Hit pajzsa díj plébánosunknak Maratoni kamarazene

Budafoki karnagy Miskolcon Küzdelmes vereségek

Hit pajzsa díjban részesült Udvanoky László,
Budatétény plébánosa a Kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából. (5. oldal) 

Harmadik éve irányítja művészeti vezetőként és
karmesterként a Miskolci Szimfonikus Zenekart
a Budafokon élő Antal Mátyás. (5. oldal) 

Hatórás, maratoni kamara-előadáson mutatja
be tudását a Junior Príma díjas Szabó Marcell
az interneten. (5. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Két vereséget is elszenvedett a BMTE
a legutóbbi meccsein, ezzel ismét elérte
a csapat a kieső zónát. (12. oldal) 

Világhírű
muzsikus
Tétényben
Beke Farkas Nándor
megköszönte
a kerület
támogatását

(5. oldal) 
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Megérkezett a 100 Tagú Cigányzenekar
Erzsébetváros kirakta a székhelyéről, Budafok-Tétény befogadta a 100 Tagú Cigányzenekart, amely meg is tartotta első próbáját a Cziffra Központban
Intézményeink kapui nyitva állnak,
amennyiben véglegesen maradnak kerületünkben.”
A politikus egyben tolmácsolta Demján Sándorné gondolatait, aki
ugyan nem tudott személyesen megjelenni a sajtótájékoztatón, de mint a
zenekar mecénása, néhány mondatban
köszöntötte őket: „Szeretnék szívből
gratulálni Karsay Ferencnek, Budafok-Tétény polgármesterének a felajánlásért, és szeretettel üdvözlöm a
zenekart kerületünkben. Nagyon közel állnak a szívemhez, hiszen a kapcsolatunk hosszú évekre nyúlik vis�sza, a mai napig szoros kapcsolatot
ápolok a tagokkal.”
Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész pedig a következő sorokat
fogalmazta meg:
„A 100 Tagú Cigányzenekar
több évtizede lángőrzőként ápolja a
hungarikumnak tekinthető magyar cigányzenei hagyományokat, egyedülálló sikereket és közönségszeretetet
kivívva magának koncertjein világszerte. Bízom benne, hogy BudafokTétény inspiratív és művészet közeli
aurája nagyban hozzá fog járulni a 100
Tagú Cigányzenekar jövőbeni sikereihez.” (Folytatás a 3. oldalon) 

Zenével köszöntöttük a 100 Tagú Cigányzenekart a Klauzál Ház előtt. A
Budafoki Fúvós Egylet néhány perces műsorával kezdődő sajtótájékoztatón Szepesfalvy Anna alpolgármester üdvözölte a Magyar Örökség és
Hungarikum díjas együttest, majd Beke
Farkas Nándor, a zenekar elnöke mondott beszédet.
udafok-Tétény
önkormányzata,
Ferenc polgármester korábbi felajánlásának eleget téve, raktárhelyiséget és ideiglenes próbatermet biztosít a VII. kerületből távozni
kényszerült 100 Tagú Cigányzenekarnak. Az együttest zenével köszöntöttük
a Klauzál Ház előtt.
A Budafoki Fúvós Egylet néhány
perces műsorával kezdődő sajtótájékoztatón Szepesfalvy Anna alpolgármester kiemelte: „Örömmel fogadjuk a
szorult helyzetbe került muzsikusokat
és szívesen látjuk őket a kerületben addig, amíg nem rendeződik a helyzetük.
Nálunk évszázados hagyománya van
a kulturális sokszínűségnek és a különböző identitású és kultúrájú emberek békés egymás mellett élésének. Így
magától értetődő volt, hogy felajánljuk
segítségünket a világhírű együttesnek.

BKarsay

			Öltöztessük nemzeti
			színekbe kerületünket

Bezárták az üzleteket és az iskolákat
A boltok nagy része március 22-ig, az iskolák április 7-ig tartanak zárva
Újabb korlátozásokat vezetett be a kormány a mielőbbi nyitás érdekében. A korlátozások március 8-án léptek érvénybe,
a nem létfontosságú üzletek március 22ig, az óvodák és általános iskolák pedig
április 7-ig tartanak zárva. A nyitást fokozatosan, március 22-én kezdhetik meg.
z óvodák és az általános iskolák áp-

Arilis 7-ig, a tavaszi szünet végéig beBudafok-Tétény önkormányzata idén is arra kéri lakosságát, hogy bár elmarad a közös ünneplés, tűzze ki a házak homlokzatára a nemzeti színű lobogót, hogy méltón megemlékezzünk az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról, annak hőseiről. A már hagyományos eseményhez most a gyerekek is csatlakozhatnak! (Továbbiak a 3. oldalon) 

zártak. Az üzletek március 8-tól március
22-ig tartanak zárva. Csak az élelmiszerboltok, patikák, drogériák, benzinkutak, dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez
nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek,
a piacok és a termelői piacok lehetnek
nyiltva. (Folytatás a 7. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Tisztelt Budafok-tétényi Lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy március 15. alkalmából a koronavírus-járvány
miatt Budafok-Tétény önkormányzata nem tart központi ünnepséget. Kérjük
azonban, hogy öltöztessük kerületünket nemzeti színekbe, helyezzenek ki
magyar zászlót a házak homlokzatára.

Közös fellépést ajánlott
fel a polgármester

Ehhez a már hagyományokkal rendelkező eseményhez most a kerületi gyerekek is csatlakozhatnak oly módon,
hogy nemzeti színű zászlót ábrázoló rajzot ragasztanak otthonaik ablakára. Az
így kihelyezett rajzokról szívesen látunk
képeket is az önkormányzat Facebookoldalára elküldve.
A magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15. az
1848–1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság
nemzeti ünnepe. Ezen a napon osztják ki
a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.
Az 1848–49-es polgári forradalom és
szabadságharc kezdete ez a nap, amely-

nek célja a függetlenség kivívása és az
alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. 1848 első hónapjaiban Európa
számos városában forradalmak törtek ki.
Ez kedvező körülményeket teremtett ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések törvényes úton megvalósuljanak.
A forradalmat elindító március 15.
jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság
visszaszerzésének szimbóluma. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének
tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom.
1848-ban ezen a napon nyomtatták
a magyar sajtó első szabad termékeit, a
Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. n

Karsay Ferenc támogatja a Momentum petícióját a Hosszúréti-patak ügyében
A kerületi Momentum a Hosszúréti-patak árvízvédelmének ügyében petíciót
indított a kerületben. Ebben egyebek
közt azt javasolják, hogy Budafok-Tétény önkormányzata nyújtson anyagi
segítséget az érintett rászoruló ingatlantulajdonosoknak, akiknek a kerítésüket át kell helyezni az árvízvédelem
érdekében. Szerintük az önkormányzat ezt úgy tudná megtenni, hogy „egy
vállalkozó által felméreti a kerítések új
helyét, illetve javaslatot tesz arra, hogy
hogyan tudna anyagilag is segíteni a
rászorulóknak abban, hogy el tudják
végeztetni ezt a munkát”.
ár a patak budafok-tétényi szakaüzemeltetője a Fővárosi
Csatornázási Művek, ezáltal a helyi árvízvédelmi fejlesztések is fővárosi hatáskörbe tartoznak (az ehhez szükséges
feltételek megteremtése, így például
a telekhatárok rendezése pedig az önkormányzat felelőssége), a Momentum
mégis a kormány, illetve az Országgyűlés elé vinné az ügyet.
„A Hosszúréti-patak árvízvédelme
nem csak budafoki probléma. A patak
vízgyűjtő területének több mint 90 százaléka Budapest határain kívül található, ezért több települést és a kormányt
is be kell vonni a megoldás kialakításához” – közli felhívásában a Momentum, hozzátéve, hogy a főváros már ki-

Bszának

dolgozott egy komplex árvízvédelmi
projekttervet, amit azonban a kormány
nem fogadott el.
Karsay Ferenc polgármester örömét
fejezte ki, hogy végre van olyan helyi
képviselő, aki felismerte a valós problémát, nem csak hergeli a lakókat. A
petícióban elhangzottakkal többnyire
egyet is ért, bár már jóval előrébb is járunk, mint azt ez alapján a Momentum
politikusai gondolják – közölte Karsay
Ferenc.
Elmondta: három héttel ezelőtt, a
hivatalos ügyvédi felszólítást követően, személyesen írt levelet az érintett ingatlantulajdonosoknak. A levél
lényege, hogy keressünk közös megoldásokat mind a műszaki feladatra,
mind a tulajdonjogi kérdések tisztázására. Találjuk meg a mindenki számára
elfogadható kompromisszumokat.
Megjegyezte: a Momentum figyelmét valószínűleg elkerülte, hogy az árvízi védekezés nem kerületünk feladata, hanem a fővárosi önkormányzaté.
Az önkormányzat dolga viszont a gátépítéshez szükséges terület rendelkezésre bocsátása, mivel ez a közterület
kerületünk tulajdona. A kezdeményezést ugyanakkor támogatja, hiszen kötelessége mindent megtenni az emberek élete és tulajdonuk biztonságáért,
így minden segítséget megad, hogy az
árvízvédelem tekintetében előrelép-

jünk. – Merjünk együtt tenni, és kezdeményezzük együtt, hogy a főváros újra
vegye napirendre a patak, illetve a már
10 éve megtervezett, és kis híján meg is
valósított gát ügyét! Kérem, hogy jöjjön el Tóth Endre, a Momentum képviselője a meghirdetett lakossági fórumra, tartsuk közösen! Mentsük meg a
rózsavölgyieket együtt! Rám számíthatnak – nyilatkozta a polgármester.
Kiemelte ugyanakkor, hogy a patakszabályozás 40 éves történetének megértéséhez helyismeret és megfelelő
felkészültség kell. Ha ez nincs, akkor
olyan félresikerült akciók születhetnek, mint Havasi Gábor (Momentum)
első petíciója, amely a jogosulatlan
közterület-használat fenntartására irányult. Ha minden úgy marad, ahogy
van, akkor nem tud megépülni a gát,
és egy újabb árvíz fog sokmilliós kárt
okozni az ott lakóknak.
A mérleg másik serpenyőjében viszont az van, hogy amennyiben a gátépítéshez a hatóságok magántulajdont
akarnak igénybe venni, akkor a tulajdonost tisztességesen kárpótolni kell.
Teljesen természetes kérés a lakók részéről, hogy kérik a földmérők által
meghatározott hivatalos adatokat a telekhatárokra vonatkozóan. Ez minden érintett számára rendelkezésre áll
az önkormányzat jogi képviselőjénél –
közölte a polgármester. n (vh)

Karsay Ferenc
polgármester
a nagytétényi
emlékműnél

Felhívás gyerekeknek!

Hommage à Cziffra – Emlékkoncert Budafokon
2021. március 12. (péntek), 19.00 óra – Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ

Szavazás a falfestményekről
Hét helyszínen, három-négy pályaműre lehet voksolni
Budafok-Tétény önkormányzata „Murália
tervezése Budafok-belváros épület-, építményfelületeire” címmel pályázatot írt ki a
kerület tűzfalainak megszépítésére. A legjobb alkotásokat most a kerületi lakosság
véleményezésére bocsátották.
ziffra György életében meghatáro-

Czó helyszín volt Budafok, regényes

életútjának egyik legnehezebb szakaszában lakott a 22. kerületi Bálvány utcában,
amelyről a helyi lakosság számos emléket és relikviát őriz. Budafok-Tétény
Önkormányzata évek óta ápolja a művész munkásságát, Balázs János zongoraművésszel, a Cziffra György Fesztivál

művészeti vezetőjével elsők között rendeztek emlékkoncerteket, valamint a kezdetektől bekapcsolódtak a Fesztivál programjaiba is. A Cziffra György-emlékév
keretében március 12-én a 22. Kerületi
Önkormányzat és a Cziffra Fesztivál közös szervezésében Hommage à Cziffra
címmel tartanak beszélgetéssel egybekötött koncertet a budafoki Klauzál Házban

Balázs János és tanítványa, Vida Mónika
Ruth zongoraművész, valamint Mácsai
János zenetörténész közreműködésével.
A koncertet a vírushelyzetre tekintettel díjtalanul, online közvetítik élőben
a cziffra100.com weboldalon, a Cziffra
György Fesztivál Facebook-oldalán, a
Klauzal.hu weboldalon és Budafok-Tétény Facebook-oldalán. n (vh)

beérkezett pályaműveket szakmai zsűri

Aértékelte és válogatta ki, most pedig a la-

kosságon a sor, hogy szavazás útján eldöntse, mely festmények kerüljenek a falakra.
A kezdeményezés népszerűségét mutatja, hogy 16 pályázótól összesen 48 pályamű érkezett be az önkormányzathoz.
A bírálóbizottság összesített pontozása alapján hét helyszínen, címenként 3-4

pályaműre lehet szavazni. A voksolásra a
budafokteteny.hu oldalon 2021. március
15-ig van lehetőség.
A muráliákat több ütemben, a szükséges források rendelkezésre állása esetén
készíthetik majd el. n (vh)

Városházi Híradó

Megérkezett kerületünkbe
a 100 Tagú Cigányzenekar
Erzsébetváros kirakta, Budafok-Tétény befogadta a 100 Tagú Cigányzenekart
(Folytatás az 1. oldalról) 

Beke Farkas Nándor, megköszönve
a polgármester szíves invitálását, elmondta: „Ha úgy adja a Jóisten, hogy
itt leszünk Budafok-Tétényben, akkor
ez így fog eljutni a világ minden tájára, hogy itt van a zenekarunk székhelye. Akár maradunk, akár nem, egy
hálakoncertet, egy köszönőkoncertet
fogunk adni, melyre a belépés ingyenes lesz a közönség részére.”
A sajtótájékoztatón Molnár Gyula (MSZP), a XXII. kerület országgyűlési képviselője szintén jelen volt,
és Szepesfalvy Annával közösen segédkeztek az időközben megérkezett
hangszerek szállításában.
A 100 Tagú Cigányzenekar március 5-én meg is tartotta első próbáját
(az úgynevezett hangpróbát, amelyen
a próbaterem akusztikáját mérték fel)
a Cziffra György Kulturális Központban. A bejáráson megjelent a zenekar
elnöksége is, akik a hangpróba szünetében megtekintették az intézményt. A
zenekar vezetője Karsay Ferenccel és
az intézmény igazgatójával, Gazdik
Istvánnal is megbeszélést tartott, a próbát meglátogatta Lászlóné Varga Éva,
a Nagytétényi Polgári Kör Elnöke is.
Beke Farkas Nándor közölte: a
hangpróbán megállapították, hogy a
Cziffra Központ próba- és koncertterme kitűnő akusztikával rendelkezik, majd a próba végén egyhangúlag szavaztak arról, hogy elfogadják
a budafok-tétényi önkormányzat és
Karsay Ferenc közös felajánlását, segítségét.
Ezt megelőzően, március 2-án
Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere is bejelentést tett a zenekar
ügyében: kijelentette, hogy miután az
együttes szerinte a fővárosi pártpolitikai csatározások egyik áldozataként
elvesztette próbahelyét, úgy rendelkezett, hogy az Emmi segítsen alkalmas
ingatlant keresni a zenekar számára.

Erzsébetváros önkormányzata tagadta, hogy tárgyalás nélkül tették volna ki a zenekart az akkori székhelyéről, a VII. kerületi Wesselényi utcából.
Úgy nyilatkoztak, hogy ők is próbáltak másik helyet találni az együttesnek. Beke Farkas Nándor azonban ezt
cáfolta, állította: a sajtóból értesültek,
hogy távozniuk kell az Európa egyetlen zsidó televíziójaként működő Heti
TV-vel együtt.
Karsay Ferenc egyébként a befogadásról a döntés előtt megkérdezte a képviselő-testület tagjait is. Erről
úgy tájékoztatott, hogy a demokratikus
többség elfogadta a zenekar befogadását, a baloldali ellenzék (DK, Momentum, Jobbik, Közösség Dél-Budáért
Egyesület) azonban nem, a válaszlevelükben aggályaikat fejezték ki, mert
szerintük ez Erzsébetváros belügyeibe
történő beavatkozás lenne.
Perlai Zoltán, a helyi DK frakcióvezetője ezzel kapcsolatban a huszonketto.
hu-nak úgy nyilatkozott: az említett levélben nem a 100 Tagú Cigányzenekar
befogadásával kapcsolatban fogalmaztak meg ellenérveket, hanem a felajánlás módjával kapcsolatos ellenérzésüket
fejezték ki. A polgármester ugyanis szerintük a képviselői támogatások bevárása előtt egy személyben intézkedett,
tárgyalt és hozott döntéseket. Válaszlevelüket pedig annak ismeretében írták,
hogy Erzsébetváros önkormányzata és
a kulturális szervezetek közötti egyeztetés folyamatos és előremutató, így a
kerület segítségére nem lesz szükség. A
tárgyalások sikertelensége azonban új
helyzetet teremtett, így a Demokratikus
Koalíció kerületi közössége jó szívvel
tudja támogatni a befogadást.
Az ügyben megszólalt Tóth Endre, a Momentum kerületi önkormányzati képviselője is. A politikus nyilatkozatának lényege az volt: szerintük
az általuk aláírt válaszlevél nem a cigányzenekar elutasításáról szól, hanem

arról, hogy az ellenzéki képviselőknek
további információra van szükségük a
megalapozott döntéshozatalhoz, főként
mivel a levél írásakor úgy értesültek,
hogy a zenekar helyzete megoldódott.
Tóth közölte: széles körű személyes
egyeztetést kezdeményeznek. Ameddig a felajánlott támogatás befogadása
– Budafok-Tétény 2021. évi elfogadott
költségvetésének jelenlegi állapotában
–, annak módja, mértéke, időtartama
részleteiben nem tisztázott, addig álláspontjuk szerint a képviselő-testület
tagjainak véleménye nem alakítható ki,
ezzel kapcsolatban érdemi döntés nem
készíthető elő – magyarázta Tóth Endre a huszonketto.hu portálnak.
Karsay Ferenc polgármester erre
úgy reagált: ezek szerint a helyi baloldal képviselői most visszakoztak,
„nem is úgy gondolták, ahogy leírták”. A kerület vezetője szerint ezek a
politikusok következetesen változtatják a múltat. Kiemelte: nem felel meg
a valóságnak az sem, hogy a zenekar
helyzete tárgyalásaink közben megoldódott. „A zenekar elnökével kedden tárgyaltunk. Beszélgetésünk előtti utolsó telefonjuk előző próbatermük
tulajdonosával arról szólt, hogy mikor
költöznek már ki. Aztán ahogy felajánlottam, hogy befogadjuk őket, változott a helyzet, csütörtökre találtak helyiséget, de annak meg a mérete nem
volt megfelelő” – mutatott rá Karsay
Ferenc. Hangsúlyozta: mivel a minisztérium is felajánlotta a segítségét,
még nem értünk a történet végére, de
egy ilyen zenekart kötelességünk segíteni. Ráadásul ennek érdemi anyagi
kihatása sincs, a délelőtti próbára heti
egy alkalommal tudunk helyet biztosítani. „A magam részéről nagyon örülnék, ha Budafok-Tétényt választanák
végleges otthonuknak, de ha nem így
lesz, akkor is jó érzés, hogy segíthettünk” – mondta a jelenlegi helyzetről
a polgármester. n (vh)

önkormányzati képviselő
Jobbik

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezéséhez több javaslatot is tettem,
melyek a Baross Gábor-telep és Óhegy
kerületrészt érintik. Többek között több utcában a járdaburkolat hiányosságának felülvizsgálata és orvoslása céljából, hiszen

jelenleg több helyen balesetveszélyes állapotok vannak (pl.: XIV., XV. utcában). A
költségvetés tervezéséhez jeleztem általános problémaként több lakossági jelzés alapján a Dózsa György és a Bartók
Béla úton száguldozó gépjárművek ügyét.
Jelenleg ezt csak rendőrségi sebességméréssel lehet kezelni, sebességkorlátozó táblák kihelyezésére lenne szükség, ez
igen fontos lenne, bár fővárosi hatáskörről van szó, de költségvonzata miatt fontos lenne biztosítani rá az önkormányzati forrást. A Dózsa György úton a templom,

Snem egyszerű, de szükségszerű. Egyéni döntéseink nemegyszer kihatással lehet-

zámtalan alkalommal választás elé állít minket az élet. A választás pedig olykor

nek környezetünkre, sok ember azonos döntései pedig az egész világra. A koronavírus egy éve van jelen életünkben és nehezíti meg mindennapjainkat. Azt vallom,
hogy a hatékony és biztonságos védőoltás a legjobb módja annak, hogy tartósan leküzdhessük ezt a járványt. Most kell meghoznunk azt a döntést, hogy beadatjuk a
vakcinát, amely kiutat jelenthet a korlátozásokból és biztosítja szabad mozgásunkat.
Jómagam védőoltáspárti vagyok. Az emberiség történetében ugyanis számos olyan fertőző betegség volt (van), amit pontosan a megelőző oltásokkal
tudtunk és tudunk leküzdeni. Elég, ha csak a járványos gyermekbénulásra
gondolok, amely az ötvenes években söpört végig a világon. Nem kímélve az
akkor éppen hároméves bátyámat sem.
Éppen ezért, amint megnyílt a lehetőség a regisztrációra a vakcinainfo.gov.
hu oldalon, én és családom tagjai az elsők között jelentkeztünk az oltásra.
Amikor egy járványról beszélünk, az egészségügyet nem szabad összekeverni a politikával, az utóbbit ez esetben el kell felejteni. Az emberek biztonsága és élete mindenkor pártpolitikán felül mutat.
Saját döntésem meghozatalát nagyban elősegítette és megerősítette az a
tény, hogy egyik idősebb közeli hozzátartozóm épp ezekben az időkben esett át
Covid-19 fertőzésen, nagyon súlyos tünetekkel. Szélesebb körű ismerőseim között is volt olyan, aki megfertőződött a vírussal, és bár fiatal és egészségesnek
mondható, mégis súlyos szövődmények maradtak vissza.
Én is, és a környezetemben élők közül már többen is megkapták a védőoltás
első adagját. A saját tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy maga az oltás beadása semmilyen mellékhatással nem járt, semmilyen rosszullétet nem okozott.
Bízzunk a vakcinában! A számok is azt mutatják, hogy a magyarok többsége hisz a hatásosságában, hiszen a regisztráció kezdetét követő egy nap alatt
több mint százezren igényelték. Az elmúlt hónapokban pedig folyamatosan
zajlott és zajlik az oltások beadása.
Mindenkit arra ösztönöznék, hogy járjon elöl jó példával, hozza meg a
mindannyiunk érdekét szolgáló döntést és jelentkezzen oltásra! Jelenleg a
vakcina az egyetlen járható útja annak, hogy kilábalhassunk a pandémiából
és ismét személyesen találkozhassunk a budafok-tétényi hagyományos rendezvényeken, koccinthassunk a borfesztiválon, vagy baráti kézfogással gratulálhassunk kerületünk büszkeségeinek. n

szepesfalvy anna
önkormányzati képviselő,
alpolgármester, Fidesz–KDNP

önkormányzati képviselő
Momentum Mozgalom

az iskola és a rendelőintézet előtt lefedték
az árkokat, de a dohányboltnál és a postánál is el kellene érni, hogy ez megvalósuljon. Több útszakaszon is forgalomcsillapítást kezdeményeztem az adott utcákon
áthaladó jelentős forgalom csökkentése
végett (fekvőrendőrök kihelyezésével). A
kerületvezetés eddigi visszajelzései alapján a körzeti képviselői javaslatok jelentős
része beemelésre került a költségvetésbe. Amennyiben erre vonatkozóan további
részletekről tudok, úgy természetesen továbbítom azt a lakók felé! n
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Jelentkezzünk oltásra!

Tóth Endre

Staudt Máté



Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester

Majdnem pontosan egy éve van velünk
a koronavírus-járvány. A történelem pedig, úgy látszik, ismétli önmagát, hiszen
ha visszagondolunk, 2020 márciusában
ugyanitt tartottunk. Bezárva az éttermek,
boltok, színházak, múzeumok és mi magunk is. Ez az egy év mindenkit megviselt, anyagilag, fizikailag és főként mentálisan. Sokan vagyunk úgy, hogy közeli
rokont, barátot vesztettünk el. Érthető, ha
egyre többen vannak, akiknek elfogy a türelme. Ha be vagyunk zárva fizikailag, nagyon nehéz nem magunkra, a saját magunk bánatára, gondjaira fókuszálni, így
viszont elveszítjük a kapcsolatot a külvilággal, egymással. Ilyenkor a bajok is nagyobbnak, az éjszaka is sötétebbnek tűnik. Csodával határos módon, egy évvel a
pandémia hazai kezdete után, több mint 1
millió embert sikerült már beoltani, mivel

Mi a véleményük?

képviselet

Álláspont

Egy év

A 100 Tagú Cigányzenekar tagjai
megérkeznek
a Cziffra György Közösségi Házba
az első hangpróbára



Árvízvédelmet és valódi segítséget a Hos�szúréti-patak mentén élőknek!
A Hosszúréti-patak kerületünk fontos
természeti kincse, azonban a vízgyűjtő területek beépítése és az egyre gyakrabban előforduló szélsőséges időjárás miatt komoly
veszélyt jelentenek a patakon kialakuló árhullámok. A környékbeliek jól emlékeznek
arra, mikor 2010 májusában egy hirtelen kialakuló áradás elöntötte Rózsavölgy utcáit,
és alámosta a 41-es villamos töltését.
Az árvízveszély kezelése közös érdekünk, azonban az elmúlt 10 évben egy tapodtat sem haladt előre az ügy. Bár a kerületi vezetés most újranyitotta a kérdést, de
egyoldalúan a patak mellett lakókra háríta-

többfajta oltással tudunk gazdálkodni. Sokan, sokfélét mondanak, sokan próbálnak
üzleti vagy politikai haszonszerzésből embereket lebeszélni egyes oltásfajtákról.
Úgy döntöttem, nem ülök fel tovább az
érzelmi hullámvasútra. Nem vagyok hajlandó rettegni, mert ha nem a korona visz
el, a félelem tesz majd beteggé. Megbízom
az orvosomban, aki jól ismeri az egészségi állapotom, tudom, hogy a szakmai tudásának legjavát adja majd, amikor eldönti, melyiket ajánlja nekem. Megbízom
azokban a hatósági szakemberekben,
akik eddig is minden forgalomba kerülő
gyógyszert bevizsgáltak, akik olyan szabályrendszert alkalmaznak, mely van, hogy
szigorúbb az uniósnál. Nem politikusok, internetes kommentelők és áldoktorok véleménye alapján döntök. Hanem a szüleim, a
testvérem, a barátaim, a kollégáim és végül saját magam érdekét nézem, és beoltatom magam.
Arra kérek mindenkit, ahogy eddig is
tette, úgy most is bízzon a magyar szakemberekben, regisztráljon, ha még nem tette
a www.vakcniainfo.gov.hu oldalon. Oltassunk, a szabadságunkért, a gazdaságért, a
családi vállalkozásokért, a gyerekek közösségeiért, a normális életért, egymásért! n

ná a hosszú évtizedek óta rossz helyen álló
kerítések áttelepítésének lebonyolítását és
költségeit, segítség helyett fenyegető hangvételű levelet küldve számukra.
Valójában a megoldáshoz több települési önkormányzat, a főváros, a kormány és a
helyi lakosság együttműködése szükséges.
A fővárosi önkormányzat összeállított egy
részletes tervet az árvízvédelmi munkálatokra és záportározók építésére, azonban a kormány lesöpörte ezt a javaslatot az asztalról.
Megkerestem Szél Bernadett országgyűlési képviselőt, hogy közösen kezdeményezzük: a kormány biztosítson forrást
az árvízvédelmi tervekre. Emellett felszólítottuk a kerületi fideszes vezetést, hogy
kezelje partnerként a patak mentén élőket.
Azért, hogy törekvéseinknek nyomatékot
adjunk, petíciót indítottunk az ügyben. Ha
egyetért velünk, támogassa aláírásával a
következő oldalon: https://momentum.hu/
peticiok/hosszureti-patak/! Közösen sikerülni fog! n
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INTERJÚ

 Városházi Híradó

Fehér barátok Istenért, hazáért
Hit pajzsa kitüntetésben részesült a Magyar Pálos Rend szerzetese

Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend hat legidősebb tagja, köztük a
budatétényi Szent István király templom plébánosa, Udvarnoky László István atya kapta meg a Parma fidei-Hit
pajzsa díjat, amelyet idén huszadik alkalommal ítéltek oda azoknak az élő
egyházi személyeknek, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz és magyarságukhoz.
díjat, amelyet Horváth Béla kisgazda

Aországgyűlési képviselő és Gyurko-

vics Tibor író alapított, a kommunizmus
áldozataira emlékezve (február 25.) adják
át minden esztendőben.
A Magyar Pálos Rend, ahogy a többi
szerzetesközösség is, igen súlyos szenvedésen ment keresztül a kommunizmus ideje alatt, de tagjai ezekben az évtizedekben is teljesítették küldetésüket:
a kegyelem erejével segítettek máso-

kat a magasba emelkedni Isten felé, reményt oltottak az emberek szívébe úgy,
ahogy arról Jézus az evangéliumokban
beszél. A fehér csuhás szerzetesek természetes létükkel szolgálták és szolgálják az Istent, az embereket és a nemzetet.
Udvarnoky László plébánossal beszélgettünk.
– Mi vezette a pálosokhoz, majd a
papi pályára?
– Másodikos elemista voltam, amikor
az óra előtt a pad mellett állva eszembe jutott, hogy pap leszek. Mivel erről én senkinek nem beszéltem, nem volt, aki lebeszéljen vagy rábeszéljen. Egy gyerekkori
ismerősöm édesanyja az ercsi búcsú alkalmával mindig imádkozott, hogy a gyermeke pap legyen, a fia azonban ezt csak
a felszentelése után tudta meg. Van olyan
gondolatom, hogy esetleg az én szüleim is
forgattak ilyen imákat a fejükben, de erről
nekem soha nem szóltak. A szerzetesrend-

hez pedig már öt évvel a felszentelésem
előtt csatlakoztam. Tizenkilenc éves voltam, amikor egyszer elvitt engem valaki a
pálosokhoz és akkor láttam, hogy itt a helyem. Azóta olyannyira itt a helyem, hogy
sehol máshol nincs helyem, még akkor se,
ha nem ott vagyok fizikailag. Isten szándékát azonban nem érdemes vizsgálgatni,
mert úgysem tudjuk megfejteni.
– Hogy él mint pálos szerzetes?
– Küldetésünk áldozattá lenni azokért, ahonnan vétettünk. A pálosok nem
magukkal törődnek, ők áldozatul adják
magukat a népükért: a magyarok a magyarságért. Nemcsak a pálosoknak, de
minden embernek a családjáért, a kisebb
közösségéért és a nagy közösségéért kellene élnie. Mivel engem az e világ dolgai nem érdekelnek, folyamatosan a túlvilágin jár az eszem. Akár egyenesen,
akár áttételesen. Nincs bennem olyan kívánság, hogy bármiből is minél többet
megszerezzek. Nincs kísértés arra, hogy
kirakatokat vagy üzleteket nézzek, vásárolgassak, nem megyek sehova, mert nekem más a dolgom. Nem e világon jár
az eszem. A papi létem pedig olyan függetlenné tett, hogy engem a kommunizmus időszakában sem bántottak. Tettem
a dolgomat, és az az egész napomat lefoglalta.
– Egy éve tart a járvány, így nem mindig mehetnek templomba az emberek.
Hogy érzi magát, amikor hívek nélkül misézik?
– Érzelmileg más, ha a pap egymagában tartja a szentmisét, de lényegét tekintve azonos a zsúfolt templomban tartott
szertartással. A földi liturgia a mennyei liturgia mása, így mi mindig az Isten előtt
hódolunk. n (Tamás Angéla)

Mítoszromboló könyv Nagy Imréről
Sebes Gábor dokumentumok alapján mutatja be a kommunista miniszterelnök valódi arcát
Sebes Gábor 21 éven át önkormányzati
képviselő volt Budafok-Tétényben, de két
évvel ezelőtti visszavonulása óta sem tétlenkedik; a napokban jelent meg a Kráter
Irodalmi és Művészeti Műhely gondozásában A Nagy Imre-mítosz című könyve,
amelynek már az alcíme is sokat mondó:
Mese a jó kommunistáról.
ebes Gáborról tudjuk, hogy természe-

Stesen budafoki lakos, de hogy ama-

tőr történész, az csak most, a Nagy Imre-könyvet olvasva derült ki. Bár ő maga
szerényen csak annyit mondott, hogy
nem akar történészi babérokra törni, primer forrásfeldolgozást nem végzett, csak
már megjelent dokumentumokból, újságcikkekből és életrajzokból merített, de ez
így nem teljesen igaz, hiszen a 127 oldalas, általa „könyvecskének” titulált monográfia igenis tartalmaz eredeti megfogalmazásokat, amelyek közül e sorok
íróját az alábbi ragadta meg leginkább:
„Nagy kétségkívül emberségesebb,
korszerű kifejezéssel ‚élhetőbb’ szocializmust képzelt el, mint Rákosi. De
ugyanez elmondható Kádárról is, és ő
még sikerre is vitte az elképzeléseit. A
Kádár-rendszer éppen attól volt népszerű, amit átvett Nagy Imre programjából.
(…) Ha a Kádár-rendszer diktatúra volt
– hiszen az volt –, akkor maga a megvalósult nagyimrizmus volt diktatúra. (…)
Sokkal több köti össze Kádárt és Nagyot,
mint ami elválasztja, és egyikük sem lehet egy szabad társadalomban példakép.”
Amikor mindezt megemlítem Sebesnek, a szerző helyesel.
„Igen, magam is úgy gondolom, hogy
ez egyike a könyv eredeti megállapításainak, ezt még sehol sem olvastam. Lehet,
hogy nem tudatosan, de ez a megvalósult
puha diktatúra Nagy elképzelése volt” –
mondja a szerző.
Ha már a kevéssé ismert tényeknél tartunk: ilyen a svábok erőszakos kitelepítésének a végrehajtása. Azt persze mindenki tudja, hogy 1950-ben élelmezési,
1952 januárjában begyűjtési miniszterré nevezték ki Nagy Imrét. A gazdákat
megnyomorító beszolgáltatási terhek miatt ezeket az éveket írjuk le a »padláslesöprések« időszakaként. Rákosiék nem

hiába nevezték ki a hatalomba visszatérő
Nagyot erre a területre – nyilvános önkritika helyett így kellett vezekelnie a hivatalos kommunista agrárpolitikától eltérő
véleményeinek kifejtéséért.
No de az sokunknak nóvum, hogy
Nagy Imre a kommunisták által delegált
belügyminiszterként nyújtotta be 1945.
december 22-én a kormány elé a németajkúak kitelepítéséről szóló, jogfosztó
rendelettervezetet, majd ő adta ki a végrehajtási utasítást is. Nagy a német nemzetiségűek kitelepítését ‚magyar nemzeti
kötelezettségnek’ nevezte. Közel 200 000
embert fosztottak ki, majd deportáltak
Magyarországról, szörnyű körülmények
között, jelentősen elősegítve ezzel az ország lepusztulását. Nagy Imre egyébként
mind a félmillió svábot ki szerette volna
telepíteni, és ebben az esetben Budafok
is kiheverhetetlen veszteségeket szenvedett volna.
„Érdekes egyébként, hogy maga a
svábok kitelepítésének ötlete még a kisgazdák vezette koalíciós kormány ötlete volt, de a végrehajtás már egyértelműen Nagy Imre műve”, mondta lapunknak
Sebes Gábor.
Ha már Nagy Imre valósághű portréjának megrajzolásánál tartunk, ne feledkezzünk meg besúgói tevékenységéről
sem.
„Nagy Imre 1930-ban a Szovjetunióba emigrált, azonnal, önként je-

lentkezett az OGPU-nál, ami a titkosrendőrség, 1934-től NKVD, belügyi
népbiztosság, besúgónak. A Vologya
fedőnevet kapta. 1936-ban felvette a
szovjet állampolgárságot, amitől soha
nem vált meg. Nagy Imre 1938. június 30-i keltezésű, saját kezűleg írt önéletrajzában büszkén írja: ‚Hosszú ideje
odaadóan és tisztességesen együttműködök az NKVD-vel a népellenség
minden fajtájának megsemmisítéséért
vívott harcban.’ Ezek dokumentumokkal alátámasztott tények.”
És a mártírhalál mítosza?
„Annyiból mártírhalál, hogy koholt
vádak alapján ítélték halálra, csak éppen
az nem igaz, hogy élete árán sem volt hajlandó elárulni a forradalmat. Soha nem
állt ilyen választás előtt, és ki akart egyezni Kádárral. Nagy Imre még a jugoszláv
nagykövetségen írásban lemondott miniszterelnöki posztjáról, ami Kádárék kívánsága volt, az ott megalakult úgynevezett Intéző Bizottság ezt nem fogadta el.
Később Kállai Gyula kiutazott Snagovba
Nagyékhoz, hogy kicsikarja tőle a lemondást, de ez fatális félreértés-sorozatok miatt nem valósult meg, amikor pedig harmadszor lett volna alkalma a lemondásra,
és ezt meg is tette volna, már 1957 végén,
az idő és az események túlhaladtak rajta,
már készen volt a halálos ítélet.”
Hát, ennyit a hiteles Nagy Imre-portréhoz... n (Ch.Gáll András)

Száz éve született Rímhányó
A híres nagytétényi író-költő lányával,
Romhányi Ágnessel beszélgettünk a centenáriumról
Másfél évtizede hagyomány, hogy minden évben megrendezik kerületünkben
a Romhányi József Versmondó Versenyt, ami az idén a járvány miatt elmarad, mint ahogy a róla elnevezett
utcában lévő szülőházán elhelyezett
emléktábla megkoszorúzása is. Éppen
most, amikor a névadó jeles író, költő,
műfordító születésének centenáriumát
ünnepeljük…
1921. március 8. Ekkor látta meg a
napvilágot Nagytétényben Romhányi
József, aki ifjúként a zene szárnyán repült brácsásként, később azonban pegazus szárnyas lován ért fel a csúcsra, a múzsák hegyére, a Parnasszusra
(vagy Parnasszoszra). Bravúros rímekkel, „dallamos” szövegekkel jelenített
meg őslényeket, állatokat, kőkorszaki és mai szakikat, rajzfilmfigurákat,
akik, neki is köszönhetően, pillanatok
alatt belopták magukat a szívünkbe a
képernyőn keresztül. Elég, ha csak a
Flinstone és a Mézga családra, Mekk
mesterre vagy a Macskákra gondolunk. Lányával, Romhányi Ágnes műfordítóval, szövegíróval, dramaturggal,
egyetemi tanárral emlékezünk neves
édesapjára, de előtte szomorúan jegyezte meg:
– Nagyon sajnálom, hogy idén
pont a centenárium évében marad el
az édesapámról elnevezett versmondó
verseny, amelybe a fő szervező, László Éva évről évre annyi energiát fektet be. Mindig felemelő érzés volt számomra zsűrielnökként a sok tehetséges
kerületi általános iskolást meghallgathatni, s látni, milyen szeretettel, átélve, jól értelmezve adták vissza a költemények hangulatát, gondolatiságát,
zeneiségét, ritmusát. Pedig ez nem is
olyan könnyű feladat ebben a korban,
hiszen apám versei nem igazán gyerekversek… Hálás vagyok a felkészítő tanároknak is.
– Önnek melyik költeménye tetszett
gyerekkorában a legjobban?

– Nehéz választani, de a Szamárfül
című könyvében megjelentek mindegyike magával ragadott, valamint a
mesedarabjai is, mint például a Hófehérke, a Csipkerózsika és a Hamupipőke.
– Ilyen jó kedélyű és zseniális szójátékokban, rímekben élő apukával felhőtlen gyerekkora lehetett…
– Odahaza, természetesen, nem
rímekben beszélt, de minden versének, mesedarabjának én voltam az
első hallgatósága, nálam tesztelte
írásait. Mindig nagyon vártam ezeket a mesedélutánokat, és ha valamit
nem értettem, megakasztottam a felolvasásban. A legtöbbször hallgatott
rám és javított. Ezzel neki is segítettem, hiszen úgy gondolta, ha én nem
értek meg egy-egy szót, gondolatot, akkor valószínűleg más korombeli sem. Azért előfordult, hogy ennek ellenére benne hagyta a kritizált
szót, arra hivatkozva, hadd tanuljon
az a gyerek, majd a szülei elmagyarázzák neki.
– S ön mit tanult híres édesapjától?
– Például azt, hogy semmit sem adnak ingyen, mindenért keményen meg
kell dolgozni, ahogyan ő is tette. A
könnyed rímek mögött, bizony, őrületesen igényes munka húzódik meg. A
kézirataiból jól kivehető az a sok-sok
javítás, amelyek után végül létrejött a
mű. De azt is megtanultam tőle, hogy a
legfőbb íróeszköz a radír!
– Ha nincs ez a járvány, hogyan ünnepelte volna meg a család a nagy költő, író születésének centenáriumát?
– A Móra Kiadó színháztermében
egy nívós műsorral emlékeztünk volna meg édesapámról neves művészek
közreműködésével. Nagy örömömre azonban a Duna TV és az M5 csatorna, valamint számos rádió és újság nem feledkezett meg a számomra
oly fontos évfordulóról, ami kicsit
kárpótol az elmaradt eseményekért.
Köszönet érte. n (Temesi László)

Koszorúzás az emléknapon

Szabolcs Attila volt polgármester és fideszes országgyűlési képviselő, Németh
Zoltán alpolgármester, Karsay Ferenc polgármester, Németh Zsolt fideszes és
Molnár Gyula MSZP-s országgyűlési képviselő együtt koszorúzta meg az 1956os emlékművet a Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából.

Városházi Híradó

Hálamuzsikára készül
a 100 Tagú Cigányzenekar
Beke Farkas Nándor: Muzsikánkkal boldogságot kívánunk adni az embereknek
A 100 Tagú Cigányzenekar február 25én költözött Budafok-Téténybe, hogy
igénybe vegye a Karsay Ferenc polgármester által felkínált segítséget. Mint az
országos sajtóból ismeretes, a Magyar
Örökség és Hungarikum díjas együttes
tizenkét év után kénytelen volt elhagyni
a próbahelyéül szolgáló Wesselényi utcai Erőművházat, amelytől szomorú muzsikaszóval búcsúzott. Budafok-Tétény
önkormányzata, Karsay Ferenc polgármester korábbi felajánlásának eleget
téve, raktárhelyiséget és ideiglenes próbatermet biztosít a VII. kerületből távozni kényszerült zenekarnak.
z 1985-ben alakult és a világon

Aegyedülálló zenei formációt az or-

szág legjobb vendéglátós zenészeiből,
a Honvéd Művészegyüttes, a Budapest
Táncegyüttes, a Magyar Állami Népi
Együttes, a BM Duna Művészegyüttes, valamint a Rajkó Zenekar tagjaiból
verbuválták. A klasszikus szimfonikus
zenekarként működő együttes a tradicionális magyar cigánymuzsikát, a magyar nótát és a népdalt is népszerűsíti
országszerte és a világ számos város-

ában adott nagy sikerű koncertjein. A
100 Tagú Cigányzenekar elnök-menedzserével, Beke Farkas Nándorral beszélgettünk.
– Fájó szívvel búcsúztak próbatermüktől, azonban Budafok-Tétényben
rögtön új otthonra leltek. Milyen volt a
fogadtatásuk?
– Karsay Ferenc polgármester úr a
hír hallatán azonnal felajánlotta segítségét a zenekarunknak. Több tíz millió forintot érő hangszereinket elraktározhatjuk a Klauzál Házban, és átmenetileg
vagy akár hosszabb ideig is próbálhatunk itt vagy a Cziffra György Kulturális Központban. A szívemhez közelebb
áll az utóbbi helyszín, a próbákat szívesebben tartanám Nagytétényben, hiszen
Cziffra György a 100 Tagú Cigányzenekar örökös tiszteletbeli elnöke. A próbahelyszínt azonban nagy körültekintéssel
kell kiválasztanunk a vezetőséggel és az
önkormányzattal közösen.
– A zenekar tavaly ünnepelte 35. születésnapját. A több mint három évtized
alatt változott az együttes összetétele?
– Aki ide bekerül, az élete végéig itt
is marad. Huszonhárman az alapítás-

tól kezdve együtt muzsikálunk, és legalább hetvenen három évtizede tagjai
a zenekarnak. Ez egy nagycsalád, ahol
testvérek, sógorok, komák, gyerekkori barátok, de akár három generáció is
– nagypapa, apa, fiú – közösen zenélnek. Legidősebb hegedűsünk 83 éves, a
legfiatalabb pedig a 12 éves Bujka Leonárd, aki a „reklámprímásunk”. A művészeti vezető Lendvai Csócsi József
főprímás. 2008-ban alapítottam meg az
ifjúsági tagozatot, ott nevelődik az utánpótlás. Ők is az együttes tagjai, de önálló zenekarként is működnek.
– Mit tervez a közeljövőben?
– Örülök, hogy a XXII. kerület befogadott minket. Hírét visszük BudafokTéténynek, amerre csak járunk, a kerületben pedig muzsikánkkal igyekszünk
színesíteni a kulturális életet. Hálánk jeléül, amint a járványhelyzet megengedi, egy nagyszabású, ingyenes koncertet szeretnénk adni a Klauzál Házban.
Bizonyára vannak nálunk jobb zenekarok, de mi arra vagyunk teremtve, hogy
megtaláljuk a közönség szívét, boldogságot adjunk azoknak, akik hallgatnak
minket. n (Tamás Angéla)
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Koncertélmény
kényelmes fotelből
A budafoki Antal Mátyás három éve
vezeti a miskolci szimfonikusokat
Harmadik éve irányítja művészeti vezetőként és karmesterként a Miskolci Szimfonikus Zenekart a Budafokon élő Antal Mátyás, aki a koronavírus idején sem pihen,
új feladatokra, koncertekre készül, még
ha egy darabig nem is számíthat hangverseny-látogatókra. Az online térben
azonban rendszeresen sok ezren „látogatják” a zenekar nívós produkcióit.
– Januárban és februárban három koncertet tartottak a miskolci zenészek, márciusban pedig még egyet tartanak, 11-én.
Hogyan fogadták a nézők, hallgatók az
online muzsikálást?
– Nagyon jól – válaszolta Antal Mátyás –, több mint négyezren nézték meg
egy-egy előadásunkat, ami azt jelenti, jóval többen, mint ahányan befértek volna a
koncertterembe. Ebből a szempontból tehát nem panaszkodhatunk, még Kanadából is visszajeleztek. Ez jólesik nekünk,
hogy még külföldön is figyelnek ránk.
– Miben más egy művész számára a
közönség nélküli fellépés, mint a telt házas koncertek?
– Nem vitás, különleges helyzetben
élünk, dolgozunk hónapok óta, de ennek is megvan a maga varázsa, hangulata, méghozzá az, hogy nem látjuk a
nézőket, nem halljuk a tapsukat, ugyanakkor megvan az a titokzatosság, hogy
fogalmunk sincs, vajon éppen ki hallgatnéz minket. Mégsem teheti meg egyetlen művész sem, hogy gyengébben játs�szon, mint telt ház előtt. Ugyanolyan
felkészülést, koncentrációt igényel, hiszen minden egyes online szereplés egyben felvétel is, bármikor visszajátszható, megnézhető, azaz örökre fennmarad
a teljesítményünk, tehát nem szabad félvállról venni az üres nézőtér előtti szerepléseket.
– Mennyire segíti az állam ebben a nehéz időszakban rendszeres fellépéseiket?

– Mindent megtesz, hogy biztonságban folytathassuk művészi munkánkat.
A kulturális államtitkárság kezdeményezése, hogy a vidéki zenekarok koncertjei is elérhetővé váljanak online, ehhez a Filharmónia Magyarország nyújt
anyagi és technikai segítséget, mi pedig
a koncerthelyszint és produkciót tesszük
hozzá. Ezek az élő streamek igen költségesek és jó minőségűek, próbálják vis�szaadni a koncertélményeket. Persze a
személyes jelenlétet hosszú távon nem
pótolhatják…
– Most, hogy nem kell annyit utaznia
Miskolcra, mivel tölti a szabadidejét?
– Sokat olvasok idehaza, Budafokon,
és intenzívebben figyelem a hazai művészvilág rezdüléseit az online segítségével. Miután korábban kevesebb szabadidőm volt, régen nem láttam annyi
koncertet és színházi előadást, mint ezekben a hónapokban.
– Mióta él Budafokon?
– Közel huszonhat éve! Budáról, a második kerületből költöztem ide, gyerekeim
már itt jártak iskolába. Annyira megszerettem a kerületet, hogy az életem további részét itt szeretném eltölteni. A fiam is
hasonlóan gondolkodik, jelenleg Németországban dolgozik, de hamarosan végleg
hazajön, és itt akar letelepedni. n (Temesi)

Felfelé ívelő zenei pályán
A Nádasdy iskola egykori növendéke
Fischer Annie-ösztöndíjban részesült
A Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, a
Filharmónia Magyarország online hangversenyén adták át az idei állami zenei
ösztöndíjakat február 20-án. Idén Fischer
Annie-ösztöndíjban részesült Tóth Kristóf,
a Zeneakadémia kiemelkedő tehetségű
harmadéves hallgatója, aki 2019-ben Junior Prima díjat kapott magyar zeneművészet kategóriában.

Egy nap Párizs aranykorában
Maratoni kamara-előadás a Junior Prima díjas Szabó Marcellel
Rövidesen közel hat órát tölthetünk el egy
képzeletbeli párizsi szalonban, ahol a századforduló népszerű és kevésbé ismert
műveivel varázsolnak el bennünket a Zeneakadémia egykori és jelenlegi hallgatói.
z októberben még élőben megrende-

Azett Orosz Zenei Fesztivál művésze-

ti vezetője, a Junior Prima díjas Szabó
Marcell február 28-án 16 órától zenésztársaival egy maratoni kamara-előadáson mutatja be Debussy, Ravel, Satie és
Fauré muzsikáján keresztül a pezsgő párizsi szcéna aranykorszakát, valamint
Poulenc Le bal masqué (Maszkos bál) és
Saint-Saëns Az állatok farsangja című zeneművével a francia farsang sokszínűségét. A Zeneakadémia Nagyterméből közvetített, ingyenesen megtekinthető online
programban Baudelaire versei és az azok
ihlette zeneművek is elhangoznak majd.
A koncert a Zeneakademia.hu/online_
kozvetites, a délután teljes programja a
Zeneakademia.hu/mindenprogram/202102-28-egy-nap-parizsban-9688 linken érhető el a kamarasorozat időpontjában.
Szabó Marcellel, a Cziffra Fesztivál
Tehetség díjas (2019) zongoraművészével az általa megálmodott és megvalósuló programról beszélgettünk.
– Milyen előzmények után született
meg a kamarasorozat?
– Három éve készülök erre, mióta a
Zeneakadémia Solti Termében egy két estén át tartó sorozatban sok-sok zenész is-

merősömmel előadtuk Debussy összes
hangszeres kamaraművét. Elsősorban
azokat a zenészeket hívtam ebbe a projektbe is, de néhány művésszel most fogok először dolgozni, például Tóth Kristóffal, Ránki Fülöppel vagy Dobszay
Péter karmesterrel. A műsor összeállításánál a századfordulós zenére koncentráltam, de azon belül szeretnénk bemutatni a
korszak minél több szegmensét. Szeretem
a francia fővárost, többek között azért is,
mert egy maradandó versenyélményem,
a 16. Nemzetközi Île de France Zongoraverseny győzelmem is ide köt. Közel áll
hozzám a francia romantika, az impres�szionizmus és a korszak múzsája, Baudelaire is. A szimbolisták közül ő inspirálta
a legtöbb szerzőt, ezért is választottam a
projektbe az ő verseit.
– Öt és fél óra igen hosszú idő. Hogy
épül fel a program?
– Eredetileg három estére terveztük, de ezt a járvány felülírta. Hat téma
köré fog épülni a műsor, és mivel lesz
duó, trió és különböző létszámú kamaraegyüttesek is, az intermezzo, azaz a
színpadi rendezkedés alatt beszélgetések zajlanak majd a korszakokról, a
szerzőkről és hangszerekről. Ezzel lehetőséget nyújtunk arra is, hogy otthon, a
műsor közben a nézők megigyanak egy
kávét, kipihenjék az érzelmi hullámvasutat. A program a pandémia miatt eltér
ugyan a tervezettől, de nagyon örülök
annak, hogy a Zeneakadémia a „zárt-

ság” ellenére megtart egy ilyen nagyszabású rendezvényt.
– Az elmúlt években nagyon sok koncertet adott, előfordult, hogy egy év alatt
akár negyvenet is. Mi történt márciustól?
– Tavasszal nagyon sok lekötött koncertem maradt el, később pedig már nem
is terveztek előadásokat, így jutott időm a
kertészkedésre, barkácsolásra és olvasásra is, pici házi stúdiómban pedig könnyűzenét írok a magam szórakoztatására. Az
Orosz Zenei Fesztivál szűkített változatát
ősszel még megtarthattuk, utána azonban
ismét zártak a helyszínek. Nagyon hiányzik a színpad, ezért az összes lehetőséget
meg kell köszönni. Remélem, legkésőbb
ősszel visszatérhetünk a régi körülményekhez. n (Tamás Angéla)

Szabó Marcell

Fotó: Kondella Misi

Nádasdy Kálmán Művészeti Isko-

Ala egykori növendéke Soltész Ildi-

kó tanítványaként már kilencéves korától kezdve részt vett budapesti, országos
és nemzetközi hegedűversenyeken, amelyeken rendre első helyezést ért el. Az ifjú
hegedűművész-hallgatóval, aki a Zeneakadémián Kokas Katalin és Szenthelyi
Miklós növendéke volt, ebben a tanévben pedig Baráti Kristóf és Kovács Péter
a tanárai, tanulmányairól és az Egy nap
Párizsban című kamarasorozatról beszélgettünk.
– Milyen útravalóval ment a Zeneakadémiára tizennégy éves korában?
– Kisgyerekkorom óta hegedülni szerettem volna, az első hegedűmet cimbalomművész nagypapámnak köszönhetem. Ildikó nénitől nagyszerű alapot
kaptam, kilenc évig tanultam nála, a legfontosabb kilenc évben. A technika megtanítása mellett belém nevelte a végtelen
igényességet, rászoktatott a magas színvonalú otthoni gyakorlásra. Akkor még
nem tudtam, de ma már tudom, hogy ez
mennyire fontos.
– Mit szeret leginkább: nagyzenekarral fellépni, szólókoncertet adni vagy kamaramuzsikát játszani?
– A legjobb, ha az ember mindenbe
bele tud kóstolni. A nagyzenekarral való
szólójáték fantasztikus érzés, de ez a legfelelősségteljesebb feladat. Szerencsés
helyzetben vagyok, mert viszonylag sok
szimfonikus zenekarral játszhattam már

Tóth Kristóf

Fotó: Lugosi Péter

mind itthon, mind külföldön, de jó lenne fellépni a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral is, amelyre most lett volna esélyem, ha nincs járvány. Attól sajnos még
messze vagyok, hogy igazán nagy külföldi együttestől meghívást kapjak. A hegedű esetében nem beszélhetünk igazán
szólókoncertről, hiszen nagyrészt zongora kíséri a játékunkat, a kamarazenélést azonban nagyon szeretem. Igaz, sokat kell gyakorolni, és a többi zenészhez
való alkalmazkodást is meg kell szokni,
de széles a repertoár és öröm együtt muzsikálni.
– Erre most ismét alkalma nyílik február 28-án az Egy nap Párizsban című
kamarasorozatban.
– Nagyon örültem, amikor nyár végén
Szabó Marcell művészeti vezető felkért a
közös munkára. Személyesen nem ismertük egymást, bár mint megtudtam, ő is a
Nádasdyban tanult gyerekkorában. Még
nem muzsikáltunk együtt, most viszont a
kamarazenélésen túl duóban is játszunk:
Fauré 1. (A-dúr) hegedű-zongora szonátáját, Ravel 1. (a-moll) hegedű-zongora szonátáját. Annak is örülök, hogy
végre lehetőségem nyílik francia zenét
játszani. n (Tamás Angéla)
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Felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Hamarosan kézbesítik
a 2021-es adóegyenlegeket

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.

A 2021. I. félévi adószámla-kivonatok előállítása és a posta részére történő továbbítása február 25-én elkezdődött.
Határozatot (ezáltal tértivevényes levelet) az ügyfelek nem kapnak, mivel az adórendeleti szabályok változatlanok.
A korábbi évhez képest jóval kevesebb ügyfél kap levelet, tekintve, hogy akik
tavaly a kommunális adóban vagy építményadóban adómentességi határozatot kaptak, annak érvénye az idei évre is vonatkozik, tehát nekik az idei
évre se csekk, se határozat nem kerül előállításra.
2021. év elejétől az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át a belföldi gépjárművek adójával kapcsolatos adóztatási feladatokat. A gépjármű-tulajdonosoknak
nincs teendőjük ezzel összefüggésben, tekintettel arra, hogy a NAV
megkapja a gépjárműadó kivetéséhez szükséges adatokat a gépjármű-nyilvántartásból.
A NAV az év elején minden érintett számára határozatot küld a fizetendő
gépjárműadóról, ez a határozat az adókötelezettséget tartalmazza. Bármilyen ezzel felmerült kérdéssel ezentúl a NAV ügyfélszolgálatát keressék, az
önkormányzati adóhatósághoz csak a 2020. december 31-ig felmerülő gépjárműadóval/hátralékkal kapcsolatban fordulhatnak.
A korábbi évhez hasonlóan adminisztrációs és költségtakarékossági okokból
a küldemények tartalmazzák a 2021. szeptember 15-i befizetéshez szükséges csekkeket is, ennélfogva 2021 augusztusában nem küld az adóhatóság
általánosan fizetési értesítőt. Természetesen van mód egyénileg a megrongálódott, elveszett csekkek pótlására.
Valamennyi ügyfelünk, aki ügyfélkapuval rendelkezik, az egyenlegét az
e-önkormányzat felületén (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) le tudja ellenőrizni
a küldemény megérkezéséig is. Az adófizetési kötelezettséget a csekkeken
kívül átutalással, a csekken lévő QR kód segítségével az iCsekk alkalmazáson keresztül történő vagy a már említett e-önkormányzat portálon történő
bankkártyás befizetéssel lehet teljesíteni.
A vállalkozások – az előző évhez hasonlóan – cégkapura már megkapták
elektronikusan az egyenlegértesítőjüket, az egyenlegüket pedig a magánszemélyekhez hasonlóan elektronikusan az e-önkormányzat felületen tudják ellenőrizni. Számukra a 2021. évi adófizetési kötelezettség egyébként
megegyezik a 2020. évi adókötelezettséggel, mivel a vállalkozások számára

sem emelkedett – még az infláció mértékével sem – a fizetési kötelezettség.
További adóügyi információk az alábbi oldalon elérhetők:
https://budafokteteny.hu/ugyintezes/adougyi-iroda
Az ügyfélfogadás a jelen járványügyi helyzetre tekintettel kizárólag előzetes
bejelentkezés alapján történik az Adóügyi Irodán, bejelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 06-1/229-2611. Az online időpontfoglaló rendszer a közeljövőben indul, erről hamarosan az önkormányzat honlapján és a Városházi
Híradóban is tájékozódhatnak.
Önkormányzati Adóhatóság

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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Szünetel az ügyfélfogadás
Változás a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjében
A koronavírus-járvány terjedésének
megfékezése és az önkormányzati közszolgáltatások folytonosságának biztosítása érdekében március 8-tól a Polgármesteri Hivatal épületében és a Szociális
Ellátási Csoport (Nagytétényi út 264.) telephelyén a személyes ügyfélfogadás
szünetel. Az intézkedés visszavonásig
érvényes. Az ügyintézési rendet érintő
korlátozás feloldásáról a budafokteteny.
hu honlapon fognak tájékoztatást adni.

E-mail
onkormanyza

Önkormányzat
lévő ügye
https://budafok

z ügyfélfogadási rend szigorítását a

Alakosság és az önkormányzat munka-

Bezárták az üzleteket
és az iskolákat
A boltok március 22-ig, az iskolák április 7-ig lesznek zárva
(Folytatás az 1. oldalról) 

Szigorodik a határvédelem. A maszk
használata mindenhol kötelező. Kiterjesztik a bértámogatást minden, a bezárással
érintett területre. Bár Magyarország a harmadik helyen áll az uniós átoltottságban,
de még így is súlyos a járványhelyzet. Az
intézkedésekre a megnövekedett esetszámok miatt van szükség, de ha a napi fertőzésszámok csökkenni kezdenek, az Operatív Törzs tervei szerint március 22. után
elkezdődhet a nyitás.
A bölcsődéket egyelőre nem zárják be.
Az óvodákban is biztosítják a a szülők
igényei szerint szükséges ügyeletet.
Az állami tulajdonban lévő üzlethelyiségeket bérlőknek március végéig nem
kell bérleti díjat fizetniük.
A katások kötelezettségeit is elengedik erre az időszakra, és az egész hónapra
megkapják a bértámogatást és az adókedvezményeket.

A már létező, a turizmushoz kapcsolódó ágazatokra vonatkozó bértámogatást
és adókedvezményt kiterjesztik azokra a
szektorokra, amelyeket érint ez a korlátozás.
A kórházi ágyak, lélegeztetőkészülékek is az emberek rendelkezésre állnak
a helyzet kezeléséhez. Az oltás nem kötelező, de már szép számban, több mint
2,8 millióan regisztráltak, és közülük
több mint egymillió embert be is oltottak. Orbán Viktor kormányfő előrejelzése szerint május elején 4,7 millió oltásig
juthatunk, míg június elejéig 8 millióval
terveznek.
A kormányfő arra kért mindenkit,
hogy halasszák el a luxusvakációkat, mert
az esetlegesen hazahozott vírusmutánsok
másokat is bajba sodorhatnak.
A tömeges, adatalapú oltással kiküszöbölhetők a korábbi technikai problémák
is, ennek végrehajtása érdekében egy kü-

lön operatív csoport állt fel, akik felülvizsgálják és kielemzik az adatokat – tájékoztatott a miniszterelnök.
Orbán Viktor elmondta: kevés idő telt
el, mióta alkalmazzuk a vakcinákat, ezért
kevés a gyakorlati ismeretünk is. Arról,
hogy mennyi idő teljen el az első és a második oltás között, a tudományos álláspont jelenleg az, hogy ez 21 napnál több
lehet. A kínai vakcináknál ezért is tudják
kitolni az oltások határidejét.
A vírus lefolyását illetően a szakemberek is bizonytalanok. A kormányfő hisz
benne, hogy a kéthetes zárással a célegyenesbe fordultunk, és március 22. után
megkezdődhet a nyitás.
Kérünk mindenkit a szabályok betartására, és tájékozódjanak naponta az esetleges újabb intézkedések bevezetésével
kapcsolatban! n
(budafokteteny.hu–
koronavirus.gov.hu)

Védekezés az intézményekben
Fokozott elővigyázatosság a családvédelemnél, valamint a Szociális és a Védőnői Szolgálatnál
Tekintettel a járvány 3. hullámának megjelenésére és az egyre több járványügyi
megfigyelésre, a Család- és Gyermekjóléti Központnál, a Szociális Szolgálatnál és a
Védőnői Szolgálatnál az alábbi intézkedéseket vezették be.
A Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ szolgálat és központ szakmai egysége 1225 Budapest,
Nagytétényi út 261. szám alatti nyitva tartása változatlan formában fennmarad. A
szolgáltatás ügyeleti rendben biztosított
családsegítő és/vagy esetmenedzser és
szociális asszisztens közreműködésével.
Azon klienseket, akik ügyeik intézéséhez személyes megjelenést tartanak fontosnak, a biztonsági előírásoknak megfelelően
fogadjuk. A családok felkeresését a legszükségesebb esetekre, illetve a krízishelyzetekre optimalizáljuk. A hatósági tárgyalásokat erre a hétre a gyámhivatal vezetőjével
egyeztetett módon halasztjuk. Azon esetekben, ahol szükséges a javaslattételhez a kliensek aláírása, a telefonos felkeresést követően a javaslatot ekként ismertetjük és azt
aláírás nélkül, de egy feljegyzés kíséretében továbbítjuk a hatósághoz.
A speciális szolgáltatások esetében a
meglévő kliensek beosztásánál a legfontosabb rendező elv a találkozások minimalizálása és ritkítása az eset jellegének
megfelelően. A munkatársak az eseteknek megfelelő munkarendben dolgoznak,
elkerülve az egymás közötti és a kliensek
közötti találkozásokat. Az óvodai és iskolai szociális munkások lehetőség szerint
látogatják az intézményeiket a biztonsági
előírásoknak megfelelően, illetve az intézményünkben is biztosítják a jelenlétet, elkerülve az egymás közötti kontaktust.

Az adománypont zavartalanul működik a biztonsági előírások fokozott betartása mellett, az ügyfelek minden szolgáltatással kapcsolatban időpontra érkeznek.
Az élelmiszer-adományok átadása szabad
téren történik.
Az átmeneti otthon zavartalanul működik.
A Szociális Szolgálat feladatai közül egyedül a pszichiátriai közösségi ellátás és a központ munkatársai azok, akik
egy légtérben töltik munkaidejük jelentős
részét. A közösségi ellátásban 2021. 03.
02-től távmunkát rendelt el az intézményvezető 2021. 04. 01-ig úgy, hogy a 3 főből
egyszerre csak 1 fő tölti bent munkaidejét,
másik két munkatársa azokon a napokon
távmunkában dolgozik.
A központ munkatársai közül egy irodában (légtérben) dolgozik 2 fő (intézményvezető és helyettese), valamint másik helyiségben további 3 fő (gazdasági,
munkaügy, pénzügy), 2021. 03. 02-től
2021. 04. 01-ig távmunkában lesz 1 fő vezető és 1 fő központi dolgozó, intézményben lesz 1 fő vezető és 2 fő központi munkatárs, mivel adminisztrátor munkatársuk
betegállománya miatt a telefonos ügyintézés is a központi munkatársak feladata.
A többi szolgáltatásnál (nappali ellátások, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás) a távmunka nem megoldható, de a
munkatársak figyelmét ismételten felhívták
az eljárásrend betartására (távolságtartás,
gyakori kézfertőtlenítés, maszk viselése).
A Védőnői Szolgálatnál a munkára vonatkozó eljárásrendek nem változtak. Továbbra is végzik a gyermekek kötelező státuszvizsgálatait, részt vesznek a
kötelező és választható oltások beadásában, gondozzák a várandós kismamákat.

Ahol megoldható, igyekeznek a távkonzultációt előtérbe helyezni. Családlátogatást csak az újszülötteknél, illetve nagyon
indokolt esetben végeznek. A státuszvizsgálatokat védőnői tanácsadáson végzik el.
Fokozottan figyelnek a járványügyi előírások betartására (hőmérsékletet mérnek,
fertőtlenítenek, időpontot adnak a tömeg
elkerülése végett).
Az iskolavédőnők feladatellátásában
okoz némi fennakadást, hogy szinte mindig vannak karanténba kerülő osztályok,
iskolák, ezért gyakran kell átszervezniük
a munkát. Az NNK által küldött eljárásrend szerint a középiskolás tanulók szűrését annak ellenére el kell végezni, hogy a
tanulók a digitális oktatás miatt nem járnak be az iskolába. Ezzel kapcsolatban
abban maradtak a kollégákkal, hogy mivel jelenleg a gyerekek körében lobbant
be a járvány, egyelőre várnak a szűrések
megszervezésével.
A kollégák közül szinte mindenki be
van oltva, ennek ellenére óvatosak, hisz
az még nem tisztázott, hogy az oltott emberek mennyire tudják átadni a vírust környezetüknek. n (budafokteteny.hu)

társai egészségének védelme érdekében
vezetik be. Az önkormányzat elsődleges
célja, hogy a pandémiás helyzetben is a
végsőkig biztosítsa a lakosság részére a
közszolgáltatások elérhetőségét. Ez csak
a tömeges megbetegedések, fertőzések
megelőzésével, elkerülésével lehetséges.
2021. március 8-tól az alábbi intézkedések lépnek érvénybe:
A Polgármesteri Hivatal épületében
és a Szociális Ellátási Csoport telephe-

Közterületi hibá
lyén ügyintézésre
kizárólag
A Polgármesteri
Hivatal elektronikus
bejelentése
központi
telefonszáma:
úton van
lehetőség.
mobilapplikáció
06-1-229-2611
Ügyfélfogadási
időben kérelmek, beadványok a Polgármesteri Hivatal, illetve a Szociális Ellátási Csoport portáján
Budapest Főváros Kormányhiv
adhatók le.
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bu
Amennyiben a beadványon feltüntetik a telefonos elérhetőségüket, akkor az ügyintéző szükség (pl. hiánypótlás) esetén felhívja és tájékoztatja
önöket. n (budafokteteny.hu)

Kérnek minden kedves ügyfelet, hogy éljenek
az alábbi ügyintézési lehetőségekkel:
A Polgármesteri Hivatal központi telefonszáma: 06-1/229-2611
E-mail cím: onkormanyzat@bp22.hu. Postai cím: 1775 Budapest, Pf. 109.
Közterületi hibák bejelentése:
Budafok-Tétény applikáció letöltése Google Playen keresztül
Budafok-Tétény applikáció letöltése App Store-on keresztül
Ügyintézés a Polgármesteri Hivatal szakirodáinál:
A Polgármesteri Hivatal Szakirodáinak elérhetőségei
e-Papír küldése: https://epapir.gov.hu/
Önkormányzati adóhatóságnál lévő ügyek intézése: Elektronikus adórendszer
E-önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

kék hírek

Hazatértek a sérült tűzoltók
Az Alsó Sas utcai tűzben és robbanásban megsérült tűzoltók már az
oltás napján este hazatérhettek a
kórházból, a katasztrófavédelem
pedig tűzvizsgálati eljárást indított.
Mint arról beszámoltunk, február 19-én kigyulladt egy több száz
négyzetméteres raktárépülettel egybeépített lakóház az Alsó Sas utcában. Az esethez nagy erőkkel, 17
járművel és 50 emberrel vonultak
ki a tűzoltók, az oltás irányításához
pedig kivezényelték a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság egységeit is. A bevetés részleteiről Kisdi
Márk Máté tűzoltó százados, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője
beszélt a Promontor TV-ben. A szóvivő legfontosabb és egyben legmegnyugtatóbb
híre az volt, hogy az oltás során megsérülő két budafoki tűzoltó jól van, megfigyelés céljából utalták be őket kórházi vizsgálatra, miután a raktárban egy hegesztéshez
használt ipari palack teteje lerobbant, a lökéshullám pedig megsebesítette őket. Kisdi
Márk Máté arról is beszélt, hogy a tűz nem csak látványra volt szokatlanul durva. A
tűzoltóság egy 5-ös skálán sorolja be az oltáshoz bevetett eszköz- és erőforrás szerint az eseteket, az Alsó Sas utcai tűz pedig ezen a skálán 4-es fokozatú volt. A tűzeset megfékezéséhez hét támadó vízsugarat használtak, a bevetés több mint 4 óráig
tartott. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tűz okainak feltárására tűzvizsgálati eljárást indított. n (Promontor TV)

Tanácsok a betörők ellen
Egy lakásbetörés kapcsán – ahol a tolvaj a redőnyt kifeszítve jutott be egy bukóablakon keresztül a házba – a rendőrség közzétett pár hasznos tanácsot, melyet érdemes
megfogadni, hogy ne törjék fel az otthonunkat: Ha elmentek otthonról, mindig zárják
be az ajtókat és az ablakokat! Már egy bukóablak is csábító lehet az alkalmi tolvajnak. A lakás pótkulcsait ne rejtsék el a házon kívül! Haladéktalanul cseréltessenek
zárat, ha valaki elveszítette a kulcsait! Földszinti helyiségek ablakait érdemes ráccsal
felszerelni. További védelmet nyújthat a mozgásérzékelős reflektor, riasztó- és kamerarendszer telepítése. Értékeket lehetőleg falhoz vagy padlóhoz rögzített trezorban tároljunk, melynek kulcsát, illetve kódját rejtsük el! Legyünk körültekintők, ha idegeneket engedünk be! Ilyenkor ne vegyünk elő értékeket. Ha utazásra megyünk, ne tegyük
azt közzé előre a közösségi médiában. A lakásban található nagyobb értékekről sem
érdemes képet posztolni. Akár egy ismerős ismerősének véletlenül elejtett megjegyzése is tippet adhat valakinek. n (police.hu)
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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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Közeleg a fakivágási tilalom
Kivágni és csonkolni is tilos a fákat március vége és szeptember elseje között
tavasz beköszöntével felébred a ter-

Amészet, a rügyező, majd lombot nö-

vesztő fák élelmet, valamint bújó- és
fészkelőhelyet biztosítanak a madaraknak, kisebb állatoknak. Az ökológiai egyensúly fenntartása, valamint az
élettel megtelő növényzet és az állatok
megóvása érdekében kerületünkben a
vegetációs időszak (április 1. és szeptember 1.) alatt tilos fát kivágni, erőteljesen metszeni vagy csonkolni Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata képviselő-testületének
a fák védelméről szóló 7/2020. (IV. 23.)

önkormányzati rendelete alapján, ami
2020. május 1-jétől hatályos.
Kérik, hogy időben tervezzék meg a
tavaszi-nyár eleji kerti munkákat, és az
esetleges fakivágási kérelmeket legkésőbb március 15-ig nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Csoportjához.
A kérelem illetékmentes, a
budafokteteny.hu oldalon közölt linken letölthető formanyomtatványt kitöltve, aláírva akár elektronikusan is
be lehet küldeni az igazgatasiugyek@
bp22.hu címre.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy
a hatóság által kiadott fakivágási engedély (határozat) kézhezvételéig a
fák kivágása, erőteljes metszése vagy
csonkolása engedély nélküli tevékenységnek minősül, amely pénzbírságot
von maga után.
A vegetációs időszakban a rendelet
alapján csak kidőlt, kiszáradt fa eltávolítására, illetve közvetlen élet-, baleset- vagy
vagyonvédelmi veszélyhelyzetet okozó fa
kivágására van lehetőség, de ezt is be kell
jelenteni a Polgármesteri Hivatal illetékes
csoportjához. n (budafokteteny.hu)

Döntési helyzetben
a továbbtanulók
Lezárult a központi középfokú felvételi
a 9. évfolyamra a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba
A január 23-án (és a két pótnapon)
megírt magyar nyelv és matematikatesztek helyes kitöltésével tárgyanként
50-50, azaz összesen 100 pontot lehetett szerezni. A sok feladat megoldásához – ahogy minden évben – idén is
kevés volt az idő, gondolkodásra nem
sok percük jutott a gyerekeknek.
nyolcadikosoknak

matematikából

Atíz feladat csaknem negyven kér-

A nagycsoportosok első próbatétele
Idén 16 480 szülő kért halasztást az iskolakezdésre óvodás gyermeke számára
z Országgyűlés 2019 decemberében

Aváltoztatott a kötelező iskolakezdés

és az iskolaérettségi vizsgálatok szabályain. A törvény értelmében az augusztus
31-ig hatodik életévét betöltő gyermekek automatikusan iskolaéretté válnak.
Az iskolakezdés elhalasztását – az óvodák és a Pedagógiai Szakszolgálat bevonása nélkül – kérelmezhetik a szülők az
Oktatási Hivatalnál (OH) január 15-ig.
A tavaly életbe lépő rendelkezés szerint
a kérvényt kizárólag elektronikus űrlap
kitöltésével lehet benyújtani, az iskolaérettség hiányáról pedig korán és véglegesen kell dönteni, ugyanis a beadási határidő lejárta után halasztást kérni vagy
a beadott kérelmen módosítani már nem

lehet. Idén 16 480 szülő kért halasztást
gyermeke számára, és ennek 96 százalékában kedvező döntés született.
Ha egy gyermek éretlenül megy iskolába, vagyis nem rendelkezik azokkal a szociális, értelmi, kommunikációs és testi képességekkel, amelyek az
első osztály megkezdéséhez szükségesek, akkor már eleve hatalmas hátránnyal indul, ami idővel tovább nőhet
– vélik a szakemberek. A szülők legnagyobb dilemmáját azonban mégis inkább az okozza, hogy nem látni előre,
mennyit fejlődik a gyermekük nyolc
hónap alatt, és akkor sem mehet iskolába ősszel, ha addig behozza a lemaradását.

Budafok-Tétény Egyesített Óvodájába jelenleg 550 tanköteles korú gyermek jár. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy mindegyikük első osztályos lesz a
2021/2022-es tanévben, hiszen tavaly a
sajátos nevelési igényű gyermekeken kívül, az OH által elfogadott halasztási kérelmek alapján százharmincan töltöttek
plusz egy évet az óvodában.
– A gyermekek többsége hatéves korára teljesíti a tankötelezettség megkezdéséhez szükséges feltételeket, azaz iskolaéretté válik, de néhányuknak szüksége
van még egy kis időre – egy évre, de lehet, hogy csak pár hónapra – ahhoz, hogy
ügyesedjen, erősödjön a teherbíró képessége, hosszabb ideig tudjon koncentrálni. Az
iskolaéretlen gyermek fáradékony, figyelmetlen, ezért rendszerint sikertelen a tanulásban, amely folyamatos kudarcélményhez vezet. Egy év halasztással a gyerekek
többsége behozza a lemaradásait, és társaival azonos esélyekkel kezdi el az általános iskolát – fejtette ki az iskolaérettséggel
kapcsolatos véleményét az Egyesített Óvoda vezetője, Malaczkovné Orbán Judit.
A vezető úgy látja, hogy a rugalmas
beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. Véleménye szerint
ez azért fontos, mert az első osztályban
szerzett tapasztalatok, az első iskolai élmények meghatározzák az iskolához,
a tanuláshoz való érzelmi viszonyulást,
hatással van a gyermek teljes iskolai pályafutására, amely a későbbiekben egész
életére kihat. n (Tamás Angéla)

désére kellett válaszolniuk a 45 perc
alatt, a hatodikosok magyartesztjében
pedig két olyan szövegértési feladvány is szerepelt, amelyek megoldása a Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint önmagában is legalább fél
órát igényel. Ehhez jött hozzá még egy
fogalmazás és hét másik feladat. A negyedikesek mindkét feladatsoruk első
feladatánál megtorpanhattak, így nem
lehetett egyszerű tovább lépniük az
első ijedtség, netán kudarc után.
A felvételizők többsége úgy vélekedett, hogy idén nehezebb volt a magyar, mint a matematika. Ennek oka
lehet, hogy a diákoknak nem okozott
különösebb meglepetést a sokféle témakört érintő, eddigi tesztekhez hasonló matematika feladatsor. Mint
mondták, fel tudtak rá készülni, csak
sokuknak nem jutott ideje minden feladatra, pedig egész idő alatt feszített
tempóban dolgoztak.
A magyar nyelv korábbi években
összeállított tesztjeit viszont kön�-

nyebbnek találták, mint az ideit. Ennek ellenére ebben az évben is jobb
átlag született magyarból, mint matematikából, de most kisebb az átlagok közötti különbség. A nyolcadikosok átlagosan 47,2 pontot értek el
az írásbelin, magyarból 24,4 az átlagpontszám, matematikából 22,7 pont.
A hatosztályos gimnáziumokba jelentkezők átlagpontszáma 58,7 pont
(magyar: 31,3, matematika: 27,3),
a negyedikesek pedig átlagban 63,2
pontot teljesítettek (magyarból 35,3,
matematikából 27,8).
Összességében évek óta 50 pont körül mozog a két tárgy összesített átlaga, de az idei eredmény gyengébb lett,
mint a tavalyi vagy a tavalyelőtti.
Budafok-Tétényben három iskola
biztosított helyszínt a nyolcadikosoknak, a negyedikesek pedig a kerület
egyetlen nyolcosztályos középiskolájában, a Kempelen Farkas Gimnáziumban felvételizhettek.
A középiskolákba való jelentkezés
határideje február 19. volt, az intézmények némelyikében pedig jelenleg
a járvánnyal dacolva a szóbeli megmérettetések zajlanak (február 23.–március 12.). Ezt követően két nap (március
22. és 23.) áll a szülők és a diákok rendelkezésére, hogy a tanulói adatlapon
módosítsanak, változtassanak az iskolák sorrendjén, ha az írásbeli és szóbeli
vizsga teljesítménye alapján a gyermek
érdeke úgy kívánja. n (Tamás Angéla)

gyász

Elhunyt Merkl Ottó

Megrendülve tudatjuk, hogy Merkl
Ottó (1957–2021) nemzetközi hírű
tudós tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékét megőrizzük.
A Pro Natura díjas biológus, a Magyar Természettudományi Múzeum Bogárgyűjteményének főmuzeológusa, az Állattár frissen kinevezett
igazgatója, a Magyar Rovartani Társaság alelnöke, nemzetközi hírű tu-

dós tragikus hirtelenséggel, 64 évesen
életét vesztette. Merkl Ottó harminc
éve a Tétényi-fennsík állhatatos kutatója, a Természetfürkészet a Tétényi-fennsíkon című kiadványunk,
valamint a fennsíkkal foglalkozó további kiadványok zoológiai fejezetének szerzője. Munkássága hozzájárult a Tétényi-fennsík védetté
nyilvánításához. Emlékét méltó módon
megőrizzük. n budafokteteny.hu
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RIPORT, SZÓRAKOZÁS

 Városházi Híradó

Borászból borbély
Dugóhúzó helyett pengét ragadott a budafoki polihisztor
Sikersztori Nagy Istvánról, azaz Pistáról, a 23 éves fiatalról, aki megunta az
egy helyben topogást: borász volt, borbély lett.

Daróczi Károly, Deutsch Anita és Katona Zsófia az online bemutató felvételén

Népszerű program volt
az online Pincejárat
Virtuális helytörténeti séta és gasztronómiai bemutató a Facebookon

Sokan vettek részt az idei évadnyitó Budafoki Pincejárat online programjain a
Bornegyed Facebook-oldalán. A virtuális helytörténeti „sétán” a Péter-Pál utca
történetét ismerhették meg a résztvevők, a bor- és gasztronómiai bemutatón
a Katona Borház mutatkozott be, miközben Daróczi Károly borvacsoramester
borkorcsolyákat kínált.

– Hogyan kezdett el a borászattal foglalkozni?
– Itt lakom Budafokon, alig egy kőhajításnyira a Törley Pezsgőpincészettől. Kicsi koromtól kezdve ismertem
a pincészet főnökét. Mivel a borászatot jól fizető, biztos állásnak tartottam,
úgy gondoltam, belevágok a szakmába: elvégeztem a Soós István Borászati Technikum és Szakközépiskolát.
Ahogy meglett a bizonyítványom, már
mentem is a Törley pezsgőkkel foglalkozó részlegére. Hatan készítettünk
borból pezsgőt, majd küldtük a terméket a palackozó gépsorra. Nagy sikerrel: az általunk készített Hungaria Rosé
Extra Dry aranyérmet nyert a franciaországi versenyen.
– Úgy tudom, szerette, amit csinál...
– Azért volt jó itt dolgozni, mert
mindenki elájult, amikor megemlítettem, hogy a Törleyben vagyok állásban. Aztán persze a szakma is szép,
nem volt vele semmi problémám. Viszont borzasztó maximalista és ambiciózus emberként tekintek magamra:
tavaly megelégeltem, hogy 22 éves létemre „nem tartok sehol”. Hiányzott,
hogy tovább feszegessem a határaimat.
A tudásom, teljesítményem és ambícióm birtokában többre voltam hivatott.
Négy évig dolgoztam borászként.
– Akkor miért váltott pályát?
– Egy idő után meguntam, hogy
sok embernek megvan az a bizonyos
rossz szokása, hogy siránkoznak, ahelyett, hogy tennének a céljaikért. Munka mellett leérettségiztem, utána pedig beiratkoztam egy borbélyiskolába,
hogy új területen próbálhassam ki magam. Két év és nyolc hónapot húztam

le úgy, hogy két műszakban dolgoztam, esténként, munka után pedig iskolába jártam. Nem ismertem lehetetlent.
Többre vágytam, és többre vágyom
még most is. Kevés fiatal van a szakmán belül. Meg sem fordult a fejemben, hogy saját pincészetet nyissak,
vagy esetleg külföldre menjek.
– Hogyan jött az ötlet, hogy borbély
lesz?
– Szeretek alkotni, korábban a
pezsgőkészítésre is úgy gondoltam,
mint egy kreatív, alkotó szakmára.
Borbélyként/férfifodrászként azonban máris elismerik, amit kreálok.
Még csak pár hónapja dolgozom a
szakmában, de gyorsan haladok. A
Barber Shop Budapest, az egyik legismertebb hazai borbély-franchise iskola adott nekem olyan tudásanyagot
és lehetőséget, amely hozzásegített,
hogy ne csak elméletben, de gyakorlatban is megvalósíthassam az álmaimat. Még bizonyítvány sem volt a
kezemben, de már kihelyeztek szakmai gyakorlatra.
– Rosszul érintette a koronavírusjárvány?
– A koronavírus-járvány okozta szigorításokat arra használtam ki,
hogy fejlesszem magamat. A Barber
Shop Budapest Campona decemberben nyitotta meg kapuit, bár én még a
Westendben kezdtem el dolgozni 2020
novemberében. Budafokiként kapóra jött a nagytétényi helyszín, amely a
számtalan női fodrász mellett az első
XXII. kerületi borbélyüzlet.
– Mi az életcélja?
– Célom, hogy a közeljövőben már
oktathassak is. Szeretném elérni a mesterfokozatot, és ott lenni az élvonalban,
továbbá szeretnék kezdő, fiatal szakmabelieket képezni – szakmai példaképemre, Földi Gergőre például szívesen hasonlítanék. n (vh)

Budafoki Pincejárat a pandémia

Amiatt fokozatosan szorult vissza az

online térbe. A tavaly novemberi szigorítások miatt már a tavalyi évadzáró Pincejárat is online formában került megrendezésre. Így történt ez az
első 2021-es rendezvény esetében is,
március 6-án, szombaton a Bornegyed
Facebook-oldalán.
A programok egy része azonban így
is megmaradt, csak az online térbe költözött. Volt virtuális helytörténeti séta
Garbóci Lászlóval, és nem marad el
az online gasztroest, amelyen Daróczi Károly borvacsoramester, a Budafoki Baloldal önkormányzati képviselője
és a Katona Borház képviseletében Katona Zsófi borász kalauzolta a nézőket.

Este 7 órától az online kvízben is
részt lehetett venni, majd valamivel
este 8 óra után a Budafoki Pincejárat
két főszervezője, Deutsch Anita és Salamon Judit beszélt a Budafoki Pincejáratról.
Garbóci László virtuális helytörténeti „sétáján” egyébként korabeli képek, fotográfiák, filmhíradórészletek
felhasználásával ismerhettük meg
együtt a Péter-Pál utca történetét.

Katona Zsófia közreműködésével
pedig a Katona Borházat mutatták be.
Az online bor- és gasztrobemutatón
Daróczi Károly finom borkorcsolyáival és a borház boraival ünnepelhettük meg a Budafoki Pincejárat ötödik
évfordulóját. Aki pedig nemcsak látni és hallgatni szerette volna a kóstolót, hanem ízlelni is, megrendelhette a programhoz a Katona Borászat
webshopjából az italokat is. n (vh)

Fotó: Bodnár Patrícia/Index

gasztrobarbár (Instagram.com/gasztrobarbar)

Svicková, miszerint cseh vadas knédlivel

Megfejtendő:

Budapest Bornegyedének
havonta ismétlődő programja

Hozzávalók: 1 kg hátszín (egyben),
2 szelet kolozsvári szalonna, 4-4 db sárgarépa és fehérrépa, 1 db vöröshagyma, babérlevél, őrölt tarkabors, borókabogyó, 5 dl húsleves, 20 dkg vaj, só.
A knédlihez: 4 db zsemle, 6 ek finomliszt, 5 db tojás, 3 dl tej, só, bors, friss
petrezselyem, 2 dkg vaj. A tálaláshoz:
citrom (karikázva), áfonyalekvár.
elkészítés: Egy filéző késsel lyukakat vágunk a húsba, ezután hos�szában négyfelé vágunk 2-2 répát,
és hasonló méretű csíkokat vágunk
a szalonnából, majd megtűzdeljük vele. Egy főzéshez használható spárgával szorosan összekötjük és egy éjszakán át pihentetjük. Másnap a
hús minden oldalát forró serpenyőben (kevés olajon) megpirítjuk és félretesszük.
Negyedeljük a hagymát, a maradék répát és serpenyőben megpirítjuk,
majd felöntjük a húslevessel és fűszerezzük. A húst egy jénaiba tesszük,
felöntjük a zöldséges alaplével, majd lefedve 150 fokon 3 órát sütjük. Sütés közben rendszeresen locsolgassuk, forgassuk a húst.
Ha elkészültünk, vegyük ki a borókabogyókat és a barbérlevelet, és
turmixoljuk össze a szószt a vajjal.
A knédlihez a zsemlét vágjuk kockára és keverjük össze a liszttel. Verjük fel a tojásokat a fűszerekkel, majd dolgozzuk össze az összes hozzávalóval és kb 30 percig gőzöljük.

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel

Apróhirdetés

Médiapartner: Sales Bt.

Apróhirdetés-felvétel:

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

A Baross Gábor
Horgászegyesület
munkatársat keres
halőr-gondnoki
munkakörre.
Jelentkezés a
06/20/330- 3346
telefonszámon.
(1223 Budapest, Compó u.1.)

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

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.
Tel: 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. 06-20-264-7752
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves

korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 0630/6821-390
kert 
Szőlő és gyümölcsfa metszést vállalok,
vidéken is. Tel: 06-30/682-4431
Szakszerű metszés, fakivágás, gallyazás, teljeskörű kertészeti munkák, kertrendezés, kertgondozás, öntözés technika. Tel: 06-30/343-7318
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
régiség 
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi és új könyveket,
teljes könyvtárakat, térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat,
egyéb régiségeket, teljes hagyatékot.
Tel: 06(1)312-62-94; 06-30-941-2484.
Könyveket, könyvtárakat, műtárgyakat
Vértesi Antikvárium vásárol. vírus idején
maszkban, kesztyűben. Díjtalan kiszállás. Tel: 06-20/4256-437
keres 
Saját részre keresek eladó lakást. Köszönöm. 0620/312-4900

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.

Hírek, programok házhoz:
hírlevél Budafok-Tétényről
A hét legfontosabb kerületi és önkormányzati hírei, válogatás a városrész
rendezvényeiről, eseményeiről.
Iratkozzon fel Ön is!
Hírlevelünk, a Budafokteteny.hu hírszolgáltatása tartalmazza az adott hét
legfontosabb híreit, továbbá közelgő
rendezvényeit, eseményeit is az érdeklődő figyelmébe ajánlja. A feliratkozók
minden héten első kézből értesülhetnek
a kerületünket érintő érdekes témákról,
aktualitásokról. Amen�nyiben ön is szeretne
mindezekről közvetlenül
tudomást szerezni, iratkozzon fel hírleveleinkre
a www.budafokteteny.
hu/hirlevel oldalon!

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

állásajánlatok
(www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki

szociális, és hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:
Szociális és hagyatéki ügyintéző határozatlan időre, közszolgálati jogviszonyban.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
1225 Budapest, Nagytétényi út 264.
A pályázatokat 2021. március 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához
„szociális, hagyatéki ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu

Könnyű fizikai munkára
keresünk bedolgozókat
Lehet akár nyugdíjas nő, férfi is.
Előnyt jelent a jó kézügyesség.
Jelentkezni a következő számon lehet:
06-20-391-1436.
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Őstehetség kerékpáron
Küzdősportban, rögbiben, labdarúgásban
és kerékpározásban is is remekel Szilasi Dani
Szilasi Dani még csak 11 éves, de már sikert sikerre halmoz. Egyelőre univerzális
zseni, a dzsúdótól a kerékpározásig szinte minden egyéni és csapatsportot kipróbált, most úgy néz ki, a kerékpárnál horgonyoz le. De az igazság az, hogy nehéz
lenne olyan sportágat találnia, ahol ne
vinné nagyon sokra...
ani egészen kicsi korában kezdett ér-

Ddeklődni a sportok iránt, úgyszólván

Öngól és kihagyott tizenegyes
Meggyűlt a baja a BMTE csapatjátékával az éremesélyes Fehérvárnak
Az utóbbi két hét felemás budafoki mérlege a labdarúgó NB I-ben: 2-0s hazai győzelem a Kisvárda ellen, majd
2-0-s vereség a Szusza Ferenc Stadionban az Újpesttől, végül 2-1-es kudarc a
Promontor utcában a mumusunktól, a Mol
Fehérvár FC-től. És sajnos pillanatnyilag
kieső helyen tanyázik a csapat – alighanem az élvonal legpechesebb gárdája.
Kisvárda legyőzése a hagyományok

Aszellemében már-már kötelező fel-

adat csapatunknak, eddig a lehetséges kilencből hét pontot gyűjtöttünk a szabolcsiak ellen; a nyitányon 2-1-re győztünk
a szó szerint viharos mérkőzésen, utána
Kisvárdán feledhető meccsen 0-0-t játszottunk, most pedig, február 27-én 2-0ra legyőztük Supka Attila edző legénységét. Ihrig-Farkas Sebestyén és Kovács
Dávid lőtte a góljainkat, egy percen belül, a 69. és a 70. percben.
A nagy tavaszi menetelés következő
állomása a Szusza Ferenc Stadion volt. Ez
az Újpest már nem ugyanaz, amelyik kieső pozícióba zuhant, de ahhoz, hogy legyőzzenek bennünket a lilák, jókora szerencsére is szükségük volt. Bese Balázs,
a Belgiumban légióskodó Bese Barnabás
öccse kivédte az újpestiek szemét, egészen a 90. percig. Akkor Nikola Mitrović
megpattanó lövése után a labda utat talált
a kapunkba (1-0), Antonio Perošević pe-

dig egy perccel később bebiztosította a
győzelmet a hazaiak számára (2-0).
Ekkor már negyedórája tíz emberrel
játszottunk, mert Kulcsár Kornélt kiállította a játékvezető, sajnos, a hajrát nem
bírtuk ki tíz emberrel. Pedig nem érdemeltünk vereséget, sajnos, nem az első meccs,
amit az utolsó percekben veszítünk el.
Ahogy a Mol Fehérvár FC elleni hazai összecsapást is. Na de ami ezen a találkozón történt, az nehezen megemészthető. Először is, ellentétben a két eddigi,
4-1-re elveszített Vidi-meccsel, most kimondottan jól játszott a csapat, és egyenrangú ellenfele volt a dobogóesélyesnek.
Ott kezdődött a baj, hogy negyedórai
kiegyenlített játék után úgy szerzett vezetést a Vidi, hogy a gól a derült égből
villámcsapásként jött. Zivzivadze egyszer csak ballal megtekerte a labdát 20
méterről, és az bevágódott a jobb pipába. Egy-null oda.
No de hamarosan ott volt a lehetőség
az egyenlítésre. Csonkát buktatta Nego a
tizenhatoson belül – szép volt a csel –, a
bíró büntetőt ítélt. Esküszöm, rossz előérzetem volt, amikor házi gólkirályunk,
Kovács Dávid nekifutott a labdának, sajnos, Rockov megérezte a bal alsó sarkot,
oda vetődött, és kifogta a lövést.
De innen még fel tudtunk állni. A 41.
percben Huszti gyorsan elvégzett bedobása Kovácsot találta meg a tizenhatoson

belül, csapatkapitányunk Skribek Alen elé
passzolt, 19 éves szélsőnk pedig úgy lőtt
ballal a kapuba, hogy Rockov csak beleütni tudott a labdába, (1-1). Ezzel az eredménnyel mentünk az öltözőbe pihenni.
A második félidő – ezt kár lenne tagadni – a vendégeké volt. Besével az
élen azonban álltuk a sarat, de a 84. percben ránk szakadt az ég. A vesztünket egy
rögzített játékhelyzet okozta a 84. percben. Lyes Houri szabadrúgása után a labda irányt változtatott Zsórin, és bevágódott a kapu jobb oldalába (1-2). A sors
iróniája, hogy Zsóri Dani éppen a Viditől
van nálunk kölcsönjátékosként...
A lefújás után Kovács Dávid szinte
könnyek között nyilatkozott az M4 Sport
riporterének, csapatkapitányunk magára
vállalta a felelősséget a vereségért. Másnap reggel pedig Csizmadia Csaba vezetőedző csak ennyit mondott lapunknak:
„Nagyon nehezen jött álom a szememre az éjjel. Nem érdemeltünk vereséget, nehéz megemészteni az ilyen
eredményt, főleg, ahogy megszületett,
de abban bízom, hogy a sors visszaadja ezeket a pontokat. A fiúk becsületesen
hajtottak, nem lehet rájuk egyetlen rossz
szavam sem.”
Szerdán itt a javítási lehetőség,
megint a Vidi ellen, csak most Fehérváron, a Magyar Kupa negyeddöntőjében. n (Ch. Gáll András)

minden érdekelte, de édesapja hatására
a kerékpársport irányába orientálódott.
Alig háromévesen édesapja által rendezett kölyökfutamokon indult, ezeken
rendre az első helyen végzett, akkoriban
még futóbiciklivel. Valahol itt kezdődött
minden.
Óriási mozgásigénye volt – és még
van ma is –, így szinte minden sportágat
kipróbált, a dzsúdótól a kung-fun keresztül a labdarúgáson át az úszásig, az
egyik legfontosabb alapsportig. Túlzás
nélkül állíthatom, hogy minden említett
sportágban, gyorsaságával, merészségével és ügyességével kivívta edzőinek elismerését.
Dani a 2018-as esztendő elején a százhalombattai rögbicsapat tagja lett, elszántságával és rendkívüli gyorsaságával
itt is hamar a korosztályos kis csapatának
vezéregyéniségévé vált. A koronavírusjárvány elharapózásáig tartó időszakban
csapatával több bajnokságot is megnyert,
sajnos azonban a pandémia felfutása miatt a család ajánlatosnak érezte ezt a csapatsportágat egy időre mellőzni.
Mindeközben 2018 nyarán Dani bekerült az újbudai Superior Racing Team
kerékpáros csapatába. Már a csapatba
kerülés előtt is bringázott versenyszerűen, de a rendszeres edzések, edzőtáborok
és a párhuzamosan végzett rögbiedzések
hatására még nagyobb technikai tudást,
testi erőt és tapasztalatot szerzett. Hamar
beilleszkedett a kerékpáros gyerekek
közé, mert közvetlen, barátkozó természet, így nem okozott gondot a csaknem
száz sráccal megtalálni a közös hangot.
Legjobb barátai természetesen a hasonló

kvalitással rendelkező versenyző gyerekek lettek. Nap mint nap együtt teljesítik
a kiadott feladatokat, együtt járnak versenyezni, és ami a legfontosabb, együtt
válnak egyre érettebb fiatalemberekké.
Danin látszik, ha bármilyen más
sportágat űzne, abban is sikeres lenne.
A fizikai és ügyességi képességén túl
a mentális felkészültsége is egyre erősödik.
A sportban elért eredményei bizonyítják, hogy jól halad. 2020-ban megnyerte
a terepkerékpár országos bajnokságot, az
olimpiai cross-szakágban pedig ezüstérmes lett. Az összetett értékelésben – ami
négy futam alapján dől el – pedig győzött, így Magyar Kupa-győztes lett.
Danit ismerve, mind a tanulásban, mind a sportban szép jövő előtt
áll. n (Ch. Gáll András)

A Magyar parasport napja a Maci tagóvodában
Negyedik alkalommal hirdetik meg a „Lélekmozgató” programot
A Magyar parasport napját 2018 óta ünnepeljünk hazánkban, minden év február
22-én. Idén a Maci tagóvoda is csatlakozott a felhíváshoz, különböző foglalkozásokat szerveztek az alkalomra.
z országos szintű eseményt a Magyar

AParalimpiai Bizottság (MPB) és a Fo-

gyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége (FODISZ)
immár 4. alkalommal szervezte meg. „Lélekmozgató” elnevezésű programjukra
óvodák és iskolák, valamint önkormányzatok egyaránt jelentkezhetnek, amely
alapján a parasportok, a parasportolók és
a fogyatékossággal élők témájával ismerkedhetnek meg a résztvevők.
Ebben az évben a Maci tagóvoda is
csatlakozott a felhíváshoz, ezzel is erősítve a gyermekekben a befogadó, elfogadó szemléletmódot, az együttérzést, a
szolidaritást.
Az óvoda minden csoportja aktívan
vett részt a programon. Előző héten öt-

letbörzét tartottak az óvodapedagógusok.
Az érzékenyítő beszélgetésen, kisfilmeken kívül olyan tartalmakkal készültek,
amelyeken keresztül meg is tapasztalhatták, milyen érzés lehet azoknak az embereknek, akik valamilyen fogyatékossággal élnek együtt. A legkisebbek bekötött
szemmel válogattak gyümölcsök között,
majd tapintás után meg is kellett nevezniük azt. Kipróbálták azt is, milyen, amikor „vakon”, egy társukra hagyatkozva
kell eljutniuk egyik helyről a másikra.
A nagyobbak már mozgásos tevékenységek által is ismerkedtek a fogyatékkal
élők mindennapi helyzeteivel.
A felsoroltakon kívül az óvoda nagy
segítségére volt az MPB és a FODISZ által kiadott ötletgyűjtemény is, melyekre
szintén támaszkodtak a szervezés során.
A Maci Tagóvoda gyermekei élményekkel teli napot zártak, az óvodapedagógusok örömmel tapasztalták az ovisok
toleráns, elfogadó magatartását, hozzáállását. n (VH/Maci Tagóvoda)

Városházi Híradó
budafok-tétény

Elkezdődött a Rózsakerti
futókör építése
A részvételi költségvetés forrásaiból épül
1,5 kilométeres rekortán futópálya
egkezdték a részvételi költségvetés

Mtavalyi nyertes projektjének kivite-

lezési munkálatait a Rózsakerti lakótelepen. Budafok-Tétény önkormányzata a
Rózsakert utca–Tűzliliom utca–Rákóczi
utca nyomvonalon a lakótelepet körbeölelő, részben rekortán gumiburkolatú,

több mint 1,5 kilométer hosszú futópályát épít, amely a részvételi költségvetés
egyik tavalyi nyertes pályázataként valósul meg. A munkálatokat szakaszosan
fogják végezni, a kivitelezés idejére kérjük a környéken fokozott figyelemmel
közlekedjenek! n (vh)
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