Meghosszabbított szavazás Áprilisban lesz a lomtalanítás Kitüntették Fabók Mancsit Hatan a válogatottban

Az önkormányzat meghosszabbította a szavazási határidőt április 14-ig a részvételi költségvetés projektjeire. (2. oldal) 

Április 6-án kezdődik és április 16-ig tart
a kerületben a lomtalanítás, de nem lesznek
veszélyeshulladék-gyűjtő pontok. (5. oldal) 

Kiemelkedő bábművészi tevékenységéért
Fabók Mariann Blattner Géza-díjban
részesült március 15. alkalmából. (4. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Hat játékosunkat is behívták Gera Zoltán U21-es válogatottjába, hogy szerepeljenek az Európa-bajnokságon, de Zsóri sajnos megsérült. (12. oldal) 

Fecsegő
kulisszák
Kossuth-díjat kapott
Harsányi Gábor,
a volt budafoki diák

(4. oldal) 

XXIX. évf. 6. szám 2021. március 24.

Ünnep és emlékezés a vészterhes tavaszon
Idén is visszafogottan, főként csak lélekben emlékezhettünk meg a nemzeti ünnepünkön az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről
vasták fel, ahogy a tanulmányainkból
ismert eseményeket sem elevenítették fel a diákok a Nemzeti Múzeumnál, a Pilvax kávéháznál, Landerer és
Hackenast nyomdájánál vagy Táncsics
Mihály börtönénél.
A 173 évvel ezelőtt kitört forradalom
előzményeiről, 1848–49 jeles személyeiről, a vértelen forradalom napjairól
és érdekességeiről Fölébredett a Föld
címmel Nyáry Krisztián irodalomtörténész tartott online előadást március 12én a budafoki könyvtár szervezésében.
– Március 15. minden felmérés szerint a legnépszerűbb nemzeti ünnepünk,
és szinte az egyetlen, amely nem tudott
megosztóvá válni. A magyarok kortól és
világnézettől függetlenül saját hőseiknek
tekintik a forradalom meghatározó szereplőit, a büszkeségre okot adó történelmi tabló pedig, amely a szemünk előtt
ilyenkor megjelenik, közös nemzeti emlékezetünk része – hangzott el az igazából három napon át tartó történelmi forduló jelentőségéről az önkormányzat
támogatásával megvalósult programon.
Nyáry Krisztián előadásában olyan
érdekességeket is megosztott hallgatóival, amelyekről sokan nem hallottak
még, többek között március 14. éjszakájáról is beszélt. (Folytatás a 3. oldalon) 

Karsay Ferenc polgármester, Dankóné Hegedűs Jolán, Németh Zoltán és
Szepesfalvy Anna alpolgármesterek, Molnár Gyula és Németh Zsolt országgyűlési képviselők a járvány miatt szűk körben
helyeztek el koszorút a nagytétényi Honvéd emlékműnél. A nemzeti ünnep alkalmából Németh Zsolt és Bánhegyi Ferenc
történelemtanár mondott beszédet. Az
eseményről kisfilm készült.
koronavírus-járvány miatt le kel-

Alett mondanunk a közös ünneplésről,

nélkülöznünk kellett a hagyományos,
március 15-re szervezett rendezvényeket, koszorúzást és múltidézést, ahogy
sajnos már tavaly is. Budafok-Tétény
önkormányzata ezért arra kérte a kerület
lakóit, hogy tűzzék ki házaik homlokzatára a nemzeti lobogót, ablakaikat pedig
díszítsék a gyermekeik által készített piros-fehér-zöld zászlókkal, hogy a korlátozások ellenére is megemlékezhessünk
az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról, valamint annak hőseiről.
Az ünnep közeledtével már üresen kongtak az iskolaépületek, amelyekben nem hangzott el Kossuth, Petőfi, Széchenyi, Batthyány vagy Bem
tábornok neve, és nem szavalta el senki a Nemzeti dalt. A 12 pontot sem ol-

Máté Péter-díjat kapott a Karthago

Március végéig maradnak a korlátozások
A polgármester és a képviselők is az oltakozást javasolják mindenkinek
koronavírus-járvány harmadik hul-

Aláma miatt a hatályban lévő korlá-

A Liszt-díjjal egyenrangú, Máté Péter-díjban részesült március 15. alkalmából a Karthago zenekar. A Liszt Ferenc-díjat a kimagasló teljesítményt nyújtó komolyzenészek, a Máté Péter-díjat a legkiválóbb könnyűzenészek kaphatják meg az államtól minden évben. Az együttes vezetőjével, a Budafokon élő Szigeti Ferenccel beszélgettünk. (Továbbiak a 4. oldalon) 

tozó intézkedések március 28-ig még
biztosan fennmaradnak – jelentette be
Orbán Viktor kormányfő. Hozzátette:
amikor eléri az átoltottság a 2,5 millió
embert, el lehet kezdeni az újraindítást.
Az oltakozás elősegítése érdekében a
kerületben is megkezdte működését az
oltópont a Káldor Adolf Szakrendelőben, ahol eddig zökkenőmentes volt a
vakcináció. Karsay Ferenc polgármester és a képviselő-testület vezető politikusai is azt javasolják, hogy aki teheti,
oltassa be magát, hogy mielőbb túl lehessünk a válságon. Az általunk megkérdezett képviselők többsége szerint
mind az öt, hazánkban eddig engedélyezett vakcina elfogadható. (Továbbiak a 6.
és a 7. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Tovább szavazhatunk
a lakossági ötletekre

Meghosszabbították a részvételi költségvetés voksolási időszakát
ásodik alkalommal indult el janu-

Már 4-én a részvételi költségvetés

projekt. Három kerületrész (Budafok,
Budatétény, Nagytétény) lakosaitól
várták az ötleteket, hogy mire költse el
az önkormányzat a projektre szánt több
mint 300 milliós keretösszeget. Az ötletpályázatok beadási fázisa nemrég lezárult, és azt igazolta, hogy igen sokan
szeretnének javaslatokkal élni a kerületi fejlesztésekre. Közel 200 pályázat
érkezett be az önkormányzathoz, a Polgármesteri Hivatal munkatársai sokáig
dolgoztak azoknak a végleges pályázatoknak a kiválasztásán, amelyek megfelelnek a projekt kiírásának, és meg is
valósíthatók.
A napokban, a korábban meghirdetett március 15-i dátummal elindult a
szavazás is, amelyen mindenki kiválaszthatja a számára legfontosabb projektet.
Azért, hogy még több idő legyen a
projektek megismerésére, a „kampá-

nyolásra”, valamint a szavazás lebonyolítására, az önkormányzat úgy döntött, hogy meghosszabbítja a szavazási
határidőt, egészen április 14-ig.
Bíznak benne, hogy így még több
budafok-tétényi lakosnak adhatnak lehetőséget a szavazásra, bővítve, gazdagítva a kiválasztott projektet, hozzájárulva a közvetlen környezetünk
alakításához, fejlesztéséhez.
Mindenki szavazhat, aki állandó
vagy ideiglenes XXII. kerületi lakcímmel rendelkezik, és regisztrált az oldalon. Azok is szavazhatnak, aki nem adtak be fejlesztési javaslatot (projektet).
Fontos, hogy a regisztráció után a
„Bejelentkezés” gombra kattintva lehet bejelentkezni az oldalra és megkezdeni a szavazást.
Egykörös szavazásban dől el, mely
ötletek, projektek kerülhetnek be a legjobbak közé. A szavazás alkalmával
mindenki 5 szavazatot adhat le, amelyek az alábbiak szerint oszlanak meg.

Három szavazatot a saját lakóhely
szerinti kerületrészhez tartozó projektre
lehet leadni, minden projektre egyszer.
Két szavazatot a további két kerületrész valamelyikében lehet leadni,
minden projektre egyszer.
Az öt szavazat leadására csak egyszerre, egy időben kerülhet sor. A leadott szavazatok később nem ruházhatók át más projektekre, illetve nem
vonhatók vissza a szavazás időtartama
alatt.
Miután kiválasztottuk a nekünk tetsző 3+2 projektet, szavazatunkat az oldal alján található szavazás véglegesítése gombbal tudjuk beküldeni.
Ha csak egy pályázatot szeretnénk támogatni, arra is van lehetőség, a leadott
szavazatok száma lehet kevesebb, mint
öt, de a voksolás véglegesítése után a fel
nem használt szavazatok elvesznek.
A projektről további információk a
www.kozossegrekapcsolva22.hu oldalon találhatók. n (budafokteteny.hu)

Graffitimentesítés
Budafok-Tétényben
A Városüzemeltetési Csoport akciót
indított a falfirkák eltüntetésére
A Rózsakerti lakótelepen, a Péter-Pál
utcában, illetve a Játék utcában és környékén festették át a graffitiket az önkormányzat megbízásából. Arra kérik a
lakosságot, hogy őrizzék meg a kerület
kisvárosias hangulatát a közterületi falak tisztán tartásával.
z önkormányzathoz tartozó Vá-

Arosüzemeltetési Csoport akciót in-

dított a kerületi falakon éktelenkedő
firkák átfestésére, eltüntetésére. Az akció részeként Budafok-Tétény számos
pontján tüntették el a graffitiket, főleg
azokról a falakról, ahol ez zavarta az
utcaképet, a környéken élőket.
Sajnálatos módon kerületünkben,
de az ország más területein és külföldön is egyre jobban elterjedtek az
épületeket, kültéri szobrokat és más
egyéb felületeket elcsúfító, szennyező falfirkák.

Budafok-Tétény
önkormányzata
azonban bejelentette: fontosnak tartja,
hogy a lakosság ápolt és tiszta, rendezett közegben tölthesse mindennapjait, ezért a kerület tisztán tartása érdekében ismét graffitimentesítési munkákat
végzett.
Ezúttal a Rózsakerti lakótelepen, a
Péter-Pál utcában, illetve a Játék utcában
és környékén festették át a falakat, megszépítve a városképet, a környezetet.
Az persze kérdés, hogy a jövőben
sikerülhet-e megelőzni, hogy a falakra újabb falfirkák kerüljenek, amiért már eddig is sokat próbáltak tenni
a hatóságok és a közterület-felügyelet munkatársai. Az önkormányzat továbbra is azt kéri a lakosságtól, hogy
óvjuk, védjük meg értékeinket, őrizzük meg Budafok-Tétény kisvárosias
hangulatát a közterületi falak tisztán
tartásával. n (budafokteteny.hu)

gyász

Végső búcsú Keébe Györgytől
Kisfilm készült a néhai képviselő életéről

Újra a hatóság előtt a kisrepülőgépek ügye
Harmadszorra dönthet a Légügyi Hatóság a reptéri rend módosításáról
A pártpolitikai ellentéteken felülemelkedő összefogás jó példáját mutatja a Budaörsi Repülőtérről felszálló kisrepülőgépek zajának ügye.
A zajszennyezés megszüntetésének érdekében ugyanis erős lobbitevékenységet folytat Karsay Ferenc
polgármesteren és a helyi képviselőkön kívül Németh Zsolt fideszes és
Molnár Gyula MSZP-s országgyűlési
képviselő is, de a szomszédos XI. kerület polgármestere, László Imre is folyamatosan dolgozik az ügyön.
Budaörsi Repülőtér a budafok-

Atétényi önkormányzattal való tár-

gyalások nyomán már kétszer is módosítási kérelmet adott be a repülési
rendjét illetően, azt azonban mindkétszer visszadobták az illetékes légügyi
hatóságok. Ezért egy harmadik verziót is benyújtottak a hatósághoz, amely
már eredményre vezethet, legalábbis a
kerület reményei szerint.
Karsay Ferenc online fogadóóráján a Budaörsi Repülőtér ügyében több
kérdés is érkezett, a lakosság ugyanis aggódva tekint a tavaszi repülőszezon elé.
A Budaörsi Repülőtér okozta zajszennyezés főleg Erdődűlő és környékének térségében jelent gondokat. A
reptér vezetése és a budafok-tétényi

önkormányzat már többször tárgyalt
egymással, hogy egy olyan reptéri rendet dolgozhassanak ki, amely a
budafok-tétényi lakosok nyugalmát is
biztosítja. Ezt a reptér vezetése teheti meg, de az üzemeltetők reptéri rend
módosítására irányuló javaslatát a
Légügyi Hatóság bírálja el. Eddig két
módosítási javaslatot adtak le a reptér szakemberei, de a hatóság egyiket
sem fogadta el. Nemrég azonban el-

indult a harmadik kör: a reptér újabb
tervet juttatott el Karsay Ferenchez és
természetesen a Légügyi Hatósághoz.
A polgármester tájékoztatása szerint
ez a verzió várhatóan jobb esélyekkel
indul, mint elődei, hiszen az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes tárcájával való egyeztetéssel
született meg. Ennek a reptéri rendnek az elfogadásáról hamarosan dönteni fog az illetékes hatóság. n (vh)

December végén érkezett a szomorú hír, hogy Keébe György, a Fidesz–KDNP korábbi önkormányzati képviselője eltávozott közülünk.
Március 9-én, az Angeli úti urnatemetőben kísérték végső útjára, melyen a járványügyi előírásokat betartva csak a szűk családi és baráti
kör vett részt.
Karsay Ferenc polgármester Szent
Ágoston szavaival búcsúzott Keébe
Györgytől:
„A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok
És te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk,
Azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven,
Ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
Ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes,
szomorú arccal,
Folytasd kacagásod,
nevessünk együtt
Mint mindig tettük.”
Keébe Orsolya visszaemlékezésében felidézte gyerekkorát, mint elmondta: édesapja szerető gondoskodása és

iránymutatása olyan embert faragott
belőle, aki megállja a helyét az élet viszontagságaiban.
Közösségformáló munkássága előtt
tisztelegve kisfilm is készült Keébe
György életéről, amelyben családja,
barátai, volt képviselőtársai búcsúznak tőle.
„A vonatnak mindig menni kell”
– elevenítette fel Hídvégi Éva Keébe
György hitvallását, amely egész életét végigkísérte és döntéseit befolyásolta.
Dékány Endre sporttárs a vízisportok
iránti szeretetében osztozott a volt budafoki képviselővel, felidézve a Velencei-tónál töltött közös nyarak örömét.
Karsay Ferenc polgármester „nagybetűs férfinak” nevezte Keébe Györgyöt,
akire minden körülmények között számítani lehetett, és munkásságát a folyamatos következetesség és megbízhatóság jellemezte.
Gyuri bácsi minden korosztállyal
megtalálta a hangot, a horgászegyesület tagjaival baráti kapcsolatot ápolt,
csakúgy, mint az egyesület vezetőjével,
Arácsi Viktorral.
Keébe Katalin is kedves történetekkel
emlékezett édesapja segítő, gondoskodó
személyiségére. n budafokteteny.hu

Városházi Híradó

Ünnep és emlékezés
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

A pandémia miatt csak szűk körben voltak megemlékezések az 1848–49-es hősökről
(Folytatás az 1. oldalról) 

„Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt, bátor, lelkesítő, imádott kis feleségemmel, aki mindig buzdítóan áll gondolataim, terveim előtt, mint a hadsereg előtt a
magasra emelt zászló” – idézett Petőfi Sándor visszaemlékezéséből. Elmesélte, hogy a költő felesége, aki francia mintára magának nemzeti színű főkötőt, férjének kokárdát készített, saját ötletével, miszerint a díszt a kabátra kell tűzni
a szív fölé, divatot teremtett. Szendrey Júlia a forradalom
napjaiban hol magyaros ruhában jelent meg a férje oldalán,
hol pedig a francia írónő, George Sand stílusában rövid hajjal, nadrágban és szivarral a szájában mutatta be, milyen is
egy igazi, modern forradalmár. Tudta, hogy egy forradalomban a külsőségek ugyanolyan fontosak, mint a szavak és a
gondolatok.
Az irodalomtörténész arra is kitért, hogy a házaspár a
való életben is elválaszthatatlannak tekintette a szabadság
és szerelem ügyét, amelynek ékes bizonyítéka, hogy 1848.
december 15-én született meg fiuk, Zoltán.
Az előadó a volt országgyűlési vezérszónokról, a kerületünkhöz kötődő Klauzál Gáborról is beszélt, kiemelve a politikus azon érdemét, hogy Nyáry Pállal a radikális fiatalok
mellé állította a pesti polgárok többségét.
A Budafok-Tétényben működő Klauzál Gábor Társaság rendhagyó március 15-i megemlékezésként a „köztünk
élő 1848–49-es honvéd leszármazottak” sorozatában tagjainak családi legendáriumában őrzött honvédőseit mutatta be.
Elsőként Horváth Miklós emlékezett meg apai ükapjáról,
nyüvedi Lakatos Miklósról, aki Damjanich tábornok vörös
sipkás főhadnagya volt. A 9. (kassai) honvédzászlóalj tisztjéről szóló írás a szervezet honlapján olvasható.
A központi ünnepség idén is elmaradt, a forradalom emléknapján azonban Karsay Ferenc polgármester, Dankóné
Hegedűs Jolán, Németh Zoltán és Szepesfalvy Anna alpolgármesterek, Molnár Gyula és Németh Zsolt országgyűlési képviselők koszorút helyeztek el a nagytétényi Honvéd
emlékműnél. A nemzeti ünnep alkalmából Németh Zsolt és
Bánhegyi Ferenc történelemtanár mondott beszédet. Az eseményről készült kisfilm a YouTube-on tekinthető meg Rendhagyó március 15-i megemlékezések címmel.
A koszorúzás a hagyományoknak megfelelően Zámbelly
Lajos honvéd ezredes emléktábláinál kezdődött. A Nagytétényi Polgári Kör nevében Lászlóné Varga Éva és Bakos Miklós, a Nagytétényi Ember- és Érdekvédelmi Környezetvédelmi Egyesület képviseletében Bogó Ágnes és Bagyinszki János
hajtott fejet a forradalom és szabadságharc hősei előtt.
Kerületünk elöljárói is megemlékeztek a honvéd ezredesről, aki 1849-ben serege élén Nagytéténynél győzelmet ara-

tott az osztrákok fölött, ahogy a két civil szervezet is lerótta tiszteletét a Honvéd emlékműnél az esemény és a ’48-as
forradalmárok előtt.
A korábbi évek ünnepségeiből a Klauzál Gitár Band közreműködésével a Promontor Televízió készített összeállítást, amely a YouTube-on érhető el Ünnep március idusán
címmel. n (Tamás Angéla)

agyományosan 2021. március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmá-

Hból a miniszterelnök előterjesztése alapján adják át a magas

Szepesfalvy Anna alpolgármester a nagytétényi Honvéd emlékműnél

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

Ünnepnapok árnyékai
A mostani március 15-i ünnep kapcsán természetesen árnyékot vet nemcsak az ünnepre, hanem a mindennapokra is a vírus
okozta probléma. Maga a vírus egy borzasztóan megosztó tényezővé vált, hiszen
érthetetlen, hogy egyesek képesek a vírus létét is tagadni, ráadásul ezt úgy teszik, hogy a mindennel terhelt társadalom
megértőbb tagjait is befolyásolni kívánják.
Érthetetlen számomra az, hogy egy ilyen
ügyben miért kell egymástól eltérő gondolatokat a pattanásig feszíteni és elbizonytalanítani azokat, akik a társadalom olyan
helyzetében ágyazódtak be, ahol saját nehézségeiken túl egyéb körülmények is akadályozzák a helyes irány felismerését.
Visszatérve az ünnep gondolatára, valami
hasonlót vélek felfedezni az ünneppel kap-

Zugmann Péter
önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

Itt a tavasz, kezd kerületünk jellegéhez méltóan a zöld különböző árnyalataiban pompázni. A faültetés időszaka, a kertek felkészítése az új egyedek befogadására és
a régiek virágba borulása is megkezdődött, amelyhez önkormányzatunk idén is

Büszkék vagyunk
kerületünk
díjazottjaira
rangú állami elismeréseket, amelyeket idén sajnálatos módon a
járványhelyzetre való tekintettel nem kaphattak meg személyesen
a díjazottak. A megemlékezések is elmaradtak, Budafok-Tétényben mi is rendhagyó módon emlékeztünk 1848–49 hőseire.
A magyar kultúra művelésének és ápolásának elismeréséért járó
legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Kossuth-díjat 1948-ban
1848. március 15. centenáriuma alkalmából alapította az Országgyűlés. Magyarország legrangosabb díját 1990 óta a köztársasági
elnök adományozza, melyet legelső alkalommal 1948. március 14én, az 1848-as forradalom centenáriumán adtak át. A 110 kitüntetett között volt Bajor Gizi színésznő, az író Füst Milán, SzentGyörgyi Albert Nobel-díjas orvos.
A kitüntettek sorát most a kerületünkhöz kötődő kiválóságok is
folytatják. Köztük Harsányi Gábor színművész, aki a Budai Nagy
Antal Gimnáziumban érettségizett, ahol Rádics Károly irodalomtanár hatására jelentkezett a Színművészeti Főiskolára. Nagy
büszkeség számunkra, hogy Budafok-Tétény egyik iskolája sikeres és szakmájában kiemelkedőt alkotó művészt nevelt ki, akinek
munkásságát a magyar állam is elismerte.
A szintén kerületi kapcsolódású Karthago zenekar Máté Péterdíjban részesült. Az együttes negyvenkét éve tevékenykedik és teszi színesebbé Magyarország zenei palettáját. Budafokon élő vezetőjének, Szigeti Ferencnek több mint ötvenéves zenei munkássága
elismeréseként önkormányzatunk a hónap művésze címet adományozta.
Blattner Géza-díjban részesült Fabók Mariann kerületünkben
elő színművész, bábművész, aki többek között azon munkálkodik,
hogy a báb műfaját a felnőtt színházba járó közönséggel is megismertesse.
Rendkívüli öröm számunkra, hogy gyarapodott a Budafok-Tétényhez kapcsolódó díjazottak száma, ezzel is öregbítve kisvárosunk hírnevét.
Az elismerések átadására a jelenleg érvényben lévő járványügyi
korlátozások miatt a későbbiekben kerül sor, reméljük, mihamarabb.
Gratulálunk a díjazottaknak és további hasonló sikereket kívánunk! n

Dankóné Hegedűs Jolán
alpolgármester,
Budafoki Baloldal

csolatban is. A közvetlen környezetemben
is azt látom, tapasztalom, hogy a gyerekkorom emlékeiben megélt március 15-ék kevésbé voltak felhősek, és tényleg ünnepnapnak tekintették a szabadságnak, a szabad
újságírásnak és az igaz gondolatoknak ezen
csodálatos napját, mely ráadásul egyfajta vidámságot is hozott magával, hiszen ez az
ünnep a tavasz kezdetét is üzente.
Persze próbálom megfejteni az ünnep
halványulásának okait, keresve a közöny
motiváló elemeit, az ellenségeskedés érthetetlen mozgatórugóit, de főként azt, hogy a
társadalom széles rétegei miért fásultak el
az ünnep megélésében. Az élmény természetesen alapokra kell, hogy támaszkodjon,
és lehet, hogy az egyik ok abban ismerhető fel, hogy keveset tudunk magáról az ünnepről. Hogy ez az oktatás problémája vagy
az időközben felgyorsult, megváltozott világ
eredményeként jelenik meg, magam sem
tudom. A környezetemben lévő fiatalokkal
beszélgetve azt biztosan lemérhettem, hogy
velünk még a háború után egy másik nemesebb tartalmú március 15-ét ismertettek meg. Többet tudtunk azokról a fiatalokról, akik mindössze 20-30-an voltak, és az

akkori társadalom széles rétegei közül kerültek ki, és az 1848-as év elején külföldön
elindult szabad gondolatok március elejére hozzájuk is elértek. A márciusi ifjak ugyan
a társadalom különböző osztályaiból érkeztek, eltérő rangúak, jövedelműek voltak, de
mindre jellemző volt, hogy tanult emberek,
többnyire egyetemisták alkották az új gondolatokkal megjelenő csoportot. Nem tudom
megkerülni az oktatás ez irányú felelősségét,
mert meggyőződésem, hogy azzal bizonyára
probléma van, mert a múlt nem kellő ismerete nem képes egy jobb jövőt megalapozni. A márciusi ifjak abban is közösen léptek
fel, hogy képesek voltak egy gondolat mellé mindannyian odaállni és hinni a közösség
által szükségesnek tartott változásokban, sőt
ezért közösen tettek, és az is szép volt, hogy
a forradalom bukása után is kitartottak az
eszméik mellett, és a legnehezebb időszakban is segítették egymást.
Erre a segítségre, egymás megbecsülésére nemcsak a járvány, hanem a múlt tisztelete és a jövő sikere érdekében is egyre
nagyobb szükségünk van. Ha másról nem,
erről mindenképpen közösen kellene gondolkodni és egymással szót váltani. n

több segítséget nyújt. Az idei költségvetésünk most is lehetővé teszi, hogy zöldtörekvéseinket folytathassuk. Annak érdekében, hogy még több fát tudjunk elültetni
közterületeinken, az önkormányzat egy
ún. fahelykatasztert készíttet, amely listázza majd azokat a helyeket, ahová biztonsággal lehet növényt, fát telepíteni. Az
ültetésnek ugyanis vannak kritériumai is,
ilyen például a föld alatt lefektetett közművek. Mindamellett elindult a lakossági facsemete-osztási akció is, amely során magánkertekbe való elültetésre lehet

ingyen facsemetéket igényelni a zold22.
hu oldalon. Hamarosan, március 25-től a
szintén ingyenes ágdarálási programra is
jelentkezhet a lakosság. A helyben történő aprítékolás nagy segítség a kerttel rendelkezőknek, a faapríték ugyanis több
szempontból is hasznosítható. Továbbá
szintén a felelős gazdálkodásnak köszönhetően idén sem kell lemondani a virágosztásról sem, így a korai nyári időszakban
a kertekbe, balkonokra és ablakpárkányokra kihelyezett színes virágok díszíthetik
kerületünket. n

Az elmúlt hetekben Magyarországon
is jelentősen megemelkedett az új
koronavírusos betegek száma. A járvány harmadik hullámát éljük. A súlyos esetek száma növekszik, ami az
egészségügyi ellátórendszer rettenetes terhelését jelenti.
„Rajtunk is múlik, hogy az intenzív osztályokra olyan terhelés hárul-e
a közeljövőben, ami már korlátozza
az ellátás biztonságát. Ez a rendkívüli helyzet sok lemondással jár, hiszen
mindenki vágyik már a szabadabb,
korlátozás nélküli életre. A járvány
legyőzése, az ország kinyitása, az ol-

Csiszár Zsuzsanna
önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

A mögöttünk álló egy évben életünk
minden egyes területén változásokkal kellett szembesültünk, magunknak
is változtatnunk kellett szokásainkon.
Sajnos az elmúlt időszakban a csalók,
a garázdák is új módszerekkel károsították meg az itt élőket. Bár nagyon sokan otthonmaradásra kényszerültek, a
visszaélések, lopások és egyéb kisebb
garázdaságok mintha nem csökkentek
volna. Többen panaszkodtak arra, hogy
autóikról lopták el a mozdítható alkatrészeket, telefonon csalták tőrbe őket
stb. Ezekben az időkben különösen

tási program gyors, eredményes végrehajtásán múlik” – tájékoztat a Magyar Orvosi Kamara közleményében.
Azt gondolom ebben a rendkívüli helyzetben felelős politikus mindent
elkövet annak érdekében, hogy segítsen az embereknek a helyes döntést
meghozni.
Feladatunk a járványügyi adatok
ismeretében felhívni a lakosság figyelmét – a saját és embertársaink
biztonsága érdekében – a védekezés
fontosságára és az oltás lehetőségére, amely minden szakmai szervezet állásfoglalása szerint az egyedüli megoldás a járvány leküzdésére és
megfékezésére.
Kérjük, a járvány megfékezése és
az Ön, valamint szerettei biztonsága
érdekében, ha még nem tette meg,
regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu oldalon. n

fontos, hogy számíthassunk egymásra, összefogjunk a bajban. Mindebben
nem vagyunk egyedül, segítségünkre van a Budafok-Tétény Polgárőrség,
akik megszervezték kerületünkben is
a Szomszédok Egymásért Mozgalmat
(SZEM), amelyhez bárki csatlakozhat.
A céljuk, hogy megelőzzék, visszaszorítsák a lakóközösségekben előforduló
bűncselekményeket.
Kerületünkben számos jó példa van
arra, hogy egy-egy kis közösség hogyan támogatja tagjait. Ez a támogatás
kiterjedhet az olyan gondoskodásra is,
mint az egymás biztonságára való figyelés. Én ezért arra biztatok mindenkit, hogy tartsa nyitva a szemét, ha
szokatlan vagy gyanús dolgot tapasztal környezetében, jelezze azt vagy a
polgárőreinknek, vagy a rendőrségnek. Vigyázzunk egymásra és értékeinkre is! n
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 Városházi Híradó

Elérzékenyültek
a Máté Péter-díjtól

A halhatatlanság országa
Kiemelkedő bábművészi tevékenységéért
Fabók Mariann Blattner Géza-díjban
részesült március 15. alkalmából

Szigeti Ferenc: Büszkék vagyunk erre a szakmai elismerésre
A Liszt-díjjal egyenrangú Máté Péter-díjban részesült március 15-én a
Karthago zenekar – az előbbit kimagasló teljesítményt nyújtó komolyzenészek, az utóbbit ugyanezért könnyűzenészek kapják. Az együttes vezetőjével,
a Budafokon élő Szigeti Ferenccel azóta – még szerencse, hogy kitavaszodott – madarat lehet fogatni…
zenekari tagok címére Kásler Mik-

Alós, az emberi erőforrások miniszte-

rének aláírásával érkezett levél indoklásában röviden ez áll: „Kiemelkedő és
példaértékű munkássága elismeréseként
Máté Péter-díjjal jutalmazzuk”, s még arról is értesítette a kitüntetett zenészeket,
hogy a díjat majd egy későbbi időpontban, méltó körülmények között adják át.
A Karthago öt tagja: Szigeti Ferenc, Gidófalvy Attila, Kiss Zoltán
Zéro, Kocsándi Miklós és Takáts Tamás most külön-külön kénytelen ünnepelni a járványveszély miatt, de biztos
előbb-utóbb nem marad el a közös ünneplés sem.
– Mindannyian nagyon boldogok
vagyunk, én el is érzékenyültem, alig
találtam szavakat, amikor megtudtam ezt a komoly elismerést – ezekkel a szavakkal fogadta gratulációnkat
Szigeti Ferenc. – Alig van már hangom, annyi telefonra kellett reagálnom, de szívesen tettem. Ez a rangos
szakmai kitüntetés azt jelenti, hogy figyelnek ránk, számon tartják teljesítményünket. Negyvenkét éve vagyunk
töretlenül együtt, nemcsak kollégaként, hanem barátként is, ami a világon is ritkaság ebben a műfajban! S az
is ritkaság, hogy sikerült megtartanunk
ilyen hosszú időn keresztül a stílusunkat, az egyéni hangunkat. Vittük a magyar kultúra hírét a nagyvilágba, miközben sok aranylemezt készítettünk.
– A több mint négy évtized alatt
hány koncertjük lehetett idehaza és
külföldön?

– Pontosan nem tudjuk, de több mint
hatezer! Sokszor bejártuk az országot és
a fél világot a Szovjetuniótól Kubáig, és
mindenütt sikert arattunk. Az egyik legrangosabb osztrák könnyűzenei fesztivált pedig meg is nyertük a Requiem
című számunkkal, amit kérésemre Máté
Péter írt át nagyzenekarra.
– Milyen volt vele a kapcsolata, és
milyen érzés, hogy pár éve róla nevezték el ezt a jelentős díjat, amit most
meg is kaptak?
– Jó barátságban voltunk, a Corvina
zenekarban játszottam, amikor sokat
turnéztunk együtt. Egyik nagylemezének zenei alapját például mi játszottuk fel. Péter kiváló zenész és remek
ember volt, nagyon hiányzik csaknem
négy évtizede, amióta itt hagyott bennünket fiatalon. Ki hitte volna akkoriban, hogy egy Liszt-díjjal egyenrangú
kitüntetést neveznek el róla!
– Már egy éve bezártan él, élünk,
mivel telnek a napjai, és mire készül
zenekarával a közeljövőben?
– Valóban nem mindennapi helyzetbe kényszerültünk pontosan egy

éve, számos bulink ugrott eddig, de reménykedünk, hogy hamarosan vége
lesz ennek a borzalomnak. A budafoki házamban van a stúdiónk és a próbatermünk, itt szoktunk a fiúkkal együtt
gyakorolni, felkészülni egy-egy koncertre, és innen indulunk turnékra – illetve majd fogunk… Hetente többször
beszélek velük telefonon, tartom bennük a lelket, mert azért nem mindenki
viseli el könnyen ezt a kényszerű helyzetet. Én a kertemben elvagyok, elég
nagy, még gyalogolni is lehet itt, nem
szorulok rá, hogy elhagyjam a házat.
Nem lógok az interneten, könyveket
olvasok, filmeket nézek és a testemet
is karbantartom, rendszeresen edzek
futópadon, illetve súlyzózom. Ezenkívül természetesen a gitárt is gyakran
a kezembe veszem. Hamarosan készítünk egy best of lemezt, amely összefoglalja az elmúlt negyedszázadunkat.
Utoljára huszonöt éve adtunk ki hasonlót, ezért lesz némi átfedés köztük,
de a számokat, nagy slágereinket átkeverjük, és két új számunk is helyet kap
rajta.. n (Temesi László)

„Visszaadták az önbizalmamat”
Harsányi Gábor Kossuth-díja és fecsegő kulisszái
„Én lenni görög diplomat” helyett „Én
lenni Kossuth-díjas”-ként hódíthatna a
Jó estét, nyár, jó estét, szerelem című
film mai változatában Harsányi Gábor –
és még csak nem is állítana valótlant!
A jeles színművész március 15-én részesült e rangos kitüntetésben, amihez gratulálunk az egykori budafoki diáknak!
– Hogyan fogadta a „nagy” hírt?
– Majd kiugrottam a bőrömből az
örömtől, amikor felhívtak és közölték
velem a jó hírt. Bevallom, sírógörcsöt
kaptam és azóta is úszom a boldogságban. Csodálatos érzés, és azt sem tagadom, régóta vártam erre a díjra. Végre
beteljesedett a vágyam!
– Mit ad egy ilyen rangos elismerés
egy művésznek?
– Nagy boldogságot, legalábbis nekem ezt adott. S óriási erőt, ambíciót a
további munkámhoz, valamint visszaadta az önbizalmamat. Szárnyalni akarok és bizonyítani mindazoknak, akik
megszavazták nekem a Kossuth-díjat,
és persze, a közönségnek, akinek mindig éreztem a szeretetét.
– Mégis önbizalomhiányt említett…
– Kívülről mindig kritikusan szoktam nézni önmagam, és sokszor úgy
éreztem, nem vagyok a helyemen…
Most pedig úgy érzem, ezzel a díjjal
oda kerültem, ahová szerettem volna,
talán nem is érdemtelenül.
– Úgy hallottam, egy varázsbot is
segítette hosszú művészi útján.
– Ez egy érdekes történet. Pályám
elején a Bal négyes páholy című darabban játszottam, és ebben annyira
tetszettem a legendás színész, Rátkai
Márton özvegyének, hogy nekem adta

férje botját ezekkel a szavakkal: „Fogadja el, ez a bot varázsbot és elvezeti
a Kossuth-díjig.” Igaza lett, fél évszázada őrzöm ezt a botot, amely minden
rossztól megóvott.
– Nem panaszkodhat, a varázsbot
előtt is varázslatosan alakult az élete,
míg a világot jelentő deszkákra nem lépett, ami egy budafoki tanárának is köszönhető.
– A Budai Nagy Antal Gimnáziumba jártam, ott is érettségiztem, ahol egy
remek irodalomtanárom volt, Rádics
Károly, aki arra biztatta diákjait, hogy
a Magyar Rádió Így írunk mi című pályázatára küldjünk novellát. Az enyém
harmadik lett és Bodrogi Gyula keltette életre, amit a rádió stúdiójában végignézhettem. Ez akkora élmény volt
a számomra, hogy nagy színházba járó
lettem, majd jelentkeztem a Színművészeti Főiskolára. Milyen érdekes,

engem az írás indított el a színészet
felé, és a színészet vezetett vissza az
írás felé. Sokat köszönhetek Rádics tanár úrnak, pályafutásom alatt csaknem
húsz darabot írtam, az egyik, a Börtönszínház című fesztiváldíjas lett New
Yorkban, ahol szép karriert futott be.
– Sikeres színész és író, elégedett lehet a pályájával, az életével.
– Igen, hiszen legalább száz filmben
és másfélszáz színdarabban játszottam. Szép családom van, feleségemmel több mint negyven éve élek együtt,
gyermekeink mind sikeresek: Melinda
nagyszerű rendező és drámatanár, Ditta Németországban egy cég felső vezetésében dolgozik, Viktor fiam pedig a
hágai egyetemen nemzetközi jogot tanult. S ami szintén elégedettséggel tölt
el ebben a nehéz helyzetben, hogy túl a
hetvenen is egészséges vagyok.
– A járvány miatt pontosan egy éve
nem léphet fel, ami egy olyan aktív színésznek, mint ön, bizonyára nyomasztó. Mivel telnek a napjai, min dolgozik
mostanában?
– Történeteket írok, videókat készítek Fecsegő kulisszák címmel a közösségi oldalamra, amelyet tízezrek
követnek. A karanténos helyzet megihletett, és írtam erről egy vígdrámát.
Tulajdonképpen folytatom a Jó estét,
nyárt, amelyben a főszereplő negyven
év börtönélet után szabadul, és belecsöppen a huszonegyedik századba…
– És mit csinál köztünk?
– Keresi a helyét a mai Magyarországban, miközben számos kalandot él
át. Kicsit krimis a történet mély tartalommal fűszerezve. Talán ebből is lehetne egy sikeres sorozat, mint az eredeti műből. n (Temesi László)

A színművész, bábművész, aki a járványhelyzet miatt egy későbbi időpontban rendezett ünnepségen veheti át az
állami kitüntetés adományozását igazoló okiratot és a bronzból készült érmet, nagy megtiszteltetésnek tartja az
elismerést.
– Örökké úton levő, semelyik kőszínházhoz nem tartozó vándorbábosként nagyon megtisztelő, és különösen
nagy öröm, hogy a szakmából sokaknak eszébe jutottam a díjra történő jelöléskor – válaszolt gratulációnkra Fabók Mariann.
– Mikor érte az első siker?
– Mindjárt az első bemutatóm, A
halhatatlanság országa című előadás
díjat nyert Kecskeméten, a Magyarországi Bábszínházak Országos Találkozóján. Ez azért volt különleges, mert
ezen a találkozón sosem osztanak díjat. Abban is kivételes volt ez az esztendő, hogy az elismeréssel elnyertem
az NKA támogatását egy következő
bábelőadás elkészítésére, így megerősödhettem választott utamban és folytathattam az alkotást.
– Megszületett A székely menyecske
meg az ördög című mesejátéka, amelyben a ruha hajtókájában megbújó miniatűr népi zenekart vezényelte, és színészként, valamint bábművészként is
jelen volt a színpadon. Az utóbbi években azonban férjével, Keresztes Nagy
Árpád kobzossal járja az országot. Milyen előadásokkal lepi meg a közönséget Fabók Mancsi bábszínháza?
– Általában népmesei forrásokból dolgozunk, az előadásokban megpróbáljuk ötvözni a mesemondást, bábozást és népi éneklést. Mindezt egy
hazánkban egyedülálló bábjátékosi
formában tesszük: én ugyanis a saját

magam által mozgatott bábokkal lépek
kapcsolatba, s így játszom el egyszerre
az akár három-négy szereplős jeleneteket. Nagyon izgalmas jelenlétet követel ez a játékmód. Korunkban a báb
műfaját hozzákötik a gyermekszínház
fogalmához. Nagy erőfeszítések kellenek ahhoz, hogy a felnőtt színházba
járó közönség szemét kinyissuk a bábok adta határtalan lehetőségekre. Az
elmúlt években leginkább ezen dolgoztunk.
– Mire számíthatunk, ha a művelődési házak és a színházak végre kinyithatnak?
– Nagy öröm, hogy az Azért a kis bolondságért… és A fekete kakas című, felnőtteknek szóló előadásainkat műsorára
tűzte két budapesti kőszínház: a Nemzeti Színház és a Bethlen Téri Színház. Bízunk abban, hogy mindkét darabunkat
bemutathatjuk. n (Tamás Angéla)

Hódolat Cziffra Györgynek
Balázs János és Szabó Marcell
zongorajátékát csodálhattuk az interneten
A Cziffra Fesztivál és Budafok-Tétény
önkormányzatának közös rendezvényére március 12-én került sor, rendhagyó módon a Klauzál Házban, online program keretében. A Hommage
A Cziffra címmel meghirdetett programon a fesztivál megálmodója, Balázs
János és a 2019-ben Cziffra Fesztivál
Tehetség díj elismerésben részesült
Szabó Marcell zongoraművészek zongorajátékát élvezhettük.
alázs János Kossuth- és Liszt-dí-

Bjas zongoraművész 2016 február-

jában a Nemzeti Kulturális Alap és a
MOM Kulturális Központ támogatásával életre hívta a Cziffra György
Fesztivált, melyhez 2017-ben Budafok-Tétény önkormányzata is csatlakozott. A fesztivál küldetése, hogy Cziffra György magas művészi színvonalú
életművét, zenei és szellemi hagyatékát méltóképpen megőrizze, ápolja
és folytassa, ahogy a fiatal művészeket felkaroló munkát is, amely a világ-

Szabó Marcell, Balázs János és Mácsai János

hírű magyar zongoraművész életében
oly nagy hangsúlyt kapott – hangzott
el Németh Zsolt országgyűlési képviselő üdvölő beszédében.
– Vettem a bátorságot – talán nem
szerénytelenül –, hogy saját átiratokat készítsek. A zeneművek a Cziffra
György-féle parafrázis kultúrát hivatottak folytatni – mondta a zongoraművész, mielőtt odaült a zongorához
és eljátszotta egy ismeretlen mexikói
komponista, Manuel Ponce Estrellita
(Kis csillag) című művét, majd a program befejezéseként Puccini: Lauretta
áriáját.
A műsor szerves részeként Mácsai
János zenetörténész beszélgetett a két
művésszel, felidézve Cziffra életéből
egy-egy jelentős mozzanatot. A műsor valóban Hommage – azaz hódolat
– volt egy zseniális muzsikus, Cziffra
György zongorista életművéhez.
Aki lemaradt a budatétényi programról, az a következő linken megtekintheti:
https://vimeo.com/518083905. n (T. a.)

Városházi Híradó
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Nem lesznek veszélyeshulladék-gyűjtő pontok
A főváros cége nem szerződött
a veszélyes hulladékok elszállítására
arsay Ferenc polgármester érdek-

Klődésünkre válaszolva elmondta: a

Kezdődik a lomtalanítás
Április 6-tól 16-ig tart az FKF idei kerületi programja
Április 6-án, kedden kezdődik a XXII.
kerületben a 2021. évi lakossági lomtalanítás. A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. idén újra a hagyományos módon végzi a lomtalanítást, de
hasznosítja azokat a tapasztalatokat,
amelyekre a tavalyi évben a járványhelyzet miatt alkalmazott gyűjtőpontos
rendszernél tett szert.
erületünkben a lomtalanítás ebben

Kaz évben az óraátállítás után zajlik
majd, amelynek nagy előnye, hogy a
lomokat világosban tudják kipakolni
a lakosok, a jobb idő kedvezőbb feltételeket biztosít mind a kipakoláshoz,
mind az elszállításhoz.
Fontos tudni, hogy az FKF a törvényi szabályozásnak megfelelően, évente egyszer, a kerületeken belül is eltérő időpontban szállítja el az
ingatlanoktól, külön díjazás nélkül, a
budapesti háztartásokban keletkező
nagydarabos lomhulladékot. A lomtalanítási időpontokat a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza
meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével. A kerületeket a társaság
körzetekre osztotta, amelyekből koncentráltan, egy-egy nap alatt szállítja

el a lomokat, gyorsan felszámolva ezzel az akadályt és a piszkot a közterületeken.
Az elszállítást az előző évek gyakorlatával megegyező módon, kizárólag a kihelyezést követő napon végzi
az FKF. A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról az FKF
értesítő útján előzetesen, írásban tájékoztatja az érintett lakosságot.
Lomtalanítás alkalmával kizárólag
a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott
bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki. Továbbra is tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek
kihelyezése, mint például a háztartási (kommunális) hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék
(papír, műanyag, fém, üveg), elektromos és elektronikai hulladék, építési és
bontási törmelék (mosdókagyló, fürdőkád, csempe és törmeléke, használt
nyílászárók), sitt, föld, síküveg, zöldhulladék, textil, ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék.
Ugyancsak szigorúan tilos a veszélyes
hulladék kihelyezése.
Az FKF az idei évtől a veszélyes hulladék leadására nem az ide-

iglenesen létesített veszélyeshulladék-gyűjtőpontokon, hanem a
budapesti hulladékudvarokon biztosít
lehetőséget.
A XXII. kerületi lakosok számára a
veszélyes hulladékok leadására elsősorban a 1225 Budapest, Nagytétényi
út 335. címen található hulladékudvart
javasolják, amelybe ezek a hulladékok
a nyitvatartási időben, előzetes időpontfoglalás nélkül, egész évben beszállíthatók.
A lom az utcára történő kihelyezéssel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő
Zrt. tulajdonába kerül, így vagyon elleni szabálysértést, illetve bűncselekményt követ el az, aki elvisz belőle. A
lomkihelyezés időpontjának és helyszínének betartását, valamint a kihelyezett anyagféleségeket a hatóság ellenőrizheti, a szabálytalan kihelyezést
szankcionálhatja, amely közterületszennyezési szabálysértésnek minősül, büntetése 150 000 Ft-ig terjedhet.
Az elkövetőkkel szemben a hatóságok
(közterület-felügyelet, kerületi jegyző)
jogosultak eljárni.
(Továbbiak a budafokteteny.hu oldalon). n (vh)

lakossági lomtalanítást a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő, közszolgáltatást végző gazdasági társaság,
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.) végzi,
ahogy a szemétszállítást és a lakosság
körében is népszerű zöldhulladék-elszállítást is. Eddig az volt a gyakorlat,
hogy az FKF Zrt. megrendelte egy harmadik szolgáltatótól a veszélyes hulladékok gyűjtését és ideiglenes gyűjtőpontokat hozott létre, a veszélyes
hulladék gyűjtése, kezelése és szállítása ugyanis olyan speciális feladat,
amelyre az FKF Zrt.-nek nincs jogosítványa. Idén viszont nem szerződtek
a külső céggel, amellyel a polgármester nem ért egyet. Az önkormányzat
ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy találjon olyan szolgáltatót,
aki ezt a feladatot kerületünkben a fővárostól függetlenül, de a lomtalanítás
ideje alatt ellátja. Hozzátette, ha nem
sikerül megoldaniuk, akkor sajnos marad a hulladékudvar, de arra kér mindenkit, hogy legyen környezettudatos,
óvja a környezetét és ne tegye ki a veszélyes hulladékot (pl. festékhulladék
és göngyölege, hígító, gumiabroncs

stb.), ha annak nem lesz kijelölt helye
a kerületben.
Megkerestük Havasi Gábort, az ellenzéki összefogás egykori polgármesterjelöltjét, aki most a Momentum politikusaként a Fővárosi Közgyűlésben
képviseli Budafok-Tétényt, hogy mi a
véleménye a veszélyeshulladék-gyűjtő
pontok megszüntetéséről, de lapzártánkig nem kaptunk tőle választ.
Jurás László, az 1. számú választókerület képviselője (Általános Ipartestület) szerint sem született jó döntés,
mert a jóhiszemű tájékozatlanság és az
emberi felelőtlenség oda vezet, hogy a
lakosok gondolkodás nélkül kirakják
az eddig megszokott ideiglenes gyűjtőpontokra a veszélyes hulladékot. Ezek
elszállítása pedig végül az önkormányzatra hárul, tehát a mi pénzünkbe kerül.
Perlai Zoltán DK-s képviselő eleve
tart egy kicsit a pandémia alatti lomtalanítástól, de örömteli ténynek tartja, ha megvalósul, mert a lakosok már
nagyon várják. Úgy véli, eleve rossz
gyakorlat, hogy az általános lomtalanítás a veszélyes hulladék gyűjtésével egy időben zajlik. Mint mondta,
ha rajta múlna, akkor ez két különböző időpontban történne. Igaz, ehhez valakinek forrást is kellene
biztosítania. n (Tamás Angéla)

Felaprítják a lemetszett faágakat

Újabb facsemeteosztás
Budafok-Tétényben

Az önkormányzat idén tavasszal ismét lehetőséget biztosít a BudafokTétény kertvárosaiban élők számára a
térítésmentes, helyben történő ágaprítás igénybevételére. Az eddigiekhez
hasonlóan ismét nyolc hét áll rendelkezésre a kertben felgyülemlett, egy
évnél nem idősebb fásszárú gallyak
aprítására, 2021. április 8-tól.

Tíz tő facsemetét vagy cserjét igényelhet a lakosság

Felhívás a kerületi lakosság számára az ágdarálási programra

Itt a tavaszi faültetés ideje. Az őszi sikerre való tekintettel folytatódik a 10
Millió Fa Alapítvány budafoki szervezetének és Budafok-Tétény önkormányzatának közös akciója.
udafok-Tétény

kerti munkák, metszések, ifjítá-

Asok során keletkező tetemes zöld-

hulladék talajjavító anyagként hasznosítható az aprítás után. A keletkező
apríték felhasználható talajtakarásra (nedvesség visszatartására), illetve komposztálásra is tökéletesen alkalmas.
Egy lakcímen szezononként egy
alkalommal, maximum 5 laza köbméter gally aprítására van lehetőség
az akció keretében. Fontos, hogy
csak tiszta, szennyeződés- és egyéb
zöldhulladékmentes (pl. kaszálék,
lehullott lomblevél) gallyakat tud a
gép feldarabolni. Az apríték felhasználásáról a lakosoknak kell gondoskodniuk.
A gallyhalmot telken belül vagy közeli közterületen kell kikészíteni úgy,
hogy a forgalmat ne akadályozza, és
minimum három kocsiállás (kb. 12
méter) szabadon maradjon a halom kö-

önkormányzata

Bújabb akciót hirdet a nagy sikerrel

zelében az adott napon. Fontos, hogy
a jelentkezéskor vegyék figyelembe,
hogy április hónapban lesz a kerületben az FKF lomtalanítása is.
Az akcióra jelentkezni március
25-től az arra kijelölt napokra lehet
a www.komposztmester.hu oldalon.
Amennyiben internetes hozzáféréssel
nem rendelkezik, a 06-30/544-8778as telefonszámon tud regisztrálni hétfőtől péntekig 9–17 óra között. Kérjük, hogy csak abban az esetben
hívják a megadott telefonszámot,

amennyiben nem tudnak a weboldalon regisztrálni!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák
el a regisztrációs honlapon található további információkat, hogy zökkenőmentes, gyors munkavégzéssel minél több
lakosnak tudjunk segíteni a zöldhulladék feldolgozásában és a környezettudatos kertgondozásban. Amennyiben már
regisztráltak, de időpontot módosítanának, kérjük, azt a fent megadott telefonszámon tegyék, nem pedig új regisztrációval! n (budafokteteny.hu)

lezajlott őszi facsemeteosztás tavaszi
folytatására. A 10 Millió Fa Alapítvány
közreműködésével ezer facsemetét
ajándékoznak a kerületieknek.
A szervezet célja, hogy széles kapcsolatrendszert kiépítve 10 millió új
fát ültessen Magyarországon, s ezáltal minél több ember figyelmét hívja
fel a környezetvédelem fontosságára.
A fák, cserjék magánkertekbe ültethetők, átvételükre a készlet erejéig jelentkezhetnek a kerületi lakosok, akik
személyenként legfeljebb tíz tövet igényelhetnek.
Regisztrálni 2021. márc. 20-tól a
készlet erejéig lehet a zold22.hu oldalon.
A csemeteosztás kezdete: 2021. március 22., hétfő. A programra sikeresen jelentkezőkkel telefonon vagy e-mailben
veszik fel a kapcsolatot az önkormányzat munkatársai, akik a járványhelyzetre való tekintettel házhoz is viszik a csemetéket. n (budafokteteny.hu)

Az igénylés során
választható fajok:
• 300 vadcseresznye
(Prunus avium)
• 200 magas kőris
(Fraxinus excelsior)
• 200 törökmogyoró
(Corylus colurna)
• 300 közönséges gyertyán
(Carpinus betulus) n
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KORONAVÍRUS

 Városházi Híradó

Mindenki oltassa be magát!

A kerületi képviselő-testület vezető politikusainak többsége mind az öt, hazánkban engedélyezett vakcina beadását javasolja a lakosságnak
gadott vakcinát minden további nélkül javaslom. Az orosz és kínai
fejlesztésű vakcinával kapcsolatban már nem ilyen mértékű, vagyis nem teljes a bizalmam.
Tóth Endre
(Momentum, a 6. választókerület képviselője)
Mind az öt, hazánkban engedélyezett vakcina beadása védettséget
jelent a koronavírussal szemben, így javaslom az igénybevételüket.
Mivel van némi különbség a vakcinák között a hatásosság és a későbbi nemzetközi utazási lehetőségek tekintetében, így mindenkinek szíve joga mérlegelni, hogy melyiket fogadja el. Ne feledjük,
az egészségünk az első!

3. FELELŐS MAGATARTÁSNAK TARTJA-E,
hogy másutt egy-két háziorvos AZT HANGOZTATJA,
NEM AZ OLTÁS A LEGFONTOSABB A VÁLSÁG
MEGFÉKEZÉSÉHEZ, SŐT, VAN EGY OLYAN HÁZIORVOS IS,
AKI NEM VOLT HAJLANDÓ BEOLTANI A BETEGEIT?
Karsay Ferenc
polgármester
Teljesen egyértelmű, hogy ez nem felelős magatartás. Ez sajnos
nem orvosi vagy egészségügyi kérdés, hanem nettó pártpolitika.
Olyan pártpolitikusok hangoztatják ezt, akik egyébként orvosok is.
Általában is úgy gondolom, hogy aki a privát szakmájába beleviszi a pártpolitikát, azon csak bukhat. Az orvosi hivatásból adódóan itt emberéletekről van szó, s ha egy orvos nem hajlandó beoltani
a betegeit, az olyan, mintha az autószerelő szándékosan kihagyna
a gépkocsiból olyan alkatrészeket, amelyek nélkül halálos baleset
következne be.

Szerkesztőségünk három kérdést intézett Budafok-Tétény képviselő-testületének vezető politikusaihoz azzal kapcsolatban, milyen álláspontot foglalnak el a koronavírus elleni oltás, illetve a vakcinák ügyében. A válaszokból kiderült, hogy a kerületi képviselők mindegyike egyetért azzal, hogy aki teheti, oltassa be magát. Az ellenzék álláspontja változást mutat abban, hogy míg korábban erre hivatkozva halogatták egy közös oltáskampányról szóló megállapodás aláírását, a többségük most már nem aggódik annyira az unióban
még nem engedélyezett, de a hazai hatóságok által jóváhagyott oltóanyagok miatt. A képviselők többsége elítéli azt a magatartást is,
ha egy háziorvos nem adja be a védőoltást (mint ahogyan ez Erdőkertesen történt), vagy arról beszél, hogy nem a vakcina a legfontosabb a válság megfékezésében.
1. EGYETÉRT-E AZZAL, HOGY MINDENKI MIELŐBB
OLTASSA BE MAGÁT, MERT EZ KELL AHHOZ,
HOGY LEGYŐZHESSÜK A PANDÉMIÁT/VÁLSÁGOT?
Karsay Ferenc
polgármester
Igen, egyetértek, ez az egyetlen eszköz a járvány leküzdésére. Egyébként már több mint egy hónapja aláírtunk
egy nyilatkozatot a kerületi frakcióvezetőkkel, amiben felszólítjuk
erre a támogatóinkat is.
Krieger Krisztina
(frakcióvezető, Fidesz–KDNP)
Egyetértek, nagyon fontos a lakosság mielőbbi átoltottsága,
hogy visszatérhessünk a korábban megszokott életünkhöz.
Dankóné Hegedűs Jolán
(Budafoki Baloldal-frakció, alpolgármester)
Többször, több fórumon elmondtam már, hogy a magam részéről védőoltáspárti vagyok. Véleményem
szerint bármilyen világméretű járvány megfékezéséhez, így a
Covid–19 vírus leküzdéséhez is a legfontosabb eszköz a védőoltás.
Jurás László
(Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Civil-frakció)
Természetesen egyetértünk, és mindenkit arra biztatunk, hogy regisztráljon az oltásra.
Perlai Zoltán
(frakcióvezető, Demokratikus Koalíció)
Örömteli, hogy az oltási kedv folyamatosan növekszik,
egyre többen látják be ennek szükségességét mind a saját,
mind pedig a közösség egészsége érdekében. A gyors és hatékony védekezés egyik alapfeltétele a transzparens oltási terv, amelyben a veszélyeztetett korcsoportok mellett prioritást élveznek a közszolgáltatások
folyamatos ellátását biztosító szereplők is. A kormányzati intézkedések
azonban nem minden esetben felelnek meg ennek a jogos elvárásnak,
elég csak egyes kivételezett csoportok kiemelésére vagy a másik oldalon
a pedagógusok oltási elsőbbségének elmaradására utalni.
Staudt Máté
(Jobbik, a 11. választókerület képviselője)
Álláspontom szerint a vakcinaválasztás szabadsága az
elsődleges kérdés ebben az ügyben, tehát legelőször
mindenki a háziorvosával vitassa meg, konzultájon vele, hogy az
éppen felmerülő oltóanyag megfelelő-e, alkalmas-e arra, hogy beadja. Én magam be fogom oltatni magam bármilyen, jelenleg itthon
engedélyezett vakcinával a koronavírus ellen. Ugyanakkor meg tudom érteni azt, ha valaki szkeptikusan áll ehhez a kérdéshez, és
nem száz százalékig bízik meg minden jelenleg használt, engedélyezett vakcinában.
Tóth Endre
(Momentum, a 6. választókerület képviselője)
Egyetértek. A védőoltás az egyetlen eszköz, amivel hatásosan tudunk megálljt parancsolni a koronavírus-járványnak.
Azokban az országokban (Izrael, Egyesült Királyság), amelyek élen járnak az átoltottságban, meredeken csökken a fertőzések száma, és fokozatosan elkezdték a korlátozások feloldását is. Ezen az úton kell haladnunk nekünk is, hogy visszakapjuk a korábbi életünket. Ezért mindenkit
arra bátorítok, hogy amint lehetősége van rá, oltassa be magát!

2. A MAGYARORSZÁGON ENGEDÉLYEZETT
VAKCINÁK MINDEGYIKÉVEL
JAVASOLJA-E AZ EMBEREKNEK,
HOGY BEOLTASSÁK MAGUKAT?

Krieger Krisztina
(frakcióvezető, Fidesz-KDNP)
A háziorvosnak jogában áll elmondani a véleményét, de azoktól,
akik regisztráltak védőoltásra, nem tagadhatja meg az oltást, ezt súlyos vétségnek tartom.
Dankóné Hegedűs Jolán
(Budafoki Baloldal-frakció, alpolgármester)
Felelőtlen dolognak tartom mások életét kockára tenni. Mindenki
saját maga el tudja dönteni, hogy szeretné-e magát beoltatni vagy
sem. Úgy hiszem, a háziorvosnak készen kell állnia arra, ha egy páciense kéri a védőoltást, hogy azt beadja.

Karsay Ferenc
polgármester
Igen, mindenképpen ez a javaslatom, hiszen pont az általam már
említett esetben kétféle oltást támogató nyilatkozat született. Az
egyiket úgy fogalmaztuk meg, hogy általánosságban oltassák be
magukat az emberek, a másikban pedig az hangzott el konkrétan,
hogy az Európai Unióban engedélyezett vakcinákkal tegyék ezt.
Ennek az volt az oka, hogy az első verziót a DK és a Momentum
frakcióvezetője nem írta alá. Végül is mi azt a kompromisszumot
javasoltuk, hogy mivel a mi verziónk nem zár ki senkit, ezért írják
alá ők is, mi pedig aláírjuk a másodikat. Ám annak ellenére, hogy
mi aláírtuk az ő változatukat, ők nem írták alá a miénket. Ezt kisstílűnek érzem. Eleinte az orosz vakcinát kifogásolták, most már csak
a kínait. Aki viszont nem fogadja el a kínai vakcinát, az jó, ha tudja, hogy a lélegeztetőgép is kínai gyártmány.

Jurás László
(Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Civil-frakció)
Nem tartjuk felelős magatartásnak és felfoghatatlan, hogy egy orvos az esküjével ellentétes módon viselkedjen.

Krieger Krisztina
(frakcióvezető, Fidesz–KDNP)
Igen, mindegyiket javaslom. Természetesen a háziorvos szakvéleménye elengedhetetlenül szükséges a megfelelő vakcina kiválasztásához.

Staudt Máté
(Jobbik, a 11. választókerület képviselője)
Ez egy szakmai kérdés elsődlegesen, tehát nehezen tudok nyilatkozatot tenni erről a szükséges végzettség és kellő szakismeretek hiányában. Ugyanakkor amennyiben a beteg kéri az adott oltást, úgy
álláspontom szerint nincs mérlegelési lehetősége a háziorvosnak:
be kell adni egyértelműen. Tehát a beteg kérésének ebben az ügyben elsődlegesnek kell lenni!

Dankóné Hegedűs Jolán
(Budafoki Baloldal-frakció, alpolgármester)
Nehéz erre a kérdésre válaszolnom, mivel nem vagyok szakember. Bíznunk kell a magyar orvosokban, szakemberekben! Ha ők
azt mondják, márpedig azt mondják, hogy a Magyarországon engedéllyel rendelkező bármelyik oltóanyag alkalmas és jó arra, hogy
megvédje az embereket a fertőzéstől. Nagyobb a kockázata annak,
hogy a fertőzésbe halnak bele honfitársaink, mint a védőoltás által
okozott mellékhatásokba. Látjuk ezt nap mint nap, és sajnos egyre
többször tapasztalom az ismeretségi körömben is.
Jurás László
(Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Civil-frakció)
Természetesen minden Magyarországon elfogadott oltást javaslunk, hogy minél előbb megtörténhessen a nyitás.
Perlai Zoltán
(frakcióvezető, Demokratikus Koalíció)
Nem vagyok orvos, virológus, és még járványügyi szakember sem,
így azt sem tudom megítélni, hogy a most elérhető oltások okoznak-e, és ha igen, akkor milyen szövődményeket a beoltottaknál.
Ebben az orvosok, szakemberek tudására és szakértelmére hagyatkoznék, nem szerencsés, ha a kérdésben egy önkormányzati képviselőtől várnának a lakók iránymutatást. Mindannyiunk érdeke,
hogy olyan oltást kapjunk, amely biztonságos, és mihamarabb garantálja, hogy újra normális életet élhessünk, súlyos veszteségeink
ellenére.
Staudt Máté
(Jobbik, a 11. választókerület képviselője)
A koronavírus-járvány elleni küzdelem egyik mérföldköve lehetne
a megbízható klinikai vizsgálatokkal rendelkező, az amerikai és európai gyógyszerügyi hatóságok által is engedélyezett, bizonyítottan
biztonságos, részletesen dokumentált mellékhatásprofillal rendelkező védőoltás. Az európai gyógyszerügyi hatóságok által is elfo-

Perlai Zoltán
(frakcióvezető, Demokratikus Koalíció)
Az orvos a legjobb tudása, belső meggyőződése, esküje szerint
dönt, ebben – a fenti kérdéshez hasonlóan – nincs feladata egy képviselőnek. Az én háziorvosom részletes tájékoztatást adott, amikor
oltásra kerültem, tudtommal ez így történik az egész kerületben. Ha
valaki eltér a – kérdésből is kiolvasható, de az orvosi esküt figyelmen kívül hagyó – mainstream vonaltól, azonnal bélyeget kap. Én
nem szeretnék bélyegző lenni. Büntetni persze lehet, de a morális
„győzelem” nem biztos, hogy ezzel együtt meg is valósul.

Tóth Endre
(Momentum, a 6. választókerület képviselője)
A járvány elleni védekezés szempontjából rendkívül veszélyesnek
és felelőtlennek tartom ezt a viselkedést, különösen egy háziorvostól. A Magyar Orvosi Kamarával tudok egyetérteni, amely szerint
a hippokratészi esküvel ellentétes minden olyan megnyilvánulás,
amely oltásellenes, illetve alábecsüli a járvány veszélyességét és
az egyéni védekezés jelentőségét. A gazdasági válság megfékezéséhez viszont a kormánynak kellene végre előlépnie, és megsegíteni a megélhetés és munka nélkül maradt magyarok százezreit és a
csődközelbe került vállalkozásokat, mert ha továbbra sem nyújtanak valódi segítő kezet, akkor nagyon nehéz lesz a gazdasági talpra állás. n (Ch. Gáll András)

Városházi Híradó
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Zökkenőmentes oltakozás
Nem alakult ki torlódás a szakrendelő oltópontján
Jól szervezetten és az oltásra érkezők
teljes fegyelmezettsége mellett zajlott
az első oltási nap a szakrendelő oltópontján.
Fővárosi Kormányhivatal utasítá-

Asait követve a kerületben is min-

Március végéig biztosan
maradnak a korlátozások

A kormányfő közölte: 2,5 millió ember beoltása szükséges a nyitás megkezdéséhez
A koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt a hatályban lévő korlátozó
intézkedések március 28-ig még biztosan fennmaradnak – jelentette be
Orbán Viktor kormányfő. Hozzátette:
amikor eléri az átoltottság a 2,5 millió embert, el lehet kezdeni az újraindítást.
iemelte: az oltások számának nöa legfontosabb védekezési eszköz. Minden héten négyszer-ötször annyi embert oltanak be, mint
amennyien megbetegednek. Mivel a
következő két hónapban 500 ezerrel
kevesebb AstraZeneca-vakcina érkezik, mint amiről megállapodtak, legalább ennyi keleti vakcinát kell szerezni, hogy tudják tartani az oltási ütemet.
Tárgyalnak is erről, és jó esély van rá,
hogy a kiesett AstraZeneca-vakcinákat
kínai és orosz oltóanyaggal tudják pótolni – mondta.
Lapzártánkig az alábbi intézkedések voltak érvényben:
Az óvodákat, általános iskolákat
április 7-ig bezárták, digitális oktatásra kellett átállni. A középiskolák, főis-

Kvelése

kolák, egyetemek is online oktatásban
működnek tovább.
Az üzleteknek be kellett zárniuk, csak az olyan létfontosságú intézmények maradhatnak nyitva, mint
az élelmiszerboltok, gyógyszertárak,
drogériák és benzinkutak.
Szintén szünetelnie kell minden
szolgáltatásnak, kivéve a magánegészségügyet.
A szabadidős tevékenységeknek
szünetelniük kell, a konditermeknek
be kell zárniuk, az igazolt sportolók
zárt kapuk mögött játszhatnak.
A parkok, arborétumok nyitva maradhatnak, a szabadtéri sport megengedett.
A maszkviselés mindenhol kötelező, szabadtéren is.
A határoknál a személyforgalmat
fokozottabban ellenőrzik, a tranzitforgalom továbbra is zökkenőmentes.
Az eddig a szállodákra vonatkozó
bértámogatást kibővítik a most bezárni kényszerülő szektorokra.
A kormányfő úgy értékelte, hogy
további szigorításokat már nehezen
viselne el az ország. Azt kérte a csalá-

doktól, a fiataloktól és a vállalkozóktól, hogy tartsanak ki. Kitért arra: fokozatosan lehet majd nyitni, és olyan
terv kell, amely a beoltottak számához
igazítja az újraindítás lépéseit.
A kormányfő múlt pénteken arról
is beszélt, hogy a beoltottak száma
már meghaladta a másfél milliót. Egymillió 260 ezren rendelkeznek oltási
igazolvánnyal, és a fertőzésen igazoltan átesettekkel együtt mintegy kétmillió védett ember van dokumentáltan az országban.
Azt mondta, akik vizsgálattal igazolják, hogy korábban átestek a fertőzésen, szintén kaphatnak védettségi
igazolványt. Lesznek olyan szakaszai
a nyitásnak, amikor a védettségi igazolvánnyal több szolgáltatás lesz elérhető – tette hozzá.
Kiemelte: ma Magyarországon
nem oltópontból van kevés, hanem
vakcinából, és van terv arra, hogy új
oltópontokat nyissanak, ha kell. Amelyik háziorvos úgy gondolja, hogy a
rendelője nem alkalmas az oltásra, annak igyekeznek segíteni. n
(VH – koronavirus.gov.hu)

A honvédség is segíti a kerületi fertőtlenítést
A katonák a Rózsakerti Tagóvodában végeztek vírusmentesítést
A Magyar Honvédség tizenegy alakulata közel 140 óvodában és általános
iskolában végez fertőtlenítést március
16. és április 6. között. Az akció célja,
hogy a diákok a digitális oktatást követő tavaszi szünetről tiszta, biztonságos
intézményekbe térhessenek vissza. A
katonák március 18-án a Rózsakerti Tagóvodában végeztek fertőtlenítést.

Támogatás a háziorvosoknak
Havi százötvenezer forint segítség
az oltásban részt vevőknek
Budafok-Tétény önkormányzata kötelességének tekinti, hogy a kerületi
háziorvosok számára minden feltételt
biztosítson a Covid–19 elleni védekezésben. Ezért a védőoltási feladatokban részt vevő praxisoknak márciustól
havi 150 000 forint összegben anyagi
hozzájárulást nyújt a feladatok gördülékeny ellátásához.
kerületi önkormányzat felmérést

Avégzett a háziorvosi praxisok köré-

ben az adminisztrációs többletterhekről. A visszajelzések arról tanúskodtak,
hogy a praxisokban jellemzően a megszokottnál nagyobb erőforrásokat vesznek igénybe az oltási feladatok ellátá-

digitális oktatásra való átállás idő-

Aszaka alkalmas arra, hogy a hon-

védség átfogó fertőtlenítést végezzen
az oktatási és nevelési intézményekben.
A Magyar Honvédség aktív és tartalékos állományú katonái országszerte végzik a fertőtlenítési munkálatokat,
összesen 510 ezer négyzetméteren. A
honvédség által szervezett akció részeként végeztek fertőtlenítő munkálatokat
a Rózsakerti Tagóvodában is.
A feladatra speciálisan kiképzett katonák kézi vagy háti permetezővel, illetve hidegködképző eszközzel végezték
a fertőtlenítést. A különleges kezelésű
helyiségeket (számítógépes kabinetek,
könyvtárak, tanári szobák, irodák) ózongenerátorokat hasznosítva mentesítették.

den szükséges előkészületet megtettek a lakossági oltások sikeres
lebonyolítása érdekében. A terveknek
megfelelően március 16-án reggel 8
órakor megkezdődött a kormányhivataltól kapott listán szereplő kerületi lakosok oltása. A rend fenntartása
érdekében Kovács Tibor rendőrkapitány közreműködésének köszönhetően rendőrök segítettek a bejárati torlódások esetleges kezelésében. Az
oltóhelyek előtti betegazonosításban
a védőnők segítik a szakrendelő dolgozóinak munkáját.
Az oltásra érkezők fegyelmezetten,
ütemesen érkeztek, torlódás nem alakult ki. Az oltást követő, orvosi beavatkozást igénylő nemkívánatos mellékhatás nem fordult elő.
Március 18-án délelőtt Karsay Ferenc polgármester is látogatást tett a
Káldor Adolf Szakrendelőben működő
oltóponton. Kiss Norbert igazgatóval
és munkatársaival egyeztetett az első
két nap tapasztalatairól.
Mint arról korábban beszámoltunk,
február elején az Országos Operatív Törzs a Covid–19 elleni védőoltás
végrehajtási tervének részeként kerületünk szakrendelőjét oltópontként jelölte ki. Az oltások az intézet I. emeletén

A Magyar Honvédség számára kiemelten fontos a magyar állampolgárok
biztonsága, ezért saját erőinek és kritikus képességeinek megóvása mellett –
az Emberi Erőforrások Minisztériumá-

nak felkérésére, illetve az Operatív Törzs
felszabadítása alapján – továbbra is minden rendelkezésre álló képességgel segíti a védekezést a kialakult járványügyi
helyzetben. n (budafokteteny.hu)

két oltóhelyen, munkanapokon 8 és 18
óra között ütemezetten zajlanak.
Karsay Ferenc polgármester csütörtökön a helyszínen járt és megtekintette az oltási tevékenységhez kapcsolódó
helyiségeket és eszközöket. A szakrendelőben működő oltóponton Pfizer-vakcinával oltanak, melyet szigorú előírásoknak megfelelően tárolnak
és adnak be a regisztrált személyeknek.
A látogatás során a polgármester
köszönetet mondott az egészségügyi
dolgozóknak és az őket segítő, adminisztratív munkát végző kollégáknak a
helytállásukért ebben a mindenki számára nehéz helyzetben.
Kiss Norbert elmondta, hogy a szakrendelőben oltásra regisztrálni nincs
lehetőség. Az intézetben csak a kerületi háziorvosok és a kormányhivatal által összeállított és jóváhagyott napi listán szereplő lakosokat olthatják be. Az
országos oltási programra regisztrálni
a https://vakcinainfo.gov.hu/ oldalon
lehet. Az első napok zökkenőmentesen
zajlottak, az oltásra érkezők fegyelmezetten, megfelelő távolságot tartva várakoztak. Az igazgató arra kérte a lakosságot, hogy az oltás után minden
esetben 30 percig még maradjanak az
előtérben, egyrészt megfigyelés céljából, másrészt pedig az oltást igazoló
dokumentumot is ezután kapják meg.
Kérik, hogy minden oltásra érkező
lakos készítse elő a TAJ-kártyáját, és
előzetesen töltse ki az oltáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. n
(budafokteteny.hu)

sához, valamint az időpontszervezési
teendők végrehajtásához.
Tekintettel arra, hogy minden praxisban egyedi igények mutatkoznak a segítség fajtájára, az önkormányzat úgy döntött, hogy anyagi hozzájárulást nyújt az
érintett praxisoknak, márciustól kezdődően havi 150 000 Ft összegben, hogy
még gördülékenyebb legyen az ellátás.
A kerületi háziorvosok örömmel
üdvözölték a kezdeményezést, amely
nagyban megkönnyíti majd a napi feladatok elvégzését.
A támogatási szerződés három hónapra köthető, melyet a háziorvosok
igény szerint később meghosszabbíthatnak. n (budafokteteny.hu)
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HIRDETmény

 Városházi Híradó
INGATLAN

Felhívás

Hamarosan kézbesítik
a 2021-es adóegyenlegeket

ÁRVERÉSEN ELADÓ
INGATLANOK
Az árverési dokumentáció ára 10 000 Ft + áfa,
azaz 12 700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009
számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az ajánlati biztosíték szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési
dokumentáció díja megfizetésének banki
igazolását elektronikus úton kell megküldeni
Kiírónak a kozmagyorgy@t-online.hu e-mail
címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben
megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az e-mail címre, amelyről a
díjfizetés igazolása történt. Árverés helye:
2040 Budaörs, Budapesti út 28., Kozma Ügyvédi Iroda

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.

Bp. XXII. Tóth József u. 28. fszt.2.
komfortos lakás
Helyrajzi szám: 223934/0/A/2.
Alapterület: 51 m2.
Övezet Lk-1/Gksz-2/BF/1.
Az ingatlan kikiáltási ára: 15 500 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2021. április 13. kedd, 09.00 óra.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28.
Kozma Ügyvédi Iroda

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.

Pályázati Felhívás

Rajzpályázat
a barátság jegyében
A XXII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat idén is
megünnepli a Magyar–lengyel barátság napját.

Tekintettel a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokra, amelyek most tovább
szigorodtak, a nemzetiségi önkormányzat úgy
döntött, hogy a Magyar–lengyel barátság napja (március 23.) megünneplésére gyerekeknek
szóló online rajzversenyt hirdet.
A kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat arra kéri a gyerekeket, hogy most erről
a különleges napról rajzoljanak bármit, ami
eszükbe jut arról a szóról, hogy barátság.
Minden korosztályból várják a beérkező pályaműveket, amelyeket korcsoportok szerint
tesznek ki a XXII. kerület Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a XXII. kerületi Anyu-

kák Facebook-csoportokba, ahol a szavazás
is zajlik majd.
A rajzokat szabadon választott technikával lehet elkészíteni, és 2021. március 30-ig, a lengyel.onkormányzat@bp22.hu e-mail címre lehet beküldeni.
A legérdekesebb, legkreatívabb alkotásokat
díjazzák, majd közzéteszik azokat a nemzetiségi önkormányzat honlapján, esetleg a Magyarországi Lengyelek lapjában. Kérik, hogy
támogassák kezdeményezésüket és beszélgessenek el a gyerekekkel a barátságról, a
magyar–lengyel történelmi kapcsolatokról.

Önkormányzati Adóhatóság

Városházi Híradó

Áprilisban indul a beiratkozás
Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
Az általános iskolai beiratkozás időpontja 2021. április 15. és 16. Ha a
szülőknek nincs ettől eltérő szándéka,
a kötelező felvételt biztosító körzetes
iskola a gyermeket hivatalból felveszi.
Az iskolával való kapcsolatfelvételre
a telefonos, elektronikus megkeresés
javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül
történik.
dén 2021. április 15-én és 16-án lehet

Ibeiratkozni az általános iskolákba. A
szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/
korzet.
Ha a szülőknek nincs ettől eltérő
szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcso-

latfelvételre a telefonos, elektronikus
megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren
keresztül történik. Amennyiben a rendkívüli helyzetben az elektronikus adategyeztetésre semmilyen formában
nem nyílik lehetőség, a beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok bemutatására a tanév kezdetekor személyesen
is sor kerülhet a körzetes iskolában.
Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva
kell benyújtani. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű
(SNI) gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt –
ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a

nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni. Magyar
állampolgár engedély nélkül folytathat
tanulmányokat külföldön, és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles
tanuló tanulmányainak külföldi folytatását be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató
a körzetes intézmények, valamint a Délbudai Tankerületi Központ honlapján
(https://kk.gov.hu/delbuda) egyaránt elérhető és megtekinthető. n (kk.gov.hu)
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Lajhárok, panda és kakadu
Gyermekrajzokat tartalmazó naptár a Gádor iskolában
Ebben a nehéz időszakban a Gádor Általános Iskolában különösen fontosnak tartják a pedagógusok, hogy olyan
elfoglaltságot, sokakat megmozgató tevékenységet kínáljanak a gyerekeknek, amely egyben tartja az iskola
közösségét. Ennek szellemében született meg az a gyermekrajzokat tartalmazó naptár, amelyet a Gádor Általános
Iskola Öko munkaközössége jelentetett
meg január végén, és a jövendő első
osztályosok számára nemrég meghirdetett, ismerkedést szolgáló „rajzverseny” is.
– Az Állatok világnapja alkalmából
rajzversenyt hirdettünk a gyerekeknek.
Technikai és méretbeli megkötöttség
nélkül rajzolhattak, festhettek. Olyan
képeket kértünk tőlük, amelyeken a valóságos állatokat a lehető leghűbben
ábrázolják. Legalább százhúsz alkotás
érkezett a felhívásunkra, amelyek előzsűrizését az iskola rajztanára, Kaszás
Réka végezte el. Munkaközösségünk a
kiválogatott művekből választotta ki azt
a legjobb tizenkettő + egyet, amelyekből ez a naptár elkészült – mesélte el a
gyermekmunkákból álló kiadvány „előéletét” az ökocsoport vezetője, Nógrádiné Tokai Marietta.
A pályázatra a legváltozatosabb
munkák érkeztek zsiráfról, teknősről, leopárdról és mókusról, de volt
kardszárnyú delfin, kolibri, páva és
vöröshasú madár is. A naptárkészítés ötlete Békyné Csabai Éva fejéből pattant
ki, amikor tiszteletbeli tagként részt vett
a zsűri munkájában.
– Ökoiskola vagyunk, a környezetvédelem kiemelt szerepet játszik
intézményünk életében. Akkreditált Kiváló Tehetségpontként is számon tartanak minket, ezért külön
örülünk annak, hogy a naptáron keresztül is megmutathatjuk, milyen tehetséges gyerekek járnak a Gádorba
– emelte ki a kiadvány további előnyeit az igazgatóhelyettes, aki hozzátette, hogy a Diákönkormányzat anyagi hozzájárulásával, szülői segítséggel
készült naptár ezer forintért megvásárolható az iskola portáján.

A kiadvány borítóján Ájpli Dorka
(7.a) Madár kukaccal című rajza kapott
helyet. A hónapoknál Gárdonyi Nóra
(6.a), Pető Dorka (7.a), Bakos-Müller Noémi (5.a), Maros Veronika (7.n),
Kátai Lívia (8.b), Papp Leila (5.n),
Wohner Viktória (7.n), Józsa Emese
(8.b), Gál Anna (4.n), Papp Emília (7.a)
és Komondi Laura (7.n) egy-egy alkotása látható.
Ebben a tanévben nem adódott alkalom arra, hogy személyesen találkozzanak egymással a szülők, a pedagógusok
és a jövő tanév első osztályosai. Mivel az általános iskolai beiratkozás időpontja 2021. április 15. és 16. napja, és
addig esély sincs arra, hogy a pedagógusok megismerhessék jövendő tanítványaikat, ezért a két osztályvezető tanító, Kormos Erika és Nógrádiné Tokai
Marietta gondolt egyet, és rajzos bemutatkozásra buzdította az iskolába igyekvő nebulókat. A gyerekeket arra kérték,
készítsenek rajzot egy általuk választott témáról, a szülők pedig fotózzák le
az elkészült munkákat úgy, hogy azon
gyermekük és a rajz is jól látható legyen. Az alkotásokat kezükben tartó
„kisiskolások” fényképét a két pedagógus e-mailben várta az iskolában március 15-ig. n (Tamás Angéla)

gyász

Elültetésre vár a budafoki könyvtár fája
Beszélgetés Varga Mónikával, a budafoki könyvtár vezetőjével
Több mint egy éve, hogy a koronavírus-járvány megváltoztatta életünket.
A könyvek, az érdekes olvasmányok,
a budafoki könyvtárban zajló közösségi élet, a színes programok egyik napról a másikra elérhetetlenné váltak, és
sokan az utolsó kiállítást sem tudták
már megnézni a lezárás miatt, pedig
a megnyitón még többen gyönyörködhettünk Kanyó Ferenc madarakról készült fotóiban.
– Könyvtárunkat is váratlanul érte a
bezárás híre, hiszen erre még soha
nem volt példa. 2008 óta hozzátartozik az életünkhöz, hogy olvasóinknak a könyv- folyóirat-, diafilm- és
hangoskönyvkölcsönzés mellett programokat szervezünk, író-olvasó találkozókat és előadásokat tartunk, a galérián pedig tárlatokat rendezünk. Az
elmúlt időszakban csak július 1-jétől
november 11-ig volt lehetőségünk arra,
hogy rövid időre kinyissunk és bemutassuk a Budafoki Fotóklub alkotásait,
de azt már megnyitóünnepség nélkül
tettük – foglalta össze nagyvonalakban
könyvtáruk működését Varga Mónika, aki azt is elmondta, hogy a járvány
előtt heti harmincöt órában fogadták
a látogatókat és éves szinten száztíz
programot szerveztek, így munkájuk
ebben az új helyzetben teljesen megváltozott.
A könyvtár dolgozói „rendbe tették” a könyvtárat, pontosították a katalógust, a megőrzés érdekében védett
állományba helyezték a csak egy példányban meglévő helytörténeti könyveket, folytatták a sokak érdeklődésére számot tartó Helytörténeti állomány
feldolgozását, és olyan feladatokat is

elláttak, amelyek megkönnyítik majd
a nyitás utáni könyvtári életet. A helyzetre való tekintettel az idén sorra kerülő nagy dokumentum-ellenőrzésre is
engedélyt kaptak, így erre is kihasználták a zárva tartást, amely 40 ezer dokumentumot érintett, és 2022-ben vált
volna aktuálissá – tudtuk meg a könyvtár vezetőjétől, aki hozzátette, hogy
ezek mellett most is megpróbálják kielégíteni olvasóik igényeit, így például a szakdolgozati kutatásokhoz kérésre elküldik e-mailben az összeállított
feltáró listákat.
A könyvek beszerzése ebben az
időszakban is folyamatos volt, heten-

te rendeltek az Ajánlati listáról, hogy
az újdonságok nyitásra a polcokra kerüljenek. Nagy hangsúlyt helyeztek a
gyermekkönyvekre is, mert a könyvtárlátogatók csaknem fele gyerek,
amely létszámmal a FSZEK hálózatot
tekintve is élen jár Budafok.
Varga Mónika szerint nagyon jól
működött a februárban létesült Cserepont, látogatóik szinte „ugrásra készen”, könyvlistákkal vártak a kölcsönzés lehetőségére, így a hír bejelentését
követően egyre-másra jöttek hozzájuk
a levelek. Öt-hat előjegyzés is érkezett
néhány új megjelenésre, többek között
Bereményi Géza, Térey János, Kepes
András, Fábián Janka és Csernus Imre
könyveire. A családok szinte minden
gyermekolvasójegyre kikölcsönözték
az engedélyezett nyolc könyvet.
A könyvtárban az eltelt hónapok
alatt gyarapodott a Budapest-Budafok
topotéka gyűjtemény és két előadás is
elkészült a Tomori Akadémia felkérésére.
– 2020 őszén sikeresen pályáztunk
a közművelődési pályázaton, így lehetőséget kaptunk online programok
megvalósítására. Első rendezvényünk
meghívottja Nyáry Krisztián volt, aki
március 15-ről tartott előadást. Közel
háromszázan jelentkeztek be a rendhagyó ünneplésre, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Többen
kiemelték a műsor újszerűségét és az
illusztrációk sokszínűségét – beszélt
a megemlékezésről a könyvtár vezetője, aki alig várja, hogy szabadtéri
programot szervezhessenek és partnerükkel, a 10 millió Fa Alapítvány
kerületi csoportjával elültethessék
a könyvtár fáját. n (Tamás Angéla)

Elhunyt Kovács Csilla logopédus
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Kovács Csilla okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus, köznevelési szakértő életének
61. évében, 2021. március 11-én
hirtelen betegség után örökre elaludt.
Csilla a logopédustársadalom aktív
tagja volt. 1991 óta dolgozott a XXII.
kerületben, munkáját nagy odaadással
és lelkiismeretesen végezte. Terápiáit a szakmai-pedagógiai hozzáértés, a
következetesség és a folyamatos megújulás jellemezte. Fogékony volt minden új iránt, állandó önképzéssel igyekezett ismereteit, tudását bővíteni.
Tapasztalataival, értékes észrevételeivel, sokrétű tanulmányi képzettségével útmutatást adott a fiatalabb generáció számára.
Szakmai munkáját az elhivatottság,
a lendületesség, a szakmaszeretet és
az innovatív beállítottság jellemezte.
Munkatársaival jó kapcsolatot ápolt,
mindig készen állt az együttműködésre. Munkabírása mindenki számára példaértékkel bírt. Határozott, sokat nyújtó és következetes logopédus
volt, aki munkájának egészét a gyermekek egyéni érdekeinek figyelembevételével szervezte meg. A hosszú
évek alatt gyermekek ezreinek segített
beszéd-, hang-, nyelvi és kommunikációs problémáik leküzdésében. Karakteres egyénisége, munkabírása, kiváló szervezőkészsége megmutatkozott
mind a már hagyománnyá vált a Logopédia európai napja alkalmából tartott „Nyitott kapuk a logopédián” című
konferencia, mind a Hang világnapján
tartott rendezvény szervezése során.

A Magyar Fonetikai, Foniátriai és
Logopédiai Társaság vezetőségének
tagjaként lelkesen segítette a szervezet munkáját. Aktív tagja volt a Magyar
Gyógypedagógusok Egyesületének, a
Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesületnek.
Szakmai munkájának elismeréseként az FPSZ XXII. kerületi tagintézménye 2015-ben az Ajtony Péter-vándordíjat adományozta számára. 2020-ban
az „Év pedagógusaként” a XXII. kerületi önkormányzat Mihalik Sándor-díjjal tüntette ki.
Temetéséről a család később intézkedik.
Csilla hirtelen távozásával hatalmas űrt hagyott maga után. Emlékét
szívünkben örökre megőrizzük. n
Az FPSZ XXII. Kerületi Tagintézményének
Logopédiai munkacsoportja
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 Városházi Híradó

Pincejárat tehetségekkel
Online Pincejárat a zenei tehetségkutató jegyében április 3-án
Immár negyedik alkalommal rendezik
meg a Pincejárat zenei tehetségkutató versenyét. A kialakult járványügyi
helyzetre való tekintettel ismét online
tartják meg a programot a BornegyedPincejárat Facebook-oldalán, mindan�nyiunk biztonsága érdekében.
versenyben a zenekarok az általuk

Abeküldött videóval vesznek részt.

Március 15. és 21. között a középdöntőbe bekerült összes zenekar videója felkerült a Pincejárat Facebookoldalára és a honlapjára is. Március
22–28. között a közönség szavazhat a
Facebookon a kedvenc zenekarára. A
legtöbb szavazatot kapott együttesek
kerülhetnek be a legjobb 10 közé. Így
a közönségszavazatok alapján, még a
döntő előtt elbúcsúznak 5 zenekartól.
A 3 tagú zsűri (Micheller Myrtill,
Puskás Csaba és Gadácsi Miklós) áp-

rilis 3-án, 16 és 18 óra között élő
Facebook-adásban választja ki a győztest.
A klippek és a döntő megtalálható a
Facebook.com/BudafokiPincejarat oldalon.
Mivel a Budafoki Pincejárat nem
maradhat borkóstoló nélkül, így a
zsűrizés alatt a Vimavin borászat 5
tételes borkóstolóját is megtekinthetik, sőt végig is kóstolhatják az érdeklődők. A kedvezményes árú borok megrendelhetők, Budapesten
ingyenes a szállítás. A borrendelés
a vimavinmanufaktura@gmail.com
e-mail címen és a 06 70/323-8604-es
vagy a 06 70/340-0266-os telefonszámon lehetséges.
A borokat nemcsak a versenyhez,
hanem a 20 órakor kezdődő kvízesthez
is ajánlják. A Pincejárat népszerű játékán az elmúlt hónapban is csaknem két-

százan vettek részt egyszerre, hiszen
mindössze egy telefon segítségével lehet válaszolni a kérdésekre. A Stepout
games interaktív kvízjátékához az információk szintén megtalálhatók a Pincejárat Facebook-oldalán és honlapján
(bornegyed.hu/pincejarat) is.
Előtte azonban 19 órától virtuális
helytörténeti séta sorozatuk legújabb
része: „A Borkő és Zilahi utca pincéinek kialakulása és története” lesz látható a Budapest Bornegyede YouTubecsatornán és Facebook-oldalán.
A Promontor TV interjújából 19 óra
30 perctől Bitai Gergely sommelier segítségével megismerhetjük a 2021-es
Budafoki Borlap tételeit is.
Budapest Bornegyedében április
3-án 16 órától egészen 21 óra 30 percig
tehát a bor és a zene lesz a főszereplő.
További információ: Bornegyed.hu/
pincejarat. n (vh)

Marcipánrózsa
és Cziffra szelet
Budafoki, kossuthos diák volt
a Szamos Marcipán vezérigazgatója
A nyitva tartó üzletek polcain már hetek óta hívogatóan sorakoznak a
csokinyuszik, a drazsék és az ünnepek alkalmával elmaradhatatlan marcipán csodák, a Szamos Marcipán remekei: a nyulacskák, tojásdesszertek,
húsvéti pralinék, és a közkedvelt tortáik ízét szánkba varázsló táblás csokoládék. A Cziffra Fesztivál időszakában –
azaz idén egész évben – kapható a híres
Cziffra szelet is, amelynek történetéről és
a Szamos Marcipánról a családi vállalkozás vezérigazgatójával, Kelényi Szamos
Gabriellával beszélgettünk.
– Hogy született meg a Cziffra szelet?
– Hat évvel ezelőtt megkeresett négy fiatal, köztük Balázs János zongoraművész,
hogy szeretnének egy Cziffra György életét, művészetét bemutató fesztivált rendezni, amelyen nemcsak zene lenne, hanem édesség is. Megkérdezték, hogy a
Szamos Marcipán készítene-e kimondottan nekik egy süteményt erre az alkalomra. Szívesen – válaszoltam szinte azonnal,
annak ellenére, hogy karácsony lévén tele
voltunk munkával. A zongoraművész nevét jól ismertem, hiszen budafoki lány vagyok és Cziffra György juniorral mindketten a Kossuth iskolába jártunk, ahol
anyám portás volt. Az pedig, hogy milyen legyen a sütemény, Cziffra önéletrajzi regényének köszönhető. Azóta sokszor
eszembe jut, hogy anyám, a háromgyerekes, szegény asszony akkoriban nem gondolta volna, hogy néhány évtized múlva
szép cukrászdái lesznek, ahogy az iskola-

társam sem, hogy egyszer az ő családnevét viseli majd ez a rumos, mazsolás, belga csokis finomság.
– Mi a története a Szamos Marcipánnak?
– A marcipánrózsával kezdődött minden. Attól kezdve, hogy apám (Szamos
Mátyás – a szerk.) egy híres, dán cukrászmestertől elsajátította a marcipánkészítés fortélyait, a család az asztal körül
ült és mandulát tisztított. Így gyerekként
megtanultunk marcipánrózsát készíteni.
A pilisvörösvári marcipánkészítő céget
anyám, apám és az öcsém alapította. A
férjemmel mi az egyetem alatt csatlakoztunk a vállalkozáshoz. Ő gépészmérnök
lett, én pedig matematika-fizika szakos
tanár. A Szamos céget igazából a férjem
hozta létre szüleim és öcsém nyomán.
Közgazdász és élelmiszermérnök fiaim,
menyeim, öcsém és az ő lányai vannak
benne a családi kötelékben, ahol én vagyok a „vezérigazgató”.
– Ősszel körtés karamell mousse des�szertjükkel elnyerték a Budapest Des�szert 2020 díjat, de a járvány biztos nem
tett jót a vállalkozásuknak. Milyen nehézségekkel szembesülnek?
Huszonkét üzletünk többsége bezárt
a szigorítások következtében. A cukrászdákban nem lehet leülni, fogyasztani,
nincsenek turisták, a bevásárlóközpontokban még nyitva lévő boltjainkban pedig kevés a vásárló, de élünk. A család
együtt, összekapaszkodva küzd, és bízik
abban, hogy vissza tudjuk magunkat építeni. n (Tamás Angéla)

Húsvétra ajánlja Szamos Gabriella

Szamos trüffel torta
Hozzávalók:
A piskótaalaphoz: 15 dkg dió, 7 dkg csokoládé, 10 dkg finomliszt, 14 dkg cukor, 5 db tojássárgája, 10 db tojásfehérje. A csokikrémhez:
6 dl habtejszín, 40 dkg étcsokoládé, 1 dl triple
sec (vagy narancslikőr), 1 dl cukorszirup. A
díszítéshez: 100 g csokoládé, 25 ml habtejszín, 2 ek csokoládéforgács, 1 ek csokoládédara, 0.3 db narancs

elkészítés: a piskótaalaphoz: a tojás-

Megfejtendő:

1987-ben Budafok ezt a kitüntető
nemzetközi oklevelet kapta.

fehérjéket és a cukrot mixerbe tesszük, és
kemény habbá verjük. Az olvasztott csokoládét – épphogy langyosan – a sárgákhoz keverjük, habosítjuk A fehérjehabot részletenként adjuk a csokis masszához, és óvatosan beledolgozzuk. Végül a liszt és darált
dió mixet adagoljuk a keverékhez. A masszát kivajazott tortaformába öntjük, és előmelegített sütőben 170 fokon, 35-40 perc alatt készre sütjük. Csokikrém készítése: a tejszínt gyöngyözésig hevítjük, majd a csokipasztillákra öntve addig keverjük, míg egyenletes, fényes massza nem lesz belőle. Kissé lehűtjük, hozzáadjuk a Triple Sec-et és
a cukorszirupot, majd gépi habverővel összedolgozzuk, míg könnyű, levegős, habos
krémmé nem változik. A következő teendők elvégzésének idejére hűtőbe tesszük pihenni. Összeállítás: a kihűlt tortaalapot négy szeletbe vágjuk, először érdemes bejelölni a szinteket. Az egymás után következő lapokat egy megfordított, és papírral letakart tálcára helyezzük, innen könnyebb lesz felemelni őket. A hűtött krémet 3 kisebb és
1 nagyobb adagra bontjuk képzeletben, a kisebbekkel az egyes belső szinteket megkenjük, a nagyobb adaggal a torta tetejét és szélét húzzuk be, és egy picit félre is teszünk belőle. 10 perc hűtés után 70%-os csokireszelékkel szórjuk be kívülről a tortát.
A félretett csokikrémet habzsákba tesszük és 16 kis, habcsókszerű nyomással körbedíszítjük a torta tetejét. Ezekbe a fészkekbe helyezhetünk csokigolyókat, melyek 1 rész
csoki, 1/4 rész tejszín keverékéből készülnek, kihűtve, formázva és csokidarába forgatva. A torta tetejére további díszítésként, ugyancsak ebből a csokikeverékből készíthetünk csokirózsákat: 1 rész csokoládé és 1/4 rész tejszín felforralt és kihűtött keverékét
még folyékony állapotban vékony falú műanyag edénybe öntjük, jól lehűtjük. A tömbbé
dermedt, kiborított csoki tetejéről egyenként, magunk felé húzva egy meghajlított késsel rózsákat „kanyarítunk”. Félig olvasztott csokiba mártott narancsszeletekkel tökélyre vihetjük a dekorációt!

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

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.

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:
06-30/9750-053
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



hirdetés
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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, metszést, fakivágást és kültéri
famunkákat vállalok. Egyben tevékenységeim közé tartozik: elvadult kertek rendezése. Tel: 06-20-918-0945, Monostori Attila
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
állás 
Műanyagfeldolgozó üzembe férfi szakmunkást, gépkezelőt, betanított munkást
felveszünk. Kimagasló kereseti lehetőségek. E-mail: recyclen@recyclen.hu, Tel.:
06-12075389, Bp. XXII. ker. Ipari Park

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. Amennyiben
ön is szeretne mindezekről közvetlenül
tudomást szerezni, iratkozzon fel hírleveleinkre a www.budafokteteny.hu/
hirlevel oldalon!

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

 Városházi Híradó
gyász

Elhunyt
Lövei László
Életmentő volt
– de az ő életét nem
lehetett megmenteni
Március 12-én tragikus körülmények között elhunyt Lövei László 34
éves kosárlabda-játékvezető. A fiatal sportember halálát a koronavírus
okozta. Lövei László volt az, aki szinte napra pontosan négy évvel ezelőtt
hatalmas lélekjelenléttel megmentette a budafoki kosárcsapat egyik játékosának életét. A sors szörnyű fintora, hogy az ő életét nem lehetett
megmenteni.

Nincs edzőkérdés
Gond van elég, de pánikhangulat nincs a BMTE focistáinál
Legutóbbi találkozásunk óta becsúszott egy 2-1-es bajnoki vereség Mezőkövesden, továbbá Székesfehérváron érvényesült a papírforma a Magyar
Kupában, nem sikerült megismételni a
három évvel ezelőtti bravúrt, 2-0-ra kikaptunk a Mol Fehérvár FC-től. Pillanatnyilag kieső helyen tanyázik a csapat, de nincs tragédia, ugyanannyi a
pontunk, mint a 10. helyen álló Zalaegerszegnek. Gond van elég, de pánikhangulat nincs, edzőkérdés még kevésbé, töretlen a bizalom Csizmadia
Csaba iránt.
mezőkövesdi kirándulás nem ígért

Atúl sok jót március 14-én, hiszen a
matyóföldiek 12-es bajnoki veretlen-

ségi sorozattal a hátuk mögött várták
a BMTE-t. Pintér Attila vezetésével
megtáltosodott a Kövesd, az utolsó helyről az ötödikre araszolt előre
a csapat, és pillanatnyilag nem ros�szak az esélyei a nemzetközi kupaszereplést biztosító valamelyik pozíció elérésére. (A 3. helyen álló Mol
Fehérvár FC-nek 40, az MTK-nak és
a Mezőkövesdnek 38-38 pontja van –
a szerk.)
Valamivel jobb volt a hazai csapat, a válogatott kerettag Cseri Tamás
szerzett vezetést, ezt Kovács Dávid tizenegyesből kiegyenlítette, de egy
gyönyörű támadás végén, amit Cseri indított pazar sarkazással, Vojtus belőtte a vendéglátók győztes gólját. Még

szerencse, hogy a Zalaegerszegnek
sem megy, közvetlen riválisunk is kikapott, sőt, Zalában menesztették Boér
Gábor vezetőedzőt, a helyét Waltner
Róbert vette át. (Április 20-án vívjuk a
ki-ki meccsünket a ZTE-vel Zalaegerszegen.)
A mezőkövesdi vereséget megelőzte a fehérvári kupavereség, nekünk ebben a szezonban nem megy
a Vidi ellen, három bajnoki vereség
után az MK-ban is alulmaradtunk,
ezúttal 2-0-ra. Sajnos, a már-már
szokásos öngól itt is becsúszott, ezúttal Romics volt a balszerencsés elkövető.
Amikor ezeket a sorokat bepötyögjük a számítógépbe, tart a válogatott
szünet, ami lehetőséget ad a sorok rendezésére. Szükség is van erre, mert bizony megcsappant az önbizalom.
De csak az önbizalom, mert a bizalom töretlen Csizmadia Csaba
vezetődző iránt.

„Nincs edzőkérdés Budafokon! –
mondta lapunknak Jakab János tiszteletbeli elnök. – Semmi okunk az
edzőváltásra, mi nem úgy gondolkodunk, hogy az edző a hibás, ha nem
úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk. Leültem beszélgetni Csizivel,
és elmondtam neki, hogy a Fradi elleni április negyedikei, hazai mec�csünket leszámítva csupa olyan
ellenfél következik – az MTK, a Diósgyőr, a Zalaegerszeg –, amelyek
ellen pozitív a mérlegünk, ezeken
az összecsapásokon kell megszereznünk a bennmaradáshoz elengedhetetlen pontokat.”
Szegény embert az ág is húzza, a
múlt héten több játékosunk is megfertőződött a koronavírussal, sőt
még sportigazgatónk, Oláh Lóránt
is, de hála istennek egyiküknek sincsenek komoly tünetei, és a Ferencváros elleni bajnokin számíthatunk
rájuk. n (Ch. Gáll András)

Tele van budafokiakkal az U21-es válogatott
Hat játékosunk is szerepelhet Gera Zoltán csapatában az Európa-bajnokságon
Bese Balázs, Huszti András, Csonka András, Skribek Alen, Zsóri Dániel. És vésztartalékként Szabó Máté.
Ez a hattagú különítmény képviseli
a Budafoki MTE labdarúgócsapatát a
magyar U21-es válogatottban, amely
március 24-én, szerdán, lapunk megjelenésének napján a németek ellen
kezdi meg szereplését az Eb-n Székesfehérváron, majd 27-én a románokat fogadja a Bozsik Arénában,
30-án pedig a hollandok ellen lép pályára ismét Székesfehérváron.
„Óriási elismerés ez a mi kis klubunknak – kommentálta Jakab János tiszteletbeli elnök a tényt, miszerint öt játékos képviseli a BMTE-t az U21-es
Európa-bajnokságon, hazai közönség
előtt. – Ez nagyszerű dolog, ugyanakkor azt is szemlélteti, mennyire fiatal
a mi együttesünk, hiszen tele van korosztályos válogatottakkal.”
A héten Dárdai Palkó is kidőlt a sorból sérülés miatt, így a fehérvári támadó a hetedik futballista, akire nem
számíthat Gera Zoltán az Eb-n. Korábban Szánthó Regő, Gergényi Bence, Schön Szabolcs, Nagy Zsombor,
Szilágyi Zoltán és Demjén Patrik játékáról kellett lemondani. A szövetségi
edző úgy döntött, hogy új játékost hív
meg a keretbe, és az Ausztriában légióskodó Bukta Csabára esett a választása, aki hétfőn csatlakozik a többiekhez.
Az MTK játékosai hétvégén érkeznek

meg Telkibe, míg a Heraclesben futballozó Szőke Adrián a vasárnapi bajnokiját követően utazik haza Hollandiából, és Buktához hasonlóan hétfőn
kapcsolódik be a közös munkába.
No de vissza a mi fiainkhoz!
„Mindig mondtuk, hogy nagyon
gyorsan fejlődött a klub, egy időben Szabó Máté volt U21-es válogatott, ő most
tartalék, de a helyére mások léptek. És
erre mi büszkék vagyunk, főleg arra,
hogy most már öt budafoki léphet pályára a hazai rendezésű U21-es Eb-n –
mondta Csizmadia Csaba vezetőedző. –
Mindez azt bizonyítja, hogy helyes az az
irányvonal, amelyiken már tavaly elindultunk, még akkor is, hogyha momentán nehéz helyzetben vagyunk a bajnokságban. Remélem, hogy bizonyítják a
srácok, megérettek erre a feladatra.”
Megkértük vezetőedzőnket, egy-egy
mondattal jellemezze válogatottjainkat.

Városházi Híradó
budafok-tétény

Bese Balázs: – Azt gondolom, hogy
az elmúlt hetekben mutatott teljesítménye jelzi, lehet rá számítani. Maximálisan megérdemli, mert élt a lehetőséggel.
Huszti András: – Későn esett be
hozzánk, ez eleinte hátrány volt neki,
viszont amióta bekerült a mély vízbe, élt vele. A mentalitásával pótolja az
esetleges hiányosságait, kissé forrófejű,
egyszer már ki is állították. Hozzáállása, akaratereje, lelkesedése példaértékű.
Csonka András: – Tudtuk, hogy
tehetséges fiatalember, aki a Ferencvárosban nem sok lehetőséghez jutott.
Többet kaptam tőle, mint amit vártam.
Az az alázat, amit tanúsít a mérkőzéseken és az edzéseken, azt jelzi, micsoda karakter ez a srác. Minden edző
álma, hogy ilyen játékosa legyen.
Skriberk Alen: – Akkora tehetség szorult belé, ami ritka Magyarországon. Ha
fejben erősödik, és úgy alakul a fejlődése,

ahogyan mi szeretnénk, akkor a magyar
labdarúgás főszereplője lehet a jövőben.
Zsóri Dániel: – Fiatal játékos, nem úgy
kezdte a bajnokságot, ahogy szerettük volna. Az eltiltás után időbe került, mire vis�szanyerte formáját. De az edzéseken példamutató a szorgalma, biztos vagyok benne,
hogy előbb-utóbb a gólok is jönnek majd.
A munka biztos, hogy megtérül.
Szabó Máté: – Tudjuk, mire képes.
Most egy nehéz szakaszban van a pályafutása, de ilyen előfordul egy labdarúgó életében. n (Ch. Gáll András)
Lapzártán után érkezett a hír, hogy
Zsóri Dániel megsérült a korosztályos válogatott vasárnapi edzésén.
Emiatt nemcsak Gera Zoltán, hanem
a BMTE sem számíthat egy darabig a
csatárra. n

Arra a hátborzongató 2017. március 10-i esetre sokan emlékeznek
Budafokon.
A
Promontor
utcai Fonyódi Antal
Sportcsarnokban játszott Budafok–Göd
NB II-es mérkőzés második negyedének
első percében a hazaiak játékosa, Vajda Péter (a Törökországban légióskodó
volt válogatott pécsi kosárlabdázó, Vajda
Anna öccse) felugrott egy lepattanóért,
aztán összeesett, és nem állt fel, nem
volt pulzusa, nem vert a szíve.
A nézők beszaladtak a pályára, majd
azonnal mentőt hívtak. Mindenki sokkhatás alatt állt, szerencsére a találkozó
egyik játékvezetője hatalmas lelkierőről
tett tanúbizonyságot. Lövei Laci volt az.
„Volt már hasonlóban részem, tudtam,
mit kell tennem, mert vízi mentős végzettségem van – mondta akkor a Nemzeti Sportnak Lövei László. – Természetesen én is megdöbbentem, de muszáj volt
felülemelkednem rajta. Szívmasszázst
alkalmaztam, aztán szűk negyedóra után
kiértek a mentők. Ők harminc-negyven
percen keresztül élesztették újra Pétert,
utána kórházba szállították.”
Vajda Péter életben maradt, többékevésbé felépült, de a hosszas oxigénhiányos állapot nem múlt el hatás nélkül.
Az akkor történtekre nem is emlékszik,
de legalább életben maradt...
Négy év telt el azóta. Csaknem napra pontosan négy év. Közben Lövei
Laci a hírek szerint ősszel tüdőembólián esett át, majd nemrégiben pozitív
koronavírustesztet produkált, de látszólag különösebb utóhatások nélkül vészelte át a fertőzést, amikor ment az újabb,
immár negatívnak remélt tesztre. Kiszállt
az autójából, összeesett, és meghalt.
Lövei László 1986. november 17-én
Miskolcon látta meg a napvilágot. Tanulmányait Egerben, majd Nyíregyházán végezte, egy féléves finnországi erasmusos
kitérővel. Egyetemi oklevelét angol és
testnevelés szakos tanárként szerezte.
2003-ban indult kosárlabda-játékvezetői karrierje, amikor sikeres vizsgát tett. A
keleti régióban vezetett több száz mec�cse után 2012-ben Budapestre tette át a
székhelyét. 2015-ben szerzett NB I-es kerettagságot, és 2018-ban a női NB I A csoportjában is bemutatkozott sípmesterként.
Lacinak a tanítás volt a hivatása: a
Budapest Baptista Gimnáziumban tanított, majd igazgatóhelyettesként segítette az intézmény és a diákok életét.
Egyetemi évei alatt nyaranta a Balatonnál vízimentőként dolgozott, ahol több
alkalommal mentett meg sikeresen életeket. 2017-ben Budafok-Tétény önkormányzata Életmentő oklevéllel tüntette
ki a fent említett eset miatt eset miatt,
Valda Péter megmentéséért.
Lövei László 2021. január 2021. január 23-án vette feleségül Lövei-Tóth Esztert. És másfél hónappal később meghalt.
Az egész magyar kosárlabda-társadalom gyászolja. n Ch. Gáll András
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