeres sittszállítás, sóder, termőföld, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233
Autóbontó autókat vásárol bontásra hivatalos igazolás és a bontóba szállítás
díjmentes. 06-30/742-0830
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs kazánok
telepítését teljes körű ügyintézéssel. 0620-264-7752
kert 
Szőlő és gyümölcsfa metszést vállalok,
vidéken is. Tel: 06-30/682-4431

 3\T`\_\X UVQNX X\_\[sX Xz`g~az`R
WNc~as`N RYz_URaá s_\[
 .Y` SRY`á XVcRURaá S\T`\_ Zs_
!"3aaY
 6Tz[f R`Raz[ aRYWR` S\T\_c\`V RYYsas`
 :\gTs`X\_Ysa\g\aaNXU\g UsgU\g
ZRTf[X
0~Z' EE66 /] :Rgá b   ARY' # $

Szakszerű metszés, fakivágás, gallyazás, teljeskörű kertészeti munkák, kertrendezés, kertgondozás, öntözés technika. Tel: 06-30/343-7318
Kertépítés,
térkövezés,
favágás,
bozótírtás, metszés, gyepesítés, kerítésépítés, tereprendezés. Ingyenes felmérés árajánlat! Tel: 0620-259-6319,
web: www.telekrendezes.hu
Kertépítést, elvadult kertek tisztázását,
cserjeirtást, kerti tó, kerti faépítmények
építését vállalom, favágást is. Monostori
Attila 06-20-918-0945
életjáradék 
Jól kereső, nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal pár
életjáradéki szerződést kötne egyedülálló, idős személlyel. Méltó, megbecsült,
nyugodt életet biztosítunk. Telefon: 0620/443-0015

Felhívás

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

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Tárgy: Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület
Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018.
(V.03.) önkormányzati rendelet módosítása a
Gksz-2/BF/6 jelű építési övezet előírásaira vonatkozóan
Tisztelt Partnerek!
Jelen felhívással tájékoztatom Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a tárgyi övezetre 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 Gksz-2/BF/6 jelű övezetben raktározás,
szolgálati lakás rendeltetések is elhelyezhetőek legyenek.
A teljes tervjavaslat a partnerségi egyeztetés
dokumentumtárában a http://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 egyez-

tetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi
egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2021. március 10.-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. március 2.-án, 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében tájékoztatást tartunk, ahova regisztráció szükséges,
mert a járványügyi előírásoknak megfelelően maximum 10 fő vehet részt. A regisztrációt a fenti
e-mail címre várjuk. Az észrevételeket és javaslatokat a tájékoztató keretében szóban, továbbá
a tájékoztatótól 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:

Takarító/Takarítónő ÁLLÁS!!!

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. február 18.

Tisztelettel:
Karsay Ferenc polgármester

Papírszigetelt házak olcsóbban, hatékonyabban
Dudik János: Környezetbarát hőszigetelési technikát alkalmazunk
Egyre népszerűbb a kerületben, de
az országban is a papírszigetelés, ám
még mindig nincs a köztudatban, hogy
ez mennyivel olcsóbb és hatékonyabb,
ráadásul környezetbarátabb, mint a hagyományos szigetelés. A tétényi cég, a
Bioszig Kft. épp azon fáradozik immár
évek óta, hogy odafigyeljenek az építkezők, illetve a háztulajdonosok ennek
a módszernek az előnyeire.
rtunk már róla korábban, hogy a Tó-

Ífalvi Imre és Dudik János által megbí-

zott ügyvezetőként irányított cég milyen
hasznos munkát végez, de nem árt, ha
újra és újra felhívjuk a figyelmet erre. A
kerületünkben élő és dolgozó építési vállalkozó, Dudik János nem győzi hangsúlyozni, hogy egy olyan eljárást alkalmaznak épületek hőszigetelésére, amely még
szokatlan hazánkban, de mindenképp a
jövőt jelenti ezen a területen.

– Magyarországon már több mint
egy évtizede ismert a szakemberek körében ez a módszer – avat be a tudnivalókba –, ami azóta természetesen ki
van próbálva és igazoltan bevált. Nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy mindegyiknél jobb!
– Miért? Mivel indokolja kijelentését?
– Például azzal, hogy gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb, mint az eddigi
eljárások, különösen a káros anyagból
készült hőszigetelőknél, amelyek sok
országban már a múlté, sőt betiltott!
Előnye még, hogy mindenféle építési
szerkezetnél – fánál, fémnél, téglánál,
műanyagnál, betonnál – alkalmazható
sikerrel, és réskitöltő képessége mes�sze meghaladja az elvárt minimumot.
S ami nagyon fontos még, nem gyúlékony, nem is gyújtható meg, és a bogarak, rágcsálók is messze elkerülik,

mert egy számukra kellemetlen sóoldattal van átitatva, ami egyben tűzállóvá is teszi.
– Milyen gyártmányú a papírszigetelés?
– Hazai! Büszkék vagyunk rá.
– Ha ilyen jó és hasznos, miért nem
terjedt el jobban az országban?
– Azon dolgozunk, de nem könnyű
egy új módszert „felhőtlenül” bevezetni, sok reklám, meggyőzés kell hozzá.
Annyit már elértünk, hogy rohamosan
terjed a híre, egyre többen érdeklődnek
iránta, kérik és alkalmazzák is házaiknál. A kerületben, a cég elődjével együtt
is, mindössze öt éve tevékenykedünk,
mégis egyre több kivitelező, vállalkozó
ajánlja, mert tudják, hogy nemcsak környezetbarát, hanem gyors és hatékony
is. Úgy érzem, itt nagyon jó visszhangra lelt az eljárás, köszönet a budafokitétényi lakosságnak is. n (T. L.)

Budapest, XXII. kerületben a Tomori Pál Főiskola - közép-/felsőfokú oktatással
foglalkozó intézmény - 4 órás, heti váltott műszakban TAKARÍTÓ pozícióba új
munkatársakat keres.
Főbb feladatok: • délelőtti műszak 6-10 óráig, délutáni műszak 14-18 óráig • folyosók,
tantermek, irodahelységek takarítása, üres kollégiumi szobák takarítása
Főbb elvárások: • igényesség, pontosság, megbízhatóság • befejezett 8 általános iskolai
osztály • Hölgyek és Urak jelentkezését egyaránt várjuk! • erkölcsi bizonyítvány – igénylése ügyfélkapun ingyenes (beadott kérelem személyes interjúra behívás alkalmával elfogadott)
Amit kínálunk: • kellemes munkakörnyezet • versenyképes jövedelem • hosszú távú, stabil munkalehetőség
Az álláshoz tartozó elvárások: • igényesség, pontosság, megbízhatóság • befejezett 8 általános iskolai osztály
Állás, munka területe(i): • Fizikai, Segéd, Betanított munka • Takarítás, Tisztítás
Szükséges tapasztalat: • 1-3 év szakmai tapasztalat
Szükséges végzettség: • Általános iskola
Szükséges nyelvtudás: • Nem igényel nyelvtudást
Foglalkoztatás jellege: • Rész munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest XXII. kerület
Előny: XXII. kerületi életvitelszerű tartózkodási hely
Jelentkezés az állásra: Fényképes önéletrajzzal, amely tartalmazza telefonszámát is
– RektoriHivatal@tpfk.hu március 2-ig!

12



SPORT

 Városházi Híradó

Jó lenne már felülni
egy győzelmi hullámra...
Ihrig-Farkas Sebestyénnel, a BMTE csatárával
beszélgettünk az NB I-es szezonról
Ihrig-Farkas Sebestyén csereként is
többször betalált már, a szezon egyik
legemlékezetesebb gólja, a Honvéd elleni 3-2-t jelentő találat is az ő nevéhez
fűződik. A csatárral beszélgettünk, sajnos nemcsak a Honvéd elleni meccsről, hanem a Puskás Akadémiától elszenvedett vereségről is.
okan még mindig Ihrig-Farkas Se-

Sbestyénnek a Honvéd ellen a 92.

Egyszer fenn, egyszer lenn
Megvertük a Honvédot, de kikaptunk a Puskás Akadémiától
Ilyen az élet; a 2020–2021-es idény
talán legfantasztikusabb, legfelemelőbb teljesítményét, a Honvéd ellen idegenben aratott 3-2-es győzelmet a Puskás Akadémiától itthon, a
Promontor utcában elszenvedett 3-0s vereség és a lehangoló játék követte
nyolc napon belül. Öröm az ürömben:
az Új Hidegkuti Nándor Stadionban
szerzett három pontnak – és a vetélytársak szerencsétlenkedésének is –
köszönhetően nem áll a BMTE kieső
helyen.
Honvéd elleni mérkőzés utolsó negy-

Aven perce olyan volt, mint egy hős-

költemény. Miután Szendrei Norbert öngóljával 2-2-re kiegyenlítettünk, nem
állt be a csapat az eredmény tartására, és
egyik szellemes támadást vezette a másik után. Percenként alakítottunk ki helyzetet Tujvel kapuja előtt, és a 93. percben
fantasztikus tűzijáték után megszereztük
a harmadik, győztes gólt: Kulcsár hozta gólhelyzetbe Zsórit, Dani lövése a bal
kapufáról kipattant Ihrig-Farkas elé, és
Sebi közelről bevágta. Mindennél többet
mondott Csizmadia Csaba vezetőedzőnk
elementáris gólöröme.
„Talán az MTK-meccshez tudnám
hasonlítani ezt a győzelmünket, ott is
Ihrig-Farkas lőtte a győztes gólunkat, és
most is az Új Hidegkuti Nándor Stadionban szereztünk három pontot, mint ős�-

szel. Igen, nekünk mindig szerencsét hoz
ez a pálya – mondta lapunknak a mester
a nagy győzelem másnapján. – A sors ismételte önmagát.”
Felvetem Csizinek, hogy valahogy
úgy éreztem a második félidőt látva,
biztosan bennmaradunk. Legalábbis jó
esélyt látok rá.
„Az első félidő sem volt rossz igazából, csak azok a szabadrúgások... Azokat
sokkal jobban kell levédekeznünk. Létfontosságú! Rúgunk egy szép gólt, vezetünk, aztán jönnek a pontrúgások, és
máris 2-1 oda. Maximális koncentrációra van szükség. Ha rúgsz egy gólt, le kell
hozni a meccset egy-nullára! Akármilyen játékkal. Persze így más az optikája, 1-2-ről fordítottunk parádés játékkal
3-2-re, csak közben majdnem infarktust
kaptam.
Ez volt február 13-án – a 3-2-es győzelemmel elmozdultunk a kiesőhelyről
–, és nyolc napra rá jött a hazai meccs
a második helyen álló Puskás Akadémia
ellen. Sajnos sima 3-0-s vereség, de kikapott a Honvéd és az Újpest is, tömörült a
mezőny az alsóházban, mivel a Diósgyőr
legyőzte a Fehérvárt, és a vereséggel sem
csúsztunk a kiesők közé.
„Tudjuk, a Puskás Akadémia egészen
más nagyságrendű költségvetésből gazdálkodik, mint mi, de ezen az estén nem
ez döntött – hárította el vezetőedzőnk a
felvetést. – Keresem az okokat, mert na-

gyon tompán mozogtunk önmagunkhoz képest. Valamit biztosan elszúrtunk
a héten, talán okosabbak leszünk, ha kielemezzük a meccs felvételét. Korábban
nem volt jellemző a csapatra, hogy szinte
mindenki egyszerre betlizzen, még akik
csereként szálltak be, most ez történt.
Megemlítem edzőnknek, hogy a Puskás Akadémia most nagyon lendületbe
jött, tálán ez is közrejátszott a sima 3-0s vereségben.
„Lendületben van, ez igaz, de mi as�szisztáltunk ehhez a lendülethez, és nem
tudom, hogy miért. Nagyon könnyen
megadtuk magunkat ezen a meccsen.
Keressük az okokat, talán túl hosszú volt
a szünet a két meccs között?”
Próbálom vigasztalni a mestert azzal,
hogy legalább nem vagyunk kieső helyen.
„Nézze, az engem nem vigasztal,
hogy a Kispest és az Újpest is kikapott.
Nekünk csak magunkkal kell törődnünk.
Gyűjtögetni kell a pontokat, hogy ne az
utolsó fordulóban dőljön el a bennmaradás. Mert az roppant idegölő lenne.”
Az bizony. Szerdán Paksra utazunk Magyar Kupa-nyolcaddöntőre, aztán szombaton a Kisvárdát fogadjuk.
Amely Kisvárdát a csapat 75 év utáni első NB I-es mérkőzésén szó szerint viharos meccsen 2-1-re legyőztük.
Most vihar nélkül is elfogadnánk ezt
az eredményt. n (Ch. Gáll András)

Megújulás a nagytétényi sportpályán

percben lőtt gólja mámorában élünk,
a Budafok szezonjának talán legfantasztikusabb lövésével juttatta a csatár
Tujvel hálójába a labdát.
„Nekem most a Puskás Akadémiától elszenvedett 3-0-s vereség jár a fejemben, sajnos, ez a frissebb emlék –
reagált a 27 éves támadó. – Ott egy
kicsit meg kellett volna állítani az időt,
mármint a múlt héten, de nem lehet.
Különben az Új Hidegkuti Nándor Stadion a kedvenc pályám, ott lőttem az
MTK-nak is a győztes gólunkat, most
meg a Honvédnak.”
Megkérdem Sebestyéntől, egyetért-e azzal, hogy a Honvéd elleni utolsó negyven perc a bajnokság eddigi
legjobb negyven perce volt, legalábbis budafoki szemszögből.
„Jól játszottunk, tényleg szép támadásokat vezettünk, több lehetőségünk
is volt a gólszerzésre, de azért máskor is kitettünk magunkért. Nem egy
meccsen az erőnlétünknek, a frissességünknek köszönhetően kerekedtünk
felül a hajrában. Gondolok itt a Diósgyőr elleni hazai meccsünkre, vagy az
MTK ellen idegenben, amikor szintén
győztes gólt rúgtam. Szóval, volt több
ilyen mérkőzés is, hogy a Honvéd elleni volt-e a legjobb, azt nem tudom, de
ez egy tényleg jól sikerült félidő volt.”
A játékosok nyilván nem látták,
hallották, de a tévéstúdióban Bozsik
Péterék félájultan dicsérték a Budafokot.
„Mi valóban a meccsel voltunk elfoglalva, de ha ez így volt, akkor ennek örülünk. Jó hallani, ha elismerik a
munkánkat, a teljesítményünket. Volt
terület, mivel a Honvéd is támadott, mi
is támadtunk, egyik csapat sem állt be
2-2 után az eredmény tartására, ezért
kerekedett jó meccs. Kellett a három
pont!”
Csizmadia Csaba vezetőedző arról
beszélt, hogy talán elrontott valamit

a két mérkőzés közötti nyolc napban,
az is lehet, hogy túl sok volt a pihenő,
amihez nem szoktak hozzá.
„Vagy túl erős volt az ellenfél, az
sem kizárt – mondta a csatár. – Végtére is a Puskás Akadémia a második,
a Honvéd meg a tizenegyedik, azért
ez jelentős különbség. A felcsútiak nagyon magabiztosan védekeztek, és onnan villámgyorsan kontráztak, amire próbáltunk felkészülni, de sajnos a
hét elején a fagyott gyepen nem tudtunk edzeni, csak a fenti műfüvesen,
és az egy kicsit kikészítette a lábunkat. De nem biztos, hogy ezért voltunk
tompábbak a szokottnál. Megkeressük
az okokat, és próbálunk okulni belőle.”
Lassan meg kell barátkozni a gondolattal, hogy a Puskás Akadémia nem
véletlenül áll a tabella második helyén.
„Nem bizony, jó kis csapat, remek
játékosokkal. Az sem használt, hogy
rögtön az elején kaptunk egy gólt, ami
után az ellenfél már nyugodtan kontrázhatott. Hiába próbáltunk dominálni, kevés helyzetet alakítottunk ki, ez
megpecsételte a sorsunkat. Jó lenne
most már két meccset nyerni egymás
után, és egy kicsit eltávolodni a kiesőzónából. Talán majd szombaton, amikor a Kisvárdát fogadjuk – ellenük
még veretlenek vagyunk az NB I-ben.
Idehaza 2-1-re győztünk a nyitányon,
majd Szabolcsban 0-0-t játszottunk. Az
volt az egyetlen nullára lehozott mérkőzésünk a szezonban.”
Reméljük, szombaton jön a második... n (Ch. Gáll András)

Élőfüves focipálya és négyöltözős új klubház várja majd a sportolókat
A Nagytétényi Kohász BLSZ III-as labdarúgócsapatának Angeli úti pályája hamarosan füves lesz. Az a sporttelep, ahol tizenegy éve Verebes József, a Mágus volt az
edző, és ahol akkoriban a sokszoros válogatott Kovács Zoltán is futballozott, a MOL
Fehérvár FC jelenlegi sportigazgatója, nos,
a Kohász pályája élőfüves lesz. Erről beszéltünk Baki László klubelnökkel.
„Egy MLSZ-projekten keresztül kapunk
egy új élőfüves pályát, új öntözőrendszerrel – nyilatkozta Baki László klubelnök, aki annak idején baráti viszonyt
ápolt Verebessel, a Mágussal, a Kohász
edzőjével. – Ránk fért már, mert a régi
öntözőrendszer elöregedett. Az élőfüves
pályánkon a gyep, amit tíz éve újítottunk
fel, alaposan elkopott, felverte a gyom,
és azt nem lehetett kiirtani.”
A pálya új kiszolgáló létesítményeket
is kap.
„Négyöltözős, bírói öltözővel, szertárral, raktárral rendelkező klubházunk
lesz, a régi épületeket lebontották, azok
helyére épül. Ha minden jól megy, március végén kezdődik meg az építkezés,
most még a bontáson, a talaj egyengeté-

sén dolgoznak a munkagépek. Az építkezés ideje alatt a BMTE-pályán játszik a
Kohász, az edzések pedig az úgynevezett
háromnegyedes élőfüves pályán folynak,
vagy pedig Budatétényben, illetve szintén Budafokon.”
A Kohász veretes múltú egyesület,
1913-ban alakult, két év múlva lesz 110
éves. Az NB III-tól lefelé minden osztályt megjárt az egyesület, jelenleg a
BLSZ III. osztályban szerepel, az Old
Boys a kiemelt osztályban, továbbá számos utánpótláscsapata is van a klubnak,
legalább száz gyerekkel.
2014-ben indult újra az utánpótlásfoci
a Kohásznál. Négy korosztályban – U9,
U11, U13, U16 – tanítják futballozni a
gyerekeket, az utóbbi évjárat már nagypályán játszik.
Az elmúlt időszakban már a Honvéd
akadémiájára, a magyar Futballakadémiára és a szombathelyi Illés Akadémiára
is került innen növendék, szóval szépen
dolgoznak az Angeli úton. A kisebbek
az MLSZ szervezésében, a Bozsik Programban vesznek részt, a nagyok az U16os BLSZ-bajnokságban. A klubelnök
reménykedik, hogy száraz, napos idő kö-

Városházi Híradó
budafok-tétény

Leküzdhetetlen földharcos
Szalay Petra két bajnoki címmel gazdagodott
A 12 éves kerületi sportoló a Budapest
Global Grappling Magyar Bajnokságon
kétszer is a dobogó legmagasabb fokára állhatott.
etra pályafutása a kerületi óvodás

Pduatlon megnyerésével kezdődött,

szönt Nagytétényre, ebben az esetben
már a héten megkezdődhetnek a földmunkák. Ha minden jól megy, a 2021–
2022-es bajnokság kezdetére elkészül
mind a pálya, mind pedig a kiszolgáló létesítmények.
„A csapat – abszolút amatőr játékosokkal – vezeti a BLSZ III. tabelláját, esélyesek vagyunk a feljutásra, de nem akarunk
megállni a BLSZ II-nél. Ez BLSZ I-es
erősségű keret, ez az osztály az álmunk,
mint ahogy Béki Gábor edzőnek is – szögezte le az elnök. n (Ch. Gáll András)

majd sok más sportágban is sikerült kiemelkedő eredményeket elérnie.
Többszörös kerületi Fókaolimpiagyőztes úszó, Mountain Bike Országos
Bajnokság 2. helyezettje, Cyclo-cross
Országos Bajnokság 3. helyezettje, valamint a kerületi és a budapesti Atlétikai Diákolimpián is a dobogón végzett.
Testvérével együtt kezdett a küzdősportokkal foglalkozni, de ifjú kora
miatt sokszor nagyobb fiúkkal és lányokkal kellett versenyeznie, ami oda
vezetett, hogy jelenleg sem a magyar
mezőnyben, sem a nemzetközi élvonalban a kategóriájában nem talált legyőzőre. Hiszen Petra 4 éve folyama-

tosan országos grappling és jiu jitsu
magyar bajnok. Több nemzetközi
aranyérem között sportpályafutása legnagyobb eredménye, nővéréhez hasonlóan, a Jiu Jitsu Világkupán elért első
helyezés. További sportsikereket kívánunk az elkövetkezendő esztendőkben is! n (budafokteteny.hu)
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