Elszállítják a lomokat

Új versek Lukács Sándortól Sorsdöntő lesz a véghajrá

Elment Bleicher László

Hamarosan véget ér a lomtalanítás, amely április
6. és 16. között zajlik Budafok-Tétény kilenc körzetében, más-más időpontban. (11. oldal) 

Új verseskötetére készül Lukács Sándor színművész, akivel A Költészet napja alkalmából is
beszélgettünk. (4. oldal) 

Koronavírus-fertőzésben elhunyt Bleicher László, az önkormányzat csupaszív munkatársa, akit
mindenki nagyon szeretett. (3. oldal) 

Az FTC-től kikapott, az MTK-val döntetlen játszott a
BMTE. Fontos meccsek várnak a csapatra a bennmaradásért folytatott küzdelemben. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Feró papa
Kossuth-díjas
A Beatrice legendás
frontemberével
beszélgettünk

(4. oldal) 

XXIX. évf. 7. szám 2021. április 14.

Radiológiai fejlesztés a szakrendelőben
A tavalyi 350 milliós támogatás után idén 225 millió forintot kapunk a kormány Egészséges Budapest Programjától
biztosítanak lehetőséget. Az átmeneti időszakban kialakított vizsgálati rendről a radiológiai osztály munkatársai tájékoztatnak minden érintett pácienst.
Újabb jó hír, hogy a kormány az Egészséges Budapest Program keretében a tavalyi 350 millió forintos támogatás után idén
további 225 millió forintot biztosít kerületünk számára. Az kormánytámogatásból most a háziorvosi, gyermekorvosi és
gyermekfogászati rendelőkben, védőnői
tanácsadókban végeznek el korszerűsítéseket. Elvégzik a nyílászárók cseréjét, felújítják a vizesblokkokat, korszerűsítik a
fűtésrendszert, átalakítják a várótermeket.
Korszerűsítik a Káldor Adolf Szakrendelő régi, elavult informatikai rendszerét
is, amely a telemedicina szolgáltatáshoz
szükséges fejlesztéssel is kiegészül majd.
A kormány Egészséges Budapest Programjának célja a fővárosi betegellátás színvonalának javítása, a gyógyító munkához
megfelelő infrastruktúra és műszerezettség fejlesztése, a korszerű betegellátáshoz
nélkülözhetetlen informatikai eszközök és
hálózat fejlesztése, a betegkomfort erősítése, a humánerőforrás-krízis enyhítése. Az
Egészséges Budapest Program idén is 10
milliárd forintot biztosít a fővárosi kerületek számára az egészségügyi fejlesztésekre. (Továbbiak a 2. oldalon) 

Folytatják a Káldor Adolf Szakrendelőben
az Egészséges Budapest Program II. ütemében a radiológiai fejlesztéseket április
15-én. A kormány, a program részeként, a
tavalyi 350 millió forintos támogatást követően idén további 225 millió forintot biztosít kerületünk számára. Ennek köszönhetően az eddigi fejlesztések mellett a
háziorvosi, a gyermekorvosi és a gyermekfogászati rendelőkben, a védőnői tanácsadókban is korszerűsítéseket végezhetnek el.
agyszerű hír, hogy nemrég nyílt köz-

Nbeszerzéssel szereztek be egy korszerű

röntgenberendezést a szakrendelő számára. A beépítés április 15-én megkezdődik,
a munkálatok előreláthatólag május 31-ig
tartanak. Az építési és beszerelési munkák megkezdése előtt azonban biztonsági okokból ideiglenesen le kell szerelni
az átvilágítóval egy helyiségben található
mammográfiás készüléket is, ezért az április 15. és május 31. közötti időszakban
átmenetileg szünetelnek a mammográfiás
vizsgálatok.
A szakrendelő felújításakor kialakított munkarend értelmében a kerületi hölgyeknek a sürgős mammográfiás vizsgálatok elvégzésére a Fehérvári úti Szent
Kristóf szakrendelő radiológiai osztályán

Húsvéti koncertet adtak a cigányzenészek

Fokozatosan elindult a nyitás

Mivel jól halad az oltás az országban, lassan megkezdődhet a korlátozások enyhítése
Mivel a vakcináció az oltási tervnek megfelelően jól halad, fokozatosan elkezdődött a nyitás, a járványügyi korlátozások
feloldása az országban. A kijárási tilalom
este tíztől van csak érvényben, az üzletek,
négyzetméter alapú szabályok mentén, fél
tízig lehetnek nyitva. A szolgáltatók is kinyithattak, de a vendéglátó és vendégváró
létesítmények még zárva maradnak.
ivel április 19-re az országos oltási

Mterv szerint el lehet érni a három és
Húsvéti koncerttel köszöntötte Budafok-Tétény lakosait a 100 Tagú Cigányzenekar. A nagy
múltú, Örökség díjas együttes szólistái a Cziffra Központban muzsikáltak az ünnep alkalmából. (Továbbiak a 2. oldalon) 

fél millió beoltottat, így fokozatosan elindulhatott a nyitás, a korlátozások enyhítése országszerte. A tervek szerint hamarosan a védettségi igazolvánnyal majd
újra lehet moziba, koncertre, szállodába
menni, a közösségi események elérhetők lesznek számunkra, de erre még kicsit várni kell. (Folytatás a 6. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Program az egészségesebb fővárosért

Budafok-Tétény önkormányzata a tavaly elnyert 350 millió forint után idén márciusban 225 millió forintot kapott a kormánytól a tervezett
egészségügyi fejlesztések végrehajtásához. Az Egészséges Budapest Programról, a lehetőségekről és célokról Karsay Ferenc polgármestert és Havasi Gábort, Budapest egészségügyi tanácsnokát kérdeztük.
Városházi Híradó (V. H.): – Milyen
szempontok befolyásolják a támogatások szétosztását?
Havasi Gábor (H. G.): – A támogatások kerületek közötti elosztásáról
az önkormányzatok által beküldött igények alapján és a korábbi évben kapott
összeg figyelembevételével dönt a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (jelenlegi tagjai: Orbán Viktor, Karácsony
Gergely, valamint négy-négy fő a kormány, illetve a fővárosi önkormányzat részéről – a szerk.). Idén az egészségügyi források elosztásában nagyon
gyorsan sikerült megállapodnunk, ebben szinte perceken belül konszenzus
született.
V. H.: – Milyen segítséget nyújt az
Egészséges Budapest Program?
Karsay Ferenc (K. F.): – A 2000es évek elejétől folyamatosan költünk
az egészségügyre, megtervezett módon, a saját erőforrásaink és lehetőségeink figyelembevételével haladunk
előre. Az Egészséges Budapest Program pluszforrást biztosít céljaink megvalósításához. Örvendetes, hogy gyorsabb ütemben tudunk előrelépni, mint
ahogy terveztük. Két éve befejeztük a
Káldor Adolf Szakrendelő felújítását,
2020-ban a felszereltség, orvostechnikai gépek, berendezések, például a digitális röntgenkészülék beépítése állt a
középpontban, üzembe helyeztünk egy
full HD ultrahangkészüléket, és vásároltunk egy CT-berendezést is. Mindez a tavalyi 350 milliós támogatásnak
is köszönhető, amely nagyjából a költségek felét állta. Az egészségügyi ellátás fejlesztését az egyik legfontosabb
feladatunknak tartjuk. Idén azonban
a főváros úgy adott le 100 millió forintos igényt a nevünkben, hogy arról
nem kérdezett meg bennünket, nem
is tudtunk a lehetőségről. A Budapest
Fejlesztési Központ illetékese keresett meg, hogy mire szeretnénk költe-

ni az igényelt 100 milliós támogatást.
Ezen beszélgetés során derült ki, hogy
igénylésre nem volt lehetőségünk és
velünk senki sem egyeztetett, de végül elmondhattuk a valós igényeinket, ami ennél több volt. Ezután korrigálták az összeget 225 millióra, amit
őszintén köszönök mindenkinek, aki
segített benne. A tavalyi 350 milliónál azonban ez kevesebb, de legalább
annyi támogatással gazdálkodhatunk,
amennyit kértünk, és arra fordíthatjuk,
amit terveztünk. Idén a háziorvosi rendelőkben, első körben a Batthyány ut-

cai, majd a III. utcai gyermekorvosi
és gyermekfogászati rendelőkben, védőnői tanácsadókban újítjuk fel a vizesblokkokat, korszerűsítjük a fűtésrendszert, cseréljük a nyílászárókat és
várótermeket alakítunk ki, a szakrendelőben pedig az informatikai rendszert fogjuk modernizálni.
H. G.: – Öt év alatt a kerületi önkormányzatokkal együttműködve 40
milliárd forintot költenek az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás fejlesztésére, infrastrukturális beruházásokra,
az egészségügyet kiszolgáló épüle-

A szmolenszki tragédia
áldozataira emlékeztünk

tek korszerűsítésére, új orvostechnikai eszközök beszerzésére. A fennmaradó, nagyjából 10 milliárd forintból a
2020-ban indított CT- és MR-várólista
csökkentési programját folytatja a fővárosi önkormányzat. A kapacitásbővítés érdekében vizsgálatokat vásárolunk
a budapesti lakosoknak. A megvásárolt
vizsgálatok 2021 végéig Budapest területén 2 milliárd forintot tesznek ki,
amelyből Budafok-Tétény 62 millió
forintot tud felhasználni. Némelyik kerület saját képalkotó diagnosztikai eszközt vásárolt, ahogy a XXII. kerület is.

Hungaricum Nagytétényben
„Én dalt jövendő húsvétjára zsongok”
Húsvétvasárnap koncerttel köszöntötte Budafok-Tétény lakosait a 100 Tagú
Cigányzenekar. A nagy múltú, Örökség
díjas együttes szólistái a Cziffra Központban muzsikáltak az ünnep alkalmából.
műsorban Brahms, Erkel, Monti és

ADinicu népszerű művei hangzottak

Karsay Ferenc és Németh Szilárd

A három éve felavatott Szmolenszk-emlékműnél helyeztek el koszorút április
10-én a 2010-ben történt légi katasztrófa évfordulója alkalmából, amelyben 96
lengyel, köztük Lech Kaczyński köztársasági elnök vesztette életét.
rbán Viktor miniszterelnök 2018adta át ünnepélyes keretek
között a Makoldi Sándor szobrászművész által alkotott Mementó Szmolenszkért emlékművet, amely része a
budafoki Duna-part megújított szakaszának. A DunaFok szabadidőpark Budapest és Budafok-Tétény önkormányzata együttműködésében, a
TÉR_KÖZ pályázat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

Oban

Németh Zsolt

A koronavírus-járvány miatt idén
csak szűk körben zajlott a megemlékezés, amelyen részt vett Németh Zsolt országgyűlési képviselő,
Karsay Ferenc polgármester, Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester,
Jerzy Snopek lengyel nagykövet, a
Budafok-tétényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kállainé Jakab Ágota Anasztázia és a nemzetiségi önkormányzat alelnöke, Csatlósné
Kállai Ágota Anna. Az emlékműnél
tiszteletét tette a Honvédelmi Minisztérium kerületünkbe látogató parlamenti
államtitkára, Németh Szilárd is.
A lengyel nagykövet elmondta, hogy a Szmolenszk-emlékmű az
első, ami emléket állít a katasztrófában elhunytak számára, Karsay Fe-

renc polgármester pedig így fogalmazott:
,,Azok az igazán jól működő emlékhelyek, amiket az emberek a mindennapi életükben tudnak használni, azt
érzik igazán magukénak.”
Németh Zsolt országgyűlési képviselő a lengyel–magyar összetartásról
nyilatkozott a Promontor TV-nek: ,,Az
elmúlt évszázadokban nagyon sok közös élménye volt a magyaroknak és a
lengyeleknek. A legjellemzőbb sajátossága ezeknek a közös élményeknek,
hogy amikor az egyik nemzetet valami
súlyos katasztrófa, tragédia érte, akkor
a másik nemzet demonstratívan kifejezi a szolidaritását.”
A szűk körű megemlékezés az emlékhely megkoszorúzásával zárult. n (N. D.)

V. H.: – Miért előnyös egy saját CTkészülék, illetve miért jó a vizsgálatok
megvásárlása a lakosok számára?
K. F.: – Szeretnénk, ha a budafoktétényiek helyben részesülhetnének
orvosi ellátásban, ezért vásároltunk
CT-berendezést, amelyet minél előbb
szeretnénk üzembe helyezni. A készülék megvásárlása azonban sokkal kisebb „falat”, mint biztosítani a megfelelő körülményeket a beüzemeléshez,
beszerezni a szükséges engedélyeket.
A szakrendelő műszaki okok miatt
nem megfelelő hely, ezért a képalkotó
diagnosztikai eszköz Nagytétényben,
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
különálló épületében, a Nagytétényi út
264. szám alatt kap helyet.
H. G.: – A főváros arra törekszik,
hogy a szabad kapacitásokat kihasználva, államilag nem finanszírozott
vizsgálatokat vásároljon. A cél, hogy
daganat gyanúja esetén hét napon belül mindenkinél elvégezzék a CT- vagy
MR-vizsgálatot, és további három
munkanapon belül elkészüljön a lelet
is. Az orvosok a hetekig tartó várakozás helyett a fővárosi kontingens terhére is beutalhatják a beteget a számukra
megadott intézménybe, így a budafoktétényieket a Semmelweis Egyetem radiológiai klinikájára. Ezt a „BP” térítési kategóriában jelentett ellátást nem
a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) finanszírozza, hanem a
fővárosi önkormányzat. Amíg a XXII.
kerületben nem üzemel az új eszköz, a
főváros által leszerződtetett szolgáltató végzi el a vizsgálatot, utána pedig
helyben vásárolunk plusz CT-vizsgálatokat a budafok-tétényiek számára. A
szakmai visszajelzések kedvezők, több
kerület egészségügyi vezetője, többek
között a XXII. kerületben lévő Káldor
Adolf Rendelőintézet ügyvezető igazgatója, Kiss Norbert is üdvözölte ezt a
programot. n (Tamás Angéla)

el, a Magyar táncok, a Palotás, a Csárdás és A pacsirta, amelyeket a szólistákból álló együttes virtuóz módon
közvetített hallgatói felé. Ahogy az istentiszteleteket és a szentmiséket, úgy
az ünnepi koncertet is az online térben
követhettük húsvét első napján délelőtt.
– A tavalyi évhez hasonlóan ismét
nem ünnepelhetünk a megszokott módon. Nem ülhet le a nagycsalád közös húsvéti lakomára, és a locsolkodás több száz éves hagyományát sem
ápolhatjuk széles körben. Nem szoríthatjuk meg személyesen egymás kezét,
az internet segítségével azonban mégis részt vehetünk a kerületünkben nemrég otthonra lelt 100 Tagú Cigányzenekar húsvéti koncertjén – üdvözölte az
online közvetítés közönségét Karsay
Ferenc polgármester, aki Juhász Gyula soraival kívánt kellemes ünnepeket.
Bajkai István országgyűlési képviselő a nagyhét jelentőségéről, a böjti
időszak különlegességéről és a kereszténység lényegéről beszélt köszöntőjében, majd megköszönte az önkormányzat vezetőinek, hogy azonnal
segítő kezet nyújtottak a bajba került
együttesnek. Mint mondta, fájlalja,
hogy a baloldali vezetés elüldözte őket
a VII. kerületi próbahelyükről, de boldog, hogy a Cziffra Györgyről elnevezett kulturális központban igazi, méltó
otthonra leltek.

– A 100 Tagú Cigányzenekar olyan
nemzeti érték, amelyre mindnyájan
büszkék vagyunk, olyan boldogságot
tudnak adni mindnyájunknak, amely
semmi máshoz nem fogható – zárta
gondolatait Bajkai István.
„Homlokomon két aranypánt van:
az egyik a cigányságom, a másik a magyarságom. Egyikről sem kívánok lemondani, hiszen mindkettő az enyém”
– idézte és vitte tovább Péli Tamás
roma festőművész gondolatát Németh
Zsolt országgyűlési képviselő, aki
szintén részt vett és beszédet mondott
a húsvéti koncerten.
– Az élet győz a halál fölött. Az egymásért vállalt áldozat győz a kirekesztés és a gyűlöletkeltés fölött. Kívánom,
hogy az élet öröme és a közösségi felelősség gondolata kísérje önöket a legnagyobb keresztény ünnep során baráti
közösségükben, családjukban – mondta Németh Zsolt, majd ismét felcsendült a muzsika.
(A koncert megtekinthető Budafok-Tétény YouTube-csatornáján és a
Promontor Televízió Vodafone 522-es,
valamint a Telekom IPTV 279-es csatornáján.) n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó

gyász
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Álláspont

Elhunyt Bleicher László
Koronavírus-fertőzés vitte el a csupaszív önkormányzati dolgozót

Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester

Mindannyian felelősek
vagyunk környezetünk
tisztaságáért
Atozott körülményekhez. Míg a tavalyi, rendkívüli évben gyűjtőpontos rendz elmúlt időszakban azonban nekünk is alkalmazkodnunk kellett a megvál-

Koronavírus-fertőzés következtében elhunyt önkormányzatunk Közterület-felügyeleti Csoportjának munkatársa, Bleicher László.
Laci (akit barátai, jó ismerősei Meláknak becéztek) 2015ben került a szervezetileg átalakult közterület-felügyelethez. Nyitott és barátkozó személyiségének köszönhetően
hamar beilleszkedett, és az elmúlt években igazi csapattársként segítette a közös munkát. A feladatából adódó
közrend, köztisztaság védelme mellett a helyi rendőrkapitánysággal történő együttműködés során a közbiztonsági feladat ellátásban is részt vett. Munkáját becsülettel és
tisztességgel végezte, mindig szem előtt tartva kerületünk
lakosságának segítését, illetve az általuk jelzett problémák megoldását.
Folyamatosan segítette a hátrányos helyzetű családokat a vállalkozók által felajánlott több mázsa gyümölccsel
és bútorzattal, ruházattal. Nemegyszer saját fizetéséből is
támogatta őket. Az összegyűlt ajándékokat, adományokat

számtalan alkalommal személyesen juttatta el a rászorulóknak, megtervezve annak kiszállítását is.
A programok szervezésén felül sok értékes ajándékkal,
illetve egyéb tárgyakkal segítette a családok megélhetését, akik bármikor bizalommal fordulhattak hozzá. Lacit
nagy tisztelet övezte ezeknek a családoknak a körében,
mindig hálásan emlegették segítőkészségét, szinte erőn
felül végzett munkáját. E tekintetben végzett kiemelkedő
munkája követendő példa lehet.
Felügyeletünk alkalmazottjaként a köz érdekében végzett kimagasló feladatellátása során többször részesült
dicséretben, illetve elismerésben.
Bleicher László a BMTE szurkolói csoportja, az Ultras
Promontor tagja, a Budafok hűséges szurkolója is volt.
Emlékére az FTC elleni mérkőzés egyperces gyászszünettel kezdődött. A meccs előtt a szurkolói csoport csendes megemlékezést tartott a Sportvendéglőnél.
Drága Laci! Az eltöltött közös évek nem múlnak el
nyomtalanul, hiányzol, nyugodj békében! n

önkormányzati képviselő
Budafoki Baloldal

SEGÍTÜNK!
A járvány fokozódó terjedése továbbra is
nehéz helyzetben tart sok családot, több
dolog miatt is. Ami a jelen helyzetből adódik, s hozzám a legközelebb áll, az a szociális terület. Sokan hívtak, írtak az elmúlt időszakban, s kerestek meg több
problémával, amiben segítséget kértek.
Volt, akinek tabletet szereztünk be inter-

Jurás László
önkormányzati képviselő
Általános Ipartestület

A fejlődés nem áll meg
Rózsavölgyben
Ebben a mindenki számára nehéz időszakban sem állt meg Rózsavölgy fejlődése.
Végre elkészült és használatba vehettük a Pék utcai, valamint a Tordai úti
csomópontban felfestett gyalogátkelő-

Kerekes Gábor
önkormányzati képviselő

Momentum Mozgalom

A lakók javaslatai nem
időszerűek? Dehogynem!

Mi a véleményük?
Daróczi Károly

szerben szabadulhattunk meg a lomoktól, addig idén ismét házaink elé pakolhattuk ki a háztartásunkban keletkező nagy darabos szilárd hulladékot.
Az évenkénti egyszeri, díjmentes lomtalanítás április 6-tól 16-ig tart kerületünkben, mely eddig fegyelmezetten és nagyon jól szervezetten zajlik.
A lomtalanítási szolgáltatás azért is fontos mindannyiunk számára, mert olyan
hulladékok elszállítására nyújt lehetőséget, melyektől méretükből kifolyólag a folyamatos kommunális ürítés során máshogy nem szabadulhatunk meg. Ezek minden olyan feleslegessé vált nagy darabos hulladékot jelentenek, mint például bútor,
matrac, szőnyeg. Tehát Buksi kinőtt kutyaházát is teljes nyugalommal kitehetjük.
Viszont a háztartásban naponta képződő kommunális hulladékot, azaz például az ételmaradékokat ne az utcára, hanem a szemetesbe tegyük. Ezzel is óvva
környezetünket és megkönnyítve az FKF munkatársainak tevékenységét. A szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék, illetve a veszélyes hulladék kihelyezése is szigorúan tilos!
A veszélyes hulladékok leadására a budapesti hulladékudvarok biztosítanak
lehetőséget egész évben, mely a korábbinál lényegesen korszerűbb és környezettudatosabb megoldást jelent.
Ezenkívül Budafok-Tétény önkormányzata, reagálva a lakossági panaszokra, alternatív lehetőségként három gyűjtőpontot is kialakított a kerületben. Bízunk benne, hogy ezzel is segítjük a lakosság felelős és a környezetére odafigyelő magatartását a veszélyes hulladékok kapcsán.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a lomtalanítás ne okozzon fennakadást
kerületünkben, ezért a szabályok betartását nagy erőkkel a kerületi kapitányság rendőrei, közterület-felügyelőink, polgárőreink és a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság munkatársai is fokozottan ellenőrzik, valamint az előző évekhez
hasonlóan mobil térfigyelő kamerák is felügyelik.
A kerületi önkormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít világunk, környezetünk tisztán tartásának, természeti értékeink megőrzésének. A lomtalanítással
párhuzamosan külön takarítási munkálatokat is végzünk, és eltüntetjük az esetlegesen hátramaradt szemetet az utcákról. Arra buzdítjuk a szülőket, nagyszülőket, hogy a környezettudatos gondolkodásmód kialakítását, a társadalomért
felelős szemléletmód formálását minél előbb tudatosítsák a fiatalokban.
Ismertessük meg gyermekeinket, unokáinkat a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságával, az újrahasznosítás nyújtotta lehetőségekkel, a globális környezeti problémákkal és lehetséges megoldásaikkal, hogy olyan felnőttekké válhassanak, akik megóvják bolygónkat és megőrzik értékeit az utókor számára. n

nethasználattal, mert szükség volt erre a
gyereke otthoni tanulásához. Másnak támogatást nyújtottunk, pl. gyógyszerek,
élelmiszer beszerzéséhez, mert a családban mind a három generációt egyszerre
borította le a lábáról a járvány, s túl soká
elhúzódott a felépülésük. Volt, akinek pl.
építőanyaggal és bútorokkal segítettünk,
mert leégett a ház, amiben éltek.
Itt külön köszönetet kell mondanom a
kerületi Szociális Szolgálat minden munkatársának áldozatos munkájuk elismeréseként!
A húsvét előtti időszakban sajnos
megszaporodott azon megkeresések
száma, amikben nehéz anyagi helyzetük miatt kértek támogatást tőlem vagy

a Roma Önkormányzattól. Örömmel közölhetem, hogy 120 családnak készítettünk a húsvéti asztalra élelmiszercsomagot, akiknek többsége nem roma család
volt! A csomagban a sonka, tojás, torma,
kalács, zöldségek stb. mellett a gyerekekre is gondoltunk, csokinyuszit küldtünk nekik.
Nagyon fontosnak tartom, hogy MINDENKI OLTASSA BE MAGÁT, hiszem, hogy
ez az egyetlen védekezési lehetőség a
járvány ellen! Amennyiben ön esetleg
még nem regisztrált az oltásra, de szeretne és eddig nem tudott, úgy felajánlom a segítségünket!
Jó egészséget, sok erőt kívánok
mindnyájunknak! n

ket. Így már biztonságosan lehet megközelíteni a tömegközlekedési eszközök
megállóit.
Folyamatos a munkavégzés az elágazásnál épülő Bringaparkban, megérkeztek a beültetésre kerülő fák, valamint
elkezdődött az ügyességi pályák aszfaltozás előtti betonozása. Mivel rendszeresen kilátogatok a területre, fotókkal számolok be a park munkálatairól a „Hajrá,
Rózsavölgy” Facebook-csoportban. Ha
erről nem szeretne lemaradni, kérem,
csatlakozzon, és első kézből kap információkat, fényképeket a völgy életéről.
Képviselőségem legnagyobb sikereként április 8-án megkaptam a Bu-

dai Nagy Antal Gimnázium és a Kolonics György Általános Iskola udvarán
épülő tornacsarnok teljes tervdokumentációját. Várhatóan nyár elejére az építési engedély is a birtokunkban lesz. Itt
köszönöm meg a hivatal dolgozóinak a
korrekt és gyors ügyintézést, ami lehetővé tette, hogy tizenhárom hónap alatt
az ötletből kész terv született, így már
nincs akadálya, hogy pályázzunk a kivitelezésre. Sajnos idén kevesebb forrást tud biztosítani a kormány a beruházásokra, érthető okokból, de mindent
elkövetek, hogy ebben a képviselői ciklusomban megépüljön a tornaterem a
gyerekek nagy örömére. n

A tavalyi év híre volt, hogy a főváros 1,2
milliárd forintot biztosít Budafok-Belváros
fejlesztésének első ütemére. A Tóth József
utca–Nagytétényi út csomópontban körforgalom épül, a Mária Terézia utca első
szakaszát kiszélesítik, és buszsávot alakítanak ki. A hírre több lakó keresett meg
javaslatokkal. Volt, aki a Duna-part gyalogos megközelíthetőségének megoldására tett javaslatot, mások a gyalogátkelők

Kóber György Márk
önkormányzati képviselő

Közösség Dél-Budáért
Egyesület

A főváros és a kormány megállapodása nyomán kerületünk idén további 225 millió forint támogatást kap
egészségügyi fejlesztésekre. A megállapodást Havasi Gábor, a fővárosi önkormányzat egészségügyi tanácsnoka
jelentette be. Karsay Ferenc ezután a
tőle jól ismert stílusban versengésbe
kezdett, hogy kinek az eredménye a
támogatás.
A vitát szerencsére gyorsan le lehet zárni két idézettel: „A források elosztásába nem
szólunk bele, ez Karácsony Gergely kizárólagos hatásköre, a Főpolgármester megtette a javaslatait, mi pedig támogattuk eze-

és a buszmegállók biztonságának fokozását kérték. További ötletek érkeztek a kerékpáros közlekedés javítására a területen.
A javaslatokat elküldtem Németh Zoltán fideszes alpolgármesternek, azt kérve,
hogy továbbítsa azokat a tervezést folytató BKK-nak. Azt a választ kaptam, hogy a
beruházás tervezési, engedélyezési szakasza lezárult, így a javaslatok BKK-nak
való elküldését nem tartja időszerűnek. Ez
azonban csak kifogás volt, mert ő is pontosan tudta, hogy a közbeszerzés kiírásához
szükséges tervcsomag összeállítása most
fog következni.
Elküldtem hát én az ajánlásokat a BKKnak. A BKK most arról tájékoztatott, hogy
a javaslatokat átadják a tervezőnek azzal,
hogy vizsgálja meg a megvalósíthatóságukat, és vezesse át a tervekre. Megy ez, ha
akarjuk! n

ket.” Fürjes Balázs (Fidesz) államtitkár,
március 19., 10:10.
„A javaslatot a Főpolgármester teszi,
a kerületek közötti elosztás a főpolgármester felelőssége, javaslatát mi elfogadtuk!” Fürjes Balázs (Fidesz) államtitkár, március 19., 16:14.
Szerintem tehát finoman szólva is
téves az az állítás, amit Karsay Ferenc
polgármester hangoztat, hogy nem volt
egyeztetés a kerület és a főváros között.
Az is tény, hogy Karácsony Gergely
vezetésével már most, két év alatt több
egészségügyi fejlesztési támogatás,
575 millió forint érkezett a XXII. kerületbe, mint 2010 és 2019 között összesen (367 millió).
Polgármester úr viselkedésesével
nem a budafok-tétényi polgárok, hanem a saját érdekeit szolgálja, ráadásul
a korábbi együttműködési felhívásainak
sem felel meg. n

A Képviselet oldalunkon megjelent cikkek tartalmáért a kiadó
és a szerkesztőség nem vállal felelősség, mert azok nem minden esetben
a szerkesztőség vagy a kiadó álláspontját tükrözik.
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KULTÚRA

 Városházi Híradó

A dolgok változnak, a vers örök
A könyvtár az ajtajára kitett versekkel,
a Klauzál Ház kisfilmmel ünnepelt
Költészet napját József Attila szü-

Aletésnapján ünnepeljük 1964 óta.

Kossuth-díjat kapott
az örök lázadó rocker

A XX. század egyik legnagyobb lírikusa 1905. április 11-én született, és
mindössze harminckét évet élt, mégis a magyar költészet egyik legjelentősebb alakja. Rá emlékezünk ezen
a tavaszi napon, amelyet versolvasással, vershallgatással töltünk. Felidézzük az iskolában tanult költeményeket, melyeket annak idején talán
csak kénytelen-kelletlen magoltunk
be anélkül, hogy igazán elmélyültünk
volna a szépségükben. Verset olvasunk gyerekeinknek, kedvesünknek
vagy csak saját magunknak, mert van
miből válogatnunk, hiszen a magyar
költészet a páratlan szellemi kincsek
kifogyhatatlan tárháza.
A színházak, kultúrházak ugyan
zárva vannak, nem vehetünk részt

felolvasóesteken, költészet napi rendezvényeken, de a versek ettől még
ránk találnak. Olvashatjuk a budafoki könyvtár ajtajára kitett, ismert költeményeket, válogathatunk régi nagy
költőink gyermekeknek szóló írásaiból és a kortárs irodalom legkisebbeknek szóló gyöngyszemeiből a művelődési központ honlapján, vagy
megnézhetjük a Klauzál Ház kisfilmjét a YouTube-on a Magyar költészet
napja tiszteletére címmel, amelyben
Pilinszky, Arany, Babits, Ady, Kosztolányi, Berzsenyi, Kányádi, Petőfi, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Radnóti vagy József Attila gyönyörű sorai
érintik meg lelkünket.
„Igazi lelkünket, akárcsak az
ünneplő ruhákat, gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd
az ünnepekre.” n (Tamás Angéla)

Nagy Feró: Bevallom, elsírtam magam az örömhírtől
Azok a boldog szép napokat most még
boldogabban énekelheti az Ős-Bikini
és a Beatrice frontembere, a „nemzet
csótánya”, aki március 15-én Kossuthdíjat kapott. Illetve csak kapott volna,
ha nincs járvány… Nagy Ferót 75. születésnapján érte élete legnagyobb elismerése.
– Boldog vagyok, hogy gondoltak rám
„odafönt”, de ez nemcsak az én érdemem, hanem azoké a barátaimé, zenésztársaimé is, akik évtizedek óta kitartanak mellettem, és akik nélkül nem
lettem volna Nagy Feró – ezekkel a
szavakkal fogadta gratulációnkat a legendás zenész. – Nem vártam, nem
gondoltam, hogy amit egész életemben
csináltam, Kossuth-díjat érdemel. Két
héttel korábban értesítettek a jó hírről, mint a közvéleményt, alig bírtam
magamba tartani. Bevallom, el is sírtam magam. A díj méltó helyét is kitaláltam, majd ha kézhez kapom egy
alkalmas pillanatban, az Orbán Viktortól kapott pálinka mellé teszem a vitrinben…

– Milyen pálinkát kapott a miniszterelnöktől, és hogy ízlik?
– Fügét, de még nem kóstoltam
meg. Ez ereklye a számomra, eljön az
„ő” ideje.
– Nemcsak pálinkát kapott, hanem
hideget-meleget is... Hogyan fogadta a
sértő internetes megjegyzéseket?
– Arra a tíz dalra vagy büszke? –
kérdezték a fröcsögők. Legyek már
büszke rájuk. Ez a jelentős díj azoknak is szól, akik nem akarták ezt az elismerést… Különben hidegen hagynak
a rosszindulatú, irigy vélemények.
– Hadd irigykedjek én is, mire költi
a díjjal járó milliókat?
– A tizenhatmillió sorsáról a párom
dönt, ő nálunk a pénzügyminiszter.
Szerintem az unokáimra költjük, szeretném az ő jövőjüket biztosítani, nekem megvan mindenem. Három unokám van, szeretném, ha még az idén
megszületne a negyedik. Karácsonyra
és születésnapjaikra mindig babakötvényt vettem nekik, ez így lesz most
is, legfeljebb vastagabban fog majd a
tollam. Hadd gondoljanak rám úgy, ha

már nem leszek, hogy milyen rendes
nagyapjuk volt.
– Évtizedekig a keményszívű rockert
mutatta, most meg kiderül, hogy milyen
jószívű, zenés tehetségkutató műsorokban is rendszeresen ellágyul a szíve…
– Gyakran elérzékenyülök emberi dolgokon. A zsűrizést pedig nagyon
szeretem, de az biztos, nem könnyű
kollégák sorsáról dönteni. Engem a tehetségek magukkal ragadnak, és ilyenkor alig veszem észre a hibáikat.
– Az ünneplés(ek) után min dolgozik?
– Egy színdarabon, aminek én leszek a főszereplője. Nem árulok el bővebbet róla, de azt igen, hogy a Nemzeti Színházban lesz ősszel a bemutatója.
Nagy Feró végezetül azt is elárulta
nekünk, hogy mindig szívesen jár Budafokra, nemcsak a bor- és pezsgőfesztiválra vagy barátaihoz – jó kapcsolatot ápol például az itt élő „kollégával”,
Szigeti Ferivel –, de „Keresztanyuhoz”
is. Ezen a címen fut az RTL Klubon
egy tévésorozat, amelyben egy vagány
fickót játszik – ezentúl Kossuth-díjasként… n (Temesi László)

Cziffra György hagyatéka

Újabb videók a néhai nagytétényi zongoraművész emlékére
nézők és hallgatók személyes je-

Alenléte nélkül, a Cziffra Fesztivál-

lal kezdődött el február 4-én a Cziffra
György-emlékév. A zongoraművész
születésének 100. évfordulója alkalmából tiszteleg a hazai és nemzetközi zenei világ Cziffra György előtt,
aki életének néhány évében a Bálvány
utca 14. szám alatt lakott feleségével,
a budafoki sváb és egyiptomi gyökerekkel rendelkező Ab-Din Zuleikával,
azaz ahogy a kitűnő zongoraművész
hívta, Soleilttel. A világhírű előadóművész emlékét kerületünkben lakóháza, a 2013-ban átadott Cziffra
György Nagytétényi Kulturális Központ és annak falán elhelyezett, kőbe
faragott emléktábla, S. Hegyi Béla alkotása őrzi.
A fesztivál online megrendezett
nyitóeseményén elhangzott: az emlékév célja, hogy felidézze a világhírű pianista munkásságának szellemi és művészi örökségét, középpontba helyezve
a romantikus zongorajáték és az improvizáció hagyományát, valamint teret
engedjen az előadói szabadságnak és
támogassa a fiatal művészgenerációt.
Bősze Ádám zenetörténész kiemelte, hogy a Cziffra Fesztivál szervezőinek, különösen a Kossuth- és Liszt-díjas Balázs János művészeti vezetőnek
nagy öröméül szolgál, hogy Magyarország kormánya a 2021. február és
2022. május közötti időszakot Cziffra György-emlékévvé nyilvánította, az

UNESCO pedig felvette a közösen ünnepelt évfordulók sorába.
– Számára a zongora több volt, mint
eszköz: igaz és hűséges társa volt ötévesen a cirkuszban, a pesti éjszakák
bárjaiban és a Carnegie Hall fényűző
színpadán. Magával ragadó zongorajátéka egyaránt elvarázsolta a lokálokban ülő törzsközönséget, a zeneakadémiai professzorokat és az ’56-os
fiatalokat – méltatta a zongoraművészt Balázs János, aki kihangsúlyozta, hogy szeretnék a világnak bemutatni és tovább éltetni azt a Liszt Ferenc-i
hagyományból táplálkozó szellemi
és művészi örökséget, amelyet Cziffra képviselt és ránk hagyott. A Cziffra

Fesztivál nyitórendezvénye megtekinthető a Youtube.com-on.
A szervezők az emlékév további programjainak jelentős részét elhalasztották a járványügyi helyzet miatt,
néhány rendezvényt azonban online
program keretében megtartanak. Így
Mocsári Károly zongoraművész koncertjét (Pécs, április 12.), Tompos
Kátya és Balázs János közös előadását
(Békéscsaba, április 14.) és Balázs János Improvisart című szólóestjét (Zalaegerszeg, április 25., 19 óra) díjtalanul megtekinthetik a cziffrafesztival.
hu/kozvetitesek oldalon és a Cziffra György Fesztivál Facebookcsatornáján. n (Tamás Angéla)

Újabb kötetére készül
Lukács Sándor
A Kossuth-díjas színművésszel a költészetről,
szép beszédről és Leóról is beszélgettünk
Öt évvel ezelőtt kapott Kossuth- és Kazinczy-díjat, az előbbit nívós színjátékáért, az
utóbbit szép beszédéért. Lukács Sándor
egyszeres nagyapa – tavaly tavasszal született Leo unokája – és „nyolcszoros” költő, most készül kilencedik verseskötete.
budafoki Nap Kiadó vezetője, Se-

Abestyén Ilona már több könyvét ki-

adta a jeles költő-színművésznek, ami
a bizalom jele, és annak, hogy ezek a
versek sikeresen találnak utat az olvasókhoz.
– A karantén alatt van bőven idő
az elmélyülésre, az alkotásra, az írásra – mondta költészet napi megkeresésünkre Lukács Sándor. – Remélem, a
mostanában született verseim is utat találnak majd olvasóim szívéhez, ebben
bízik a kiadóm vezetője, Sebestyén Ilona is.
– S mikor érhetik el legújabb költeményei a költészetet szeretők szívét?
– Miután tavaly ősszel jelent meg
a Földi szokásaid című verseskötetem
és a Petőfi Irodalmi Múzeumban sikeres könyvbemutatót tartottunk, ezt az
évet kihagyjuk, és csak jövőre várható a
megjelenése. Addig pedig még biztosan
születnek újabb versek.
– Az első unokájának születése és a
nagyapaszerep bizonyára sok idejét elveszi, hiszen a színházak jelenleg zárva vannak…

– Nagyon élvezem ezt a szerepet, szerencsére közel laknak a fiamék, így amiben tudjuk, a feleségemmel segítjük őket.
Mindennap látom a kis Leót, s jó nézni,
átélni, ahogyan napról napra fejlődik.
– Ön híres nemcsak remek játékáról, hanem szép versmondásáról, szép
beszédéről is.
– Vallom, hogy nem szépen, inkább kifejezően és érthetően kell beszélni, a hadarást, a motyogást száműzni kell. Sértő, ha
a közönség egy hangot sem ért a színész
szavaiból. A beszédre nagyon oda kell figyelnie, de a néző ezt nem veheti észre,
annak folyékonynak, természetesnek kell
lennie. A mi időnkben Sulyok Mária, Gáti
József, Básti Lajos és Montágh Imre tanították a beszédet a főiskolán. Sokat tanultunk tőlük. A színésznek a beszéd olyan,
mint a zenésznek a hangszer. A verset is
kifejezően, érthetően kell mondani.
– Hetvenes éveinek kezdetén azt nyilatkozta, hogy egyre közelebb kerül a
végtelenhez…
– Erről is születtek már verseim.
Tudomásul kell venni az idő múlását. A rohanó éveket abból is érzékelem, hogy húsz évvel ezelőtt akármilyen sokat játszottam, soha nem kellett
elővennem a szövegkönyveket, mert
jó memóriám volt, most meg egy nagyobb szerepnél minden előadás előtt
két napot szánok rá, hogy átvegyem a
szöveget. n (Temesi László)

Városházi Híradó
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Bodza Klára olvas,
jógázik és könyvet ír
Az egykori budafoki tanár magyar népdalokat népszerűsít
Bodza Klára szállodaigazgató szeretett volna lenni, mégis népdalénekes
és pedagógus lett. Számára 1968ban nyílt ki a rózsa – megnyerte a
Nyílik a rózsa című televíziós zenei
vetélkedőt –, és akkor nyílt ki számára a művészi pálya kapuja, s azóta
járja országot-világot magyar népdalokkal. Az ismert énekművész másfél évtizedig Budafokon tanított a Nádasdyban.

Életet mentett
a szabadnapos katona

Karsay Ferenc polgármester emlékplakettel köszönte meg az őrmester hőstettét
Karsay Ferenc polgármester felhívó videójában a kerületi lakosság közreműködését kérte, hogy megtalálja azt a személyt,
aki még február elején segítő kezet nyújtott egy ájulás szélén lévő kismamának a
133E buszon. A budafok-tétényiek szívügyüknek tekintették az önzetlen fiatalember megtalálását, és az ezer megosztásnak köszönhetően hamar rátaláltak
az önkéntes területvédelmi tartalékos őrmesterként szolgálatot teljesítő katonára. A hőstettet a polgármester április 13án emlékplakett átadásával köszönte meg
a Városháza dísztermében. Az átadáson
részt vett Németh Szilárd, a Honvédelmi
Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes is, aki szintén köszönetet
mondott Pék Attila őrmesternek az életmentő tettéért, és egy ezüst emlékérmet
nyújtott át a katonának.
sajtótájékoztatón Németh Szilárd ál-

Alamtitkár az önkéntes tartalékos rend-

szer lehetőségeiről és sikereiről számolt
be. „Azok az emberek, akik a munkájuk
mellett szeretnének a haza fegyveres védelmében szerepet vállalni, azok számára kiképzést biztosítunk. Több mint tízezer ember van már ebben a rendszerben.
Amikor egy ilyen háborús támadás érte az
országot, mint a koronavírus-támadás, akkor arra gondoltunk, hogy ezt az önkéntes rendszert még tovább kell fejleszteni,
hiszen nemcsak az egészségünk, hanem
a gazdaságunk is veszélybe került. Sokan
elvesztették a munkájukat, így nekik szerettünk volna segíteni a speciális önkéntes
területvédelmi tartalékos rendszerrel.” Az
államtitkár hozzátette, hogy ebbe a rendszerbe könnyebb bekerülni, és a kiképzés
alatt még fizetés is jár. A sikeres vizsga
után pedig eldönthetik, hogy a tartalékos
rendszert, vagy főállású katonaként az al-

tiszti akadémia acélkocka rendszerét választják. „Az ország újranyitását követően lehetőség van az eredeti szakmájába
visszamenni dolgozni, hiszen ez a képzés
nem kötelez semmire, csak lehetőséget
nyújt és segítséget. Eddig már több mint
1200 embert képeztek ki és 400-an maradtak a honvédség kötelékében” – nyilatkozta lapunknak Németh Szilárd.
Pék Attila őrmestert a hőstettet követően, két hónappal később ugyanazon a
helyszínen kérdeztük. Ő rendkívül szerényen válaszolt kérdéseinkre.
– Hős katonaként említik a hírekben
és a felhívásban is, melyet Karsay Ferenc
polgármester tett az interneten, mit gondol erről?
– Igen, hőstettnek számít, de nem kellene annak lennie, mert mindenkinek az
lenne a kötelessége szerintem, hogy az
embereken segítsen. Nekem természetes
dolog volt, hogy segítsek a hölgynek leszállni, illetve ellátni a szükséges ivóvízzel és értesíteni a családját, hogy baj van.
– Milyen érzés volt, hogy ilyen sok ember mozdult meg a kerületben és osztotta
meg a felhívást, hogy sokan mondhassanak köszönetet önnek?
– Nagyon meglepett. Nem számítottam erre, és mint mondtam, szerintem magától értetődő, hogy az embereken segítsünk.
– Mi történt azon a bizonyos napon,
amikor egy kismama és pár hónapos
magzatának életét mentette meg?
– Éppen az alapkiképzésről jöttem
haza a 133E busszal és láttam, hogy a
hölgy nagyon verejtékezett és próbál ablakot nyitni a Jókai utcai megállónál, ami
nem sikerül neki, így a Lépcsős utcai
megállónál le szeretett volna szállni, de
megbotlott, ekkor elkaptam és segítettem
leszállni a buszról. Elmondta a kismama

nekem, hogy ő most laborvizsgálaton volt
és nem evett, nem ivott egész nap, ezért
hoztam neki üdítőt és ásványvizet. Az ő
kérésére mentőt nem hívtam, de a férjét
értesítettem telefonon, hogy sürgősen jöjjön érte. Amíg meg nem érkezett a hölgy
párja, addig én az anyuka mellett maradtam és vigyáztam rá.
– Kérem, néhány szóban meséljen magáról, önnek van családja, gyermekei?
– Jelen pillanatban a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezrednél (MH 6. TVE) vagyok mint speciális önkéntes területvédelmi tartalékos
(SÖTT), és a hazámat szolgálom! Elváltam és van egy húszéves fiam, aki Csehországban lakik. A testvéremmel élek
együtt. Korábban artistaként dolgoztam,
de egy baleset miatt ezt abba kellett hagynom. De voltam főszakács, kereskedelmi
asszisztens, boltvezető-helyettes és közben megszereztem a lég- és kispuska versenybírói képesítést, amelynek köszönhetően később már a lőtéri versenyeken is
bíráskodhattam. Barátom és példaképem,
Fabók Ferenc százados biztatására jelentkeztem először önkéntes területvédelmi
tartalékosnak, majd a COVID-19 járvány
okozta gazdasági helyzet miatt SÖTT
közkatonának, az MH 6. TVE 30. Területvédelmi Zászlóaljhoz.
– Az előző szakmákhoz képeset kicsit
eltérő a mostani hivatása, milyen a Magyar Honvédségnél dolgozni?
– Nagyon jól érzem magam a honvédségnél, kellemes a környezet, mindenki
nagyon rendes. Én csak ajánlani tudom
mindenkinek, mert egy új életcél, egy új
lehetőség, anyagilag is biztonságot nyújt.
Úgy tervezem, hogy sokáig itt maradok.
Szeretnék fejlődni, képezni magam, nagy
álmom a BTR és a T–72-es harckocsi vezetése. n (Viszkocsil Dóra)

A pillanat értéke Czóbel Minkával
Bíró Erzsébet lappangó verseket, kisprózákat gyűjt
Értékes könyv látott napvilágot a Költészet
napja alkalmából A pillanat értéke címmel,
Czóbel Minka tollából. Verseit, kisprózáit a
budafoki kötődésű Bíró Erzsébet Franciska gyűjtötte vaskos kötetbe. Azért is értékes ez a könyv, mert a legtöbb Czóbel-mű
itt olvasható először kötetben!
e ki is az a Czóbel Minka, akiről bi-

Dzonyára sokunk nem hallott még, pe-

dig korának, a XIX. század végének és
a XX. század elejének egy ismert és elismert költője, írója volt? Olyanok méltatták költészetét, írói munkásságát korabeli lapokban, mint Arany, Jókai, Ady,
Babits, Heltai, Herczeg, Móricz és Mikszáth! Aztán sokáig elhallgatták, de most,
egy évszázaddal később Bíró Erzsébet
Franciska a felszínre hozta a poéta és író
gyöngyszemeit, amiről, akiről így beszélt
lapunknak:

– Czóbel Minka munkásságának fénykorát 1890–1914 között élte, ez idő alatt
nyolc verseskötete, egy kisregénye és két
novelláskötete jelenik meg, de francia fordításai is sikert aratnak. Korának egyik
legműveltebb, legtájékozottabb és legsokoldalúbb költője, írója volt, aki művé-

szi színvonalon zongorázott is – mondja
az évekig Budafok-Tétényben a kereskedelemben dolgozó Bíró Erzsébet Franciska, aki arra a kérdésre, hogy talált Czóbel
Minkára, így válaszolt:
– Sokat köszönhetek Urbán László irodalomtörténésznek, aki felhívta rá a figyelmemet és részt vállalt az anyaggyűjtésben
is. De fia, a Budafokon élő Urbán Péter író
is sokat segített a kötet megjelenésében.
Örülök, hogy ilyen kincsekre bukkanhattam, hiszen amikor elkezdtem olvasni különféle régi újságokban, folyóiratokban
verseit és kisprózáit, szinte mindegyik magával ragadott, olyan gyönyörűek és színvonalasak. Kár, hogy kevésbé ismertek…
Ezen próbál segíteni ez a könyv, amelyet a Kortárs Kiadó adott ki. Bíró Erzsébet Franciska új „kincsei” – Gulácsy Irén
és gróf Bethlen Margit tollából – várnak
megjelenésre. n (temesi)

– Március 5-én töltötte be a 79. évét,
hogyan ünnepelt?
– Egy otthonban lakom, ahol nagyon jól érzem magam, mindenem
megvan, olyan, mintha szállodában
élnék… Rengeteg virágot kaptam az
itt lakóktól, akiknek palacsintapartit
tartottam.
– Hosszú életet és jó egészséget kívánunk. Jól hallottam, hogy közel a
nyolcvanhoz jógatanfolyamokra jár?
Mióta jógázik, és mi vitte rá erre a
különleges sportra?
– Már több mint húsz éve jógázom. Egyébként inkább én tartok
tanfolyamot az otthon lakóinak, a kis
öregeket kicsit megmozgatom. Egy
betegség miatt kezdtem el jógával
foglalkozni, és annyira megszerettem, annyira a lételememé vált, hogy
már nem is tudnék nélküle élni, mert
nemcsak a testet és a lelket ápolja, de
a hangszalagokat is. A mindennapos
jóga sokat segít a hangom és az állóképességem megőrzésében.
– A Nyílik a rózsa után egyenes út
vezetett a sikerhez?
– Nem mondanám! Nehezen fogadott be a művésztársadalom, csak
nagyon kemény munkával, évekkel később vívtam ki az elismerést.
A tiszta, eredeti forrásból származó
népdal iránti hűségem, elhivatottságom meghozta a gyümölcsét, azóta
már több komoly kitüntetéssel, például Németh László-, Eötvös József-,
Martin György-díjjal, valamint a Magyar Kultúra Lovagja címmel.
– Az év tanára is volt.
– Igen, 1996-ban kaptam a Nádasdy Kálmán plakettet. A pedagógusi
pálya mindig is vonzott, szívesen adtam át a tapasztalataimat a fiataloknak, bár eredetileg a vendéglátóiparban szerettem volna dolgozni, akár
mint szállodaigazgató. Az 1968-as
váratlan televíziós sikerem fordította meg az életemet, és inkább a mű-

vészi pályát választottam. Elvégeztem Szegeden a tanárképző főiskolát
ének-zene szakon, így megkezdhettem pedagógusi munkámat is, 1988tól 2003-ig például a budafoki Nádasdy Kálmán művészeti iskolában
tanítottam. Nagyon megszerettem a
kerületet, ma is szívesen visszajárok
ide, és találkozom egykori tanítványaimmal.
– Hosszú tanítási tapasztalatait összegezve kidolgozta a népi énektanítás módszertanát, amelynek „terméke” a Magyar Népi Énekiskola öt
kötete.
– Egész életemben arra törekedtem, hogy amit művészként megtanultam a pályán meg a népdalgyűjtéseken, az mind visszakerüljön
a tanítványokhoz, hogy ezt a műfajt megszeressék és kedvet kapjanak ahhoz, hogy azt az utat végigjárják, amit én is, és sikeresek legyenek.
Vannak kiváló tanítványaim: Vakler
Anna, Szalóki Ági, Navratil Andrea
és mások, akikre nagyon büszke vagyok.
– Mivel telnek mostanában a napjai?
– A jógát már mondtam, de szeretek olvasni, sőt írni is. Most éppen
könyvet írok az életemről… n (Temesi László)

Egykori „barlanglakók”
emlékeit keresik
Lakossági segítséggel újulhat meg
a Barlanglakás Emlékkiállítás
A kerületünkben található Barlanglakás Emlékkiállítás egyedülálló az országban, amely bemutatja a mélyudvaros barlanglakások világát. A
kiállítást 2021-ben szeretnék megújítani, ezért arra kérik Budafok-Tétény
polgárait, osszák meg a barlanglakásokkal kapcsolatos emlékeiket és fotóikat!
éhány évtizede még több tucat

Nilyen, lakott barlanglakás volt Bu-

dafok-Tétény területén. Az egykori
szükséglakásokat napjainkban már betömték, házakat építettek föléjük. Emlékük azonban még él a helyiek körében. Ha valaki élt még barlanglakásban
és szívesen mesélne erről, akkor kérik,
vegye fel a kapcsolatot Gyönki Viktóriával, a Klauzál Gábor Budafoktétényi Művelődési Központ muzeológusával, aki e-mailben és telefonon
is várja a jelentkezéseket (e-mail:
gyonki.viktoria@klauzalhaz.hu, telefon: 06-20/424-9280).
Az elmesélt emlékeket feljegyzik,
a képeket pedig akár ki is állítják, ily
módon a lakosság is tevékeny része-

se lehet annak, hogy a nagyközönség
megismerhesse Budafok-Tétény történelmi emlékeit, érdekességeit. Azzal is
sokat segíthetnek a múzeumnak, ha jelzik, hogy rendelkeznek olyan tárggyal,
dokumentummal vagy gyűjteménnyel,
ami helytörténeti szempontból fontos
lehet. n (budafokteteny.hu)
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KORONAVÍRUS

 Városházi Híradó

Fokozatosan megkezdődtek az enyhítések

Mivel jól halad az oltás az országban, lassan elindulhat a nyitás, a kijárási tilalom idejét lerövidítették, kinyitottak a boltok és a szolgáltatók
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az általános iskolák és az óvodák viszont
felkészültek az április 19-i nyitásra, a fertőtlenítés minden intézményben lezajlott.
Az érettségik minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében azonban a jelenlegi
elképzelések szerint a 9–12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti
oktatás. Az érettségik szempontjából fontos kiscsoportos felkészítőket, konzultációkat ugyanakkor továbbra is szervezhetnek a középiskolákban. Fő szabály szerint
csak az írásbeli érettségiket tartják meg, a
szóbelik és a gyakorlati részek jellemzően elmaradnak.
Az érettségi idén sem kötelező: aki
mégsem akar vizsgázni, szeptemberig
visszaigényelheti a befizetett díjat.
A pedagógusok oltása zajlik, százezren
már megkapták a vakcinát.
Ami az oltási számokat illeti: júniusra hétmillió magyar beoltásához elegendő
vakcina lesz hazánkban, ám eddig csupán
négymillióan regisztráltak. A hárommillió
beoltottat hamarosan elérjük, a négymilliót május elejére.

Az április 19-ig
betartandó szabályok
A jelenlegi szabályok szerint a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti
időszakban van érvényben. Az üzletek reggel 5 óra és 21.30 között lehetnek nyitva.
Az üzletek, köztük a március 8. óta
zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter
alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva
lehetnek. Az új szabályozás szerint átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben.
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűntek,
így kinyithattak a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.
Változatlanok maradtak a maszkviselésre vonatkozó szabályok, a települések belterületén, az utcán és a közterületen továbbra
is mindenki köteles maszkot hordani.
A vendéglátó üzletek továbbra sem
nyithatnak ki normál üzemben, csak az
ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az
egységekben. Csak az elvitelre alkalmas
ételek kiadása és szállítása érdekében, az
ehhez szükséges időtartamig mehetnek be
az éttermekbe a vendégek.
A szállodák és fitnesztermek továbbra
sem fogadhatnak vendégeket.. n (vh)

Jól halad az oltási program

Magyarország lakosságarányosan második Európában a beoltottságban
Magyarországon, lapzártánk idején
már 3 millióan kapták meg a koronavírus elleni védőoltást. Mintegy 1,2 millió embernek már a második oltást is
beadták. Az idősek csaknem 90 százaléka már részesült védőoltásban, de
nagyon fontos, hogy a járványügyi és
a higiénés szabályokat továbbra is betartsák.
agyarországon a lakosság átoltottságának aránya 26,7 százalék,
amellyel az ország második az Európai Unióban; az EU átlagos átoltottsága 13,8 százalékos. Jelenleg már hat
védőoltás is elérhető Magyarországon.
Az Operatív Törzs szakemberei szerint
az oltások között nem kell különbséget
tenni, hiszen mindegyik hatásos és biztonságos.
Eddig több mint négymillióan regisztráltak a védőoltásra, de továbbra
is arra kérnek mindenkit, aki oltást szeretne, hogy regisztráljon. (Regisztráció: https://vakcinainfo.gov.hu/)
A háziorvosok már a praxisukba tartozó regisztráltak teljes névsorát megkapják, így ők választhatnak, hogy kit
oltanak be a rendelőben és kit irányítanak oltóközpontba.
A pandémia kezdete óta sajnos több
mint 700 ezer embert regisztráltak fertőzöttként Magyarországon. A járvány
továbbra is intenzíven terjed, a brit vírusmutáns több embert képes fertőzni,
ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is
elengedhetetlen. A közösségi terjedés

M

megfékezése érdekében továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt
térben sokan vannak, lehetőség szerint
be kell tartani a szociális távolságot,
gyakran és alaposan kell kezet mosni. Akinél külföldi tartózkodás vagy
egyéb ok miatt hatósági házi karantént
rendeltek el, azt szigorúan be kell tartani! Bárki, akinek tünetei vannak, az

ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát! Az otthonukban gyógyuló,
enyhe és középsúlyos tüneteket mutató koronavírusos betegek kezelésére felírható, és ingyenesen kiváltható a
Favipiravir gyógyszer, amely megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását. n (VH – koronavirus.gov.hu)

Minden kész az óvodák,
iskolák nyitására
Az általános iskolákban áprilisban,
a középiskolákban májusban lesz jelenléti oktatás
Minden készen áll az óvodák és az iskolák április 19-i újranyitására – jelentette
ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára.
aruzsa Zoltán jelezte, hogy az érett-

Mségik minél biztonságosabb lebo-

nyolítása érdekében a 9–12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a
jelenléti oktatás, az 1–8. évfolyamokon
és az óvodákban azonban a tervek szerint már április 19-én.
Az érettségik szempontjából fontos
kiscsoportos felkészítőket, konzultációkat ugyanakkor továbbra is szervezhetnek a középiskolákban – hangsúlyozta
az államtitkár. Fő szabály szerint csak az
írásbeli érettségiket tartják meg, a szóbelik és a gyakorlati részek jellemzően elmaradnak. Ezt a modellt tavaly már sikeresen alkalmazták – mondta.
Az előre hozott vizsgákat azonban
idén megtartják; több mint 110 ezer
érettségizőre számítanak – közölte. Azon
vizsgatárgyak esetében, amelyek középszinten csak szóbeli résszel rendelkeznek, idén is meg kell szervezni a szóbeli
megmérettetést. Ha bármely középszintű
érettséginél a diák írásbeli teljesítménye
a 12 százalékot elérte, de a 25-öt nem,
akkor tehet szóbeli vizsgát.
Testnevelésből szóbeli és gyakorlati
érettségit is kell szervezni, az úszás és a
küzdősport gyakorlatait azonban el kell

hagyni, ezek ugyanis fokozott fertőzési
kockázatot jelentenek.
Az érettségi idén sem kötelező: aki
mégsem akar vizsgázni, szeptemberig
visszaigényelheti a befizetett díjat. Tavaly csupán az érintettek 2 százaléka
nem érettségizett végül. Az érettségik
biztonságosan megszervezhetők, mert
be kell tartani az egészségvédelmi intézkedéseket. Így a tavalyi gyakorlatnak
megfelelően fertőtlenítenek, mérik a testhőmérsékletet, valamint figyelnek a távolságtartásra.
Mint ismert, a kormány március
8-tól rendelt el tantermen kívüli munkarendet az iskolákban, rendkívüli szünetet az óvodákban. A sikeres oltási kampánynak köszönhetően azonban már az
újranyitás került napirendre. Annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, soron kívül immunizálják a pedagógusokat. n (VH – KORONAVIRUS.GOV.HU)
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Gyorspostán is kereshető az orvos

Megnövekedett az utóbbi időben az érdeklődők száma a háziorvosknál az oltások iránt. Kérik, hogy lehetőleg ne telefonon hívják őket
A háziorvosok telefonos terhelésének
csökkentése érdekében kérik és ajánlják, hogy a páciensek elektronikusan
keressék orvosaikat a Covid 19 elleni
védőoltásokkal kapcsolatban felmerülő és egyéb kérdések kérések esetén.
járványügyi helyzetben a háziorvo-

Asi praxisok jellemzően a megszo-

kottnál nagyobb erőforrásokat vesznek
igénybe az oltási feladatok ellátásához, így esetlegesen nehezebben lehet
őket elérni telefonon. A telefonos terhelés csökkentése érdekében a páciensek e-mailen keresztül érdeklődhetnek
háziorvosainknál a koronavírus elleni védőoltással, és egyéb kérdésekkel
kapcsolatban. Amennyiben az oltással kapcsolatosan tájékozódnának, kérik, mindig írják meg a pontos születési idejüket is.
A budafok-tétényi háziorvosok elérhetőségei az alábbi linken, a 2./Felnőtt
háziorvosok fülre kattintva érhetők el:
https://budafokteteny.hu/intezmenyek/
egeszsegugy
Emellett a https://vakcinareg.neak.
gov.hu/regisztracio elérhetőségen mindenkinek lehetősége nyílik lekérdezni, hogy a vakcinainfo.gov.hu oldalon történt online regisztrációja, vagy
a Magyar Államkincstár által kiküldött
nyomtatvány visszaküldése (papíralapú regisztráció) és feldolgozása milyen
státuszban van. n (budafokteteny.hu)

Tanszüneti menetrend
Gyakrabban indulnak a járatok este nyolc óra után is
A Budapesti Közlekedési Központ továbbra is igazodik a járványügyi intézkedésekhez: jelenleg tanszüneti menetrend van érvényben, mivel
azonban a kijárási tilalom kezdete 22
órára tolódott, április 12-től, hétfőtől
gyakrabban indulnak a járatok este 8
óra után is.
Budapesti Közlekedési Központ

A szakemberei folyamatosan azon
dolgoznak, hogy a várható utasforgalomnak megfelelő menetrendeket
alkalmazzák a budapesti közösségi
közlekedésben – különös tekintettel a koronavírus-járvány miatti korlátozásokra. A korábbi, este 8 órától
hajnali 5 óráig tartó kijárási tilalomhoz, valamint a rendkívül alacsony
utasforgalomhoz igazodva bizonyos járatok este 8 óra után húszpercenként indultak. Az április 6-án
megjelent kormányrendelet értel-

Ezrek kapnak vakcinát
a kerületi oltóponton

Karsay Ferenc polgármester elsőként állt önkéntes segítőnek a húsvéti dömping idején
udapesten tizennyolc oltóponton

Bvégzik a vakcinációt, amely nagyon

jól halad a fővárosban és országosan is.
A Káldor Adolf Szakrendelőben az intézmény szakdolgozói mellett a védőnők is besegítenek. A védőnők végzik
az oltásra érkezők személyazonosságának ellenőrzését. Megnézik, hogy az illető rajta van-e a kormányhivatal által
adott listán, mert csak azok kaphatják
meg az oltást. Ellenőrzik, hogy a beleegyező nyilatkozat megfelelő módon
van-e kitöltve, illetve, aki nem töltötte
ki előre a nyilatkozatot, az ott helyben
is megteheti. Akinek szükséges, segítenek a kitöltésben. Kikérdezik az oltásra érkezőket a rendszeresen szedett
gyógyszereikről, és azokat ráírják a
nyilatkozat hátuljára. Oltás után megfigyelik a beoltottak általános állapotát, esetleges rosszullét esetén szólnak
az orvosnak.

Mivel az iskolák március 16-tól bezártak, az oltópontra szükséges munkaerőt az iskolavédőnők által biztosították. Így a területi védőnők
végezhették tovább a saját feladatukat, az iskolavédőnőknek meg sikerült hasznos feladatot adni, így senkit
sem kellett állásidőre vagy szabadságra küldeni. Április 19-től azonban újranyitnak az iskolák, így onnantól a
területi védőnők is bekapcsolódnak az
oltópontok munkájába.
A védőnők napi kapcsolatban vannak Kiss Norberttel, a szakrendelő
igazgatójával, Ludván Miklósné ápolási igazgatóval. A munka koordinálásában Patócs Andrea, az önkormányzat
humánszolgáltatási irodájának vezetője is a segítségükre van – nyilatkozta a huszonketto.hu-nak a XXII. kerületi Védőnői Szolgálat vezetője,
Kincsverőné Pötörke Katalin.

A Káldor Adolf Szakrendelőben
egyébként húsvét környékén volt
az első nagy oltási dömping, ezért a
megnövekedett oltási feladatok miatt
egy napig a szakrendeléseket is szüneteltették.
Első budai oltópontként a Káldor
Adolf Szakrendelőben a húsvéti hétvégén több mint kétezer vakcinát adtak be. A már meglévő két oltóponton
kívül további 5-6 helyiséget jelöltek ki,
emellett azonban az intézmény betegforgalma biztonsággal nem volt kezelhető, az oltásra és a szakrendelésekre
érkezők védelme érdekében így a szakrendelések szünetelnek.
A kormányhivatal emellett arra
is kérte a kerületi önkormányzatot, hogy szervezzen önkéntes munkaerőt az oltópontokra. Erre elsőként a polgármester, Karsay Ferenc
jelentkezett. n (vh)

mében április 7-én, szerdán az üzletek újra kinyithattak, a kijárási tilalom pedig este 8 óráról este 10 órára
tolódott.
Ehhez kapcsolódva április 12-től a
BKK járatai is gyakoribb követéssel
közlekednek az esti órákban. A jelenlegi tanszüneti menetrendet előreláthatóan április 19-én – az iskolák és az
óvodák nyitásával összhangban – tanítási időszakban érvényes menetrend
váltja fel, a BKK egyúttal fenntartja a
korábban bevezetett csúcsidőszaki járatsűrítéseket is.
A járatok április 12-től érvényes menetrendje megismerhető a
BKK honlapján, a bkk.hu/menetrendek oldalon. Utazástervezéshez továbbra is érdemes a BKK FUTÁR
alkalmazást használni, amely április 12-e után is mindig az optimális útvonalat tervezi meg az úti cél
eléréséhez. n (bkk.hu)
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A nyelvészet ifjú mestere
Skrabák Boglárka kempelenes diák nyerte meg
az országos magyar nyelvi versenyt
Első helyezést ért el magyar nyelvből
az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen (OKTV) Skrabák Boglárka,
a Kempelen Farkas Gimnázium tizenegyedikes diákja.
z olyannyira kimagasló teljesít-

Emény, hogy a diáklány már most

Pénzügyekre hangolva
Az ország legjobb diák pénzügyese lett Gombos Gergely,
a Kempelen Farkas Gimnázium tanulója
A pénzügyekben Gombos Gergely, a
Kempelen Farkas Gimnázium tizenegyedikes tanulója a legtájékozottabb
középiskolás az országban – derült ki
a Pénzügyminisztérium által szervezett és többek között a Pénziránytű Alapítvány támogatásával megvalósuló
ZsetON – Hangolódj a pénzügyekre címmel meghirdetett országos versenyen,
ahol több mint ötvenezer fiatal mérte
össze pénzügyi tudását. A megmérettetés célja, hogy már a fiatal korosztály
rendelkezzen a szükséges pénzügyi ismeretekkel, és egyben figyeljenek oda a
pénzügyi tudatosságra.
ZsetON-ról az építészmérnöknek

Akészülő nyertest, Gombos Gergelyt
faggattuk.
– Hogy készültél fel a versenyre?
– Érdekelnek a pénzügyek, így sokat olvastam ebben a témában, és

viszonylag sokszor töltöttem ki a
ZsetON honlapján található teszteket, amelyek értékelésekor a helyes
választ is megadják, ha tévedtünk. Az
első fordulón már úgy indultam, hogy
gyakorlatilag a kétszáz kérdésből
százötvennel találkoztam a kitöltések
során. Földrajzórán ugyan előkerült
néhány fogalom, de csak az alapokat vettük át, egyébként az iskolában
nem nagyon tanultunk erről a témáról.
A KRÉTA-n kaptam értesítést arról,
hogy lesz egy ilyen vetélkedő.
– Milyen módon zajlott a próbatétel?
– Mind a három fordulót online
rendezték meg. Az első körben egy
16 kérdéses, feleletválasztós kérdőívet töltöttünk ki. Százötvenen jutottunk tovább a második fordulóba. Az
újabb feladatsor nehezebb volt, és bizonyos időkorláton belül kellett meg-

oldanunk. Tízen kerültünk a döntőbe,
ahol már a kamera is be volt kapcsolva, és néhány másodperc alatt várták
tőlünk a válaszokat a sokkal összetettebb kérdésekre.
– Mire vonatkoztak a kérdések?
– Nagyon sokféle területre, például a hitelekre, biztosításokra, családi pótlékra, bankkártyára. Nekem a
különböző értékpapírokra vonatkozó kérdések tűntek a legbonyolultabbnak: melyik, hogy működik, melyik
jelenik meg papírformában is stb.
– Milyen elektronikai eszközzel jutalmaztak meg mint országos győztest?
– A verseny első helyezettjeként egy Iphone 11-et nyertem, ami
azóta még nem érkezett meg hozzám. Ugyan a verseny kiírásában
más nyeremény szerepelt, így másra számítottam, de ennek is nagyon
örültem. n (Tamás Angéla)

Brillíroztak az ovis
mesemondók

Országelső fizikából

Szász Benjámin első lett az országos tanulmányi versenyen fizikából
Fizikából első helyezést ért el és informatikából a 22. helyet szerezte meg az
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen Szász Benjámin, a Kempelen
Farkas Gimnázium tizenkettedikes tanulója.
végzős diák a Budapesti Műsza-

Aki és Gazdaságtudományi Egyetem

fizika szakán szeretne továbbtanulni,
amelynek – eddigi tanulmányi eredményeit és az első helyezéssel elért plusz
száz pontot figyelembe véve – valószínűleg nem lesz akadálya.
– Az idei tanévben a járványhelyzet
miatt fizikából elmaradt a döntő, ezért
a második forduló pontszáma alapján
hirdetett eredményt a versenybizottság. A II. kategóriában hárman teljesítettünk száz százalékot, így megosztott
első helyet szereztem. Tavaly, mivel
kevesebb órában tanultam a tantárgyat,
az első kategóriában versenyeztem és
25. lettem az országos versenyen – mesélte Benjámin, aki a kezdeti lelkesedés után néhány évre felfüggesztette a
versenyeken való részvételt, de tavaly
óta ismét „aktív”.
Mint mondta, a komoly kihívást jelentő megmérettetésre alaposan felkészült. Ebben fizikatanára,
Dezamicsné Babich Gertrúd, matematika-fizika szakos édesapja és nem
utolsósorban az a rengeteg feladat segítette, amellyel a versenyt megelőzően foglalkozott.

100 pluszpontot könyvelhet el a
következő évben esedékes egyetemi felvételijéhez. Bogi elmesélte, hogy reál beállítottságúnak tartja magát amellett, hogy a nyelvtan
a kedvence, kilenc éve hegedül, két
éve zongorázni tanul, társas táncra
és úszni jár. Szereti a szolfézst és a
zeneelméletet, a magyar nyelven kívül emelt szinten tanulja a matematikát, a fizikát és az informatikát is.
Utóbbiból, ahogy angol nyelvből is,
már letette a középszintű érettségi
vizsgát.
A nyelvésznek készülő gimnazista tizenhat – négy csoportos és tizenkét egyéni – országos versenyt nyert
meg eddig, és a többi megmérettetésen is az élvonalban végzett.
– Már kiskoromban is érdekeltek a
nyelvi játékok, a magyar nyelv szeretetét és az alapokat azonban Molnárné
Konrád Mariann és Ribárik Éva tanítónőknek (Baross Gábor Általános Iskola) köszönhetem. Elsős koromban

Siker az országos óvodás mesemondó versenyen
A XXII. kerületi Egyesített Óvoda Leányka tagóvodája Süni csoportjának három kis óvodása is sikeresen
vett részt a Soltvadkerti Evangélikus
Egyházi Óvoda mesemondó versenyén. Közülük Sári Etelka országos
második helyezést ért el a megmérettetésen.
Soltvadkerti Evangélikus Egyházi

AÓvoda évek óta rendezi meg óvo-

dás mesemondó versenyét. A járványhelyzet miatt idén ezt a vetélkedőt az
online térben rendezték meg, egyben
kiterjesztették a megyei versenyt az ország összes óvodájára, azok középső és
nagycsoportos óvodásaira.
A XXII. kerületi Egyesített Óvoda
Leányka tagóvodája Süni csoportjának
három kis óvodása is részt vett az ese-

A gimnazista elmondta, hogy fizikából az első fordulót az iskolában tartották, ahol öt óra időtartamra négy
feladatot kaptak. A következő szakaszban, amelyet idegen terepen teljesítettek, eggyel kevesebb, de jóval nehezebb feladvánnyal kerültek szembe
ugyanennyi idő alatt.
Az informatikaverseny három részből állt. Az első alkalommal programokat elemeztek és olyan matematikai
problémákat oldottak meg, amelyek
szükségesek a programozáshoz –
mindezt papíron. A másik két fordulóban számítógépen dolgoztak.
A programokat viszonylag gyorsan

a NyelvÉsz versenyen indultam, amelyen I. helyezett lettem, utána következtek a Tudásbajnokságok, a Mozaik
és a Bolyai, majd a többi verseny – emlékezett vissza a kezdetekre a verseny
győztese.
Kiemelte, hogy a Kempelen Farkas
Gimnáziumban
kezdetben
Felföldiné Székely Dóra és Bakó
Tünde egyengette az útját, az OKTVre való felkészüléshez pedig jelenlegi magyartanárától, Miernik Beátától
kapott kiemelt segítséget.
Bogi azt is elmondta, hogy az első
fordulón a saját iskolájában vett részt,
ahol mindkét évfolyam versenyzői
ugyanazt a feladatsort oldották meg.
Az országos összesítésben másodikként jutott tovább, 85%-os teljesítménnyel. A verseny második részében feladatul kapott, harmincoldalas
pályamunkában Csokonai Dorot�tya című művén keresztül mutatta be
az irodalmi paródiákban megjelenített nyelvi ötleteket és játékokat. Ennek megírásában Cselényi Péter tanár úr támogatta, aki igen sok időt és
energiát fektetett abba, hogy ez jól sikerüljön neki. Hozzátette: az iskolájának is sokat köszönhet, hiszen két hét
„szabadságot” kapott, hogy elmélyülten dolgozhasson a tudományos jellegű
dolgozaton. n (Tamás Angéla)

meg lehetett írni, de elengedhetetlen
volt hozzá a jó matematikai gondolkodás és a rengeteg ötlet – tudtuk meg
a középiskolás fiútól, aki hozzátette,
hogy sokat jelentett számára Rakota
Ilona tanárnő és Olejnik Árpád tanár úr
támogatása.
Benjámin elméleti fizikusnak készül,
kutatással szeretne foglalkozni, azon
belül is a kvantumfizika érdekli. A fiatalember megemlítette, hogy a részecskefizika iránti érdeklődését a szakkört
tartó Bakosné Novák Andrea tanárnő
keltette fel, aki látogatásokat is szervezett nekik az MTA Központi Fizikai
Kutatóintézetébe. n (Tamás Angéla)

ményen. A járvány miatt a felkészülés
egy részét is át kellett tenni az online
térbe. A szülőkre hárult a gyerekek felkészítése mellett a videó elkészítése is,
amelynek elküldésével nevezhettek a
versenyre.
Mindhárman óvodásunk (Kovács
Boglárka Júlia a középső csoportosok között, Sári Etelka és Oltvai
Miklós pedig a nagyok korosztályában) bekerültek a szakmai zsűri elé,
25 versenyző közé. Sári Etelka közülük is kiemelkedik az országos 2.
helyezés elérésével. Köszönet illeti a
felkészítésben részt vevő óvodapedagógust, Homoki Olgát is. A gyerekek
versenyvideói elérhetők a Facebook
közösségi portálon, illetve az ide vezető hivatkozások a budafokteteny.
hu oldalon. n (vh)
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Születésnapi köszöntés
a napsugarak piktorának
Negyvennégy évig alkotott nálunk,
száztizenkilenc éves lenne idén Vén Emil
Negyvennégy éven át hozzátartozott kerületünk mindennapjaihoz „Vén
Emil, a színek, a ragyogás, a napsugarak piktora”. A festőművész erősen kötődött Budafokhoz, szerette az itteni
embereket, imádott velük beszélgetni,
talán ezért is járt olyan szívesen a piacra, szájában az elengedhetetlen pipával. Jelenség volt, igazi színfolt.
latin tengerpart fényözönében gyeMunkácsy-díjas festőművész – Emilio, ahogy édesanyja, Scipione Concetta Maria nevezte,
és ahogy haláláig minden ismerőse és
barátja hívta – 1902. április 9-én látta
meg a napvilágot Fiumében (Rijeka).
Tehetsége korán megmutatkozott, pályafutásának kezdetéről második felesége, Vén Ágnes beszélt lapunknak:
– Emilió úgy mesélte, hogy amikor valamennyi pénz reményében havat lapátolt Óbudán, és nagyon fázott,
betért egy kocsmába. Krúdy észrevette, hogy rajzolgat, odament hozzá, és
elkérte a rajzát. Megmutatta Rippl-Rónainak, aki olyan tehetségesnek találta,
hogy azonnal felvetette a Képzőművészeti Főiskolára.
A festőművész hosszabb időt töltött
Makón, egy szobában lakott József Attilával, itt ismerkedett meg Móra Ferenccel és Juhász Gyulával is, aki neki
ajánlotta a Velazquez estéje című versét.
„József Attilával sok éjjel és nappal beszélgettünk. Amikor ő szerelmes
volt, szerenádot adtam. Olaszul énekeltem” – mondta akkoriban a festőművész a költőhöz fűződő barátságáról.

Arekeskedő

A Prove nyerte a Pincejárat
tehetségkutatóját
A különdíjat a FollowTheViolin & FMaN érdemelte ki a zsűritől
A Prove zenekar lett az idei Pincejárat tehetségkutató versenyének győztese. A különdíjat a FollowTheViolin &
FMaN érdemelte ki a zsűritől. A tervek
szerint a két győztes fellépési lehetőséget kap majd a kerület valamelyik
rendezvényén. A Prove zenekart két fiatal zenész – Németh Márk (ének, gitár) és Tury Krisztián (gitár) – alapította
2019 februárjában, akikhez 2020 nyarán csatlakozott a dobos Borbély Bence Regő, a basszusgitáros Gerendás
Ruben és a billentyűs Bejan Norbert.
árk és Krisztián egy zenei produ-

Mcer barátjuk jóvoltából ismerked-

tek meg, és gyorsan barátság és egy
kiváló szakmai kapcsolat alakult ki közöttük. A csapat első, EP1C című kislemeze három dallal 2020 februárjában
jelent meg, melyről a Megjöttél című
dalt február 21-én, míg a Mindent október 4-én mutatta be a Petőfi rádió.
A zenekar részt vett az „Öröm a
zene!” sorozat 2019/2020-as élő zenei
tehetségkutató sorozat három állomásán, ahol a sorozat végéhez csatlakoz-

va a 2020. augusztus 23-i budapesti Fülesbagoly Tehetségkutatón 104
nevezőből a legjobb tízbe jutott, míg
a szeptember 12-én megrendezett
egri ÉTER Lightról pedig öt különdíjat (köztük Kovács Ákos Dadan különdíjaként a 2021-es évre vonatkozó, szabadon választható előzenekari
lehetőséget a Margaret Island vagy a
Honeybeast zenekar előtt) hoztak el, és
Ruben lett a mezőny legjobb basszusgitárosa. A csapatot a verseny balassagyarmati fordulóján a „hozzáállásukat és szorgalmukat” díjazva Újfalusi
Gábor-díjban részesítette a zsűri. Az
„Öröm a zene!” 2020/2021-es évadnyitó paksi versenyének zsűrije pedig
a Prove-nak szavazta meg az első helyezést. A nyertesekkel lapunk következő lapszámaiban közlünk interjút.
Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Pincejárat zenei tehetségkutató versenyét. Ezt a kialakult
járványügyi helyzetre való tekintettel
online tartották meg a Bornegyed–Pincejárat Facebook-oldalán. A versenyben a zenekarok az általuk beküldött

videóval vesznek részt. A videók megtekinthetők a bornegyed.hu oldalon.
A 3 tagú zsűri – Micheller Myrtill,
Puskás Csaba és Gadácsi Miklós
– április 3-án 16–18 óra között élő
Facebook-adásban választotta ki a
győztest.
Mivel igazi Budafoki Pincejárat nincs borkóstoló nélkül, a zsűrizés
alatt a Vimavin borászat 5 tételes borkóstolóját is megtekinthették a nézők,
sőt végig is kóstolhatták. A kedvezményes árú borok megrendelhetők voltak
a pincészettől.
A borokat nemcsak a versenyhez,
hanem a 20 órakor kezdődő kvízesthez
is ajánlották. Ezt megelőzően, 19 órától a Pincejárat virtuális helytörténeti séta sorozatának legújabb részén A
Borkő és Zilahi utca pincéinek kialakulása és története című film volt látható a Budapest Bornegyede YouTubecsatornán és Facebook-oldalán.
A Promontor TV interjújából pedig
Bitai Gergely sommelier segítségével
ismerhettük meg a 2021-es Budafoki
Borlap tételeit. n (VH)

Portrét is festett róla, ahogy ismerősei
közül Picassóról, Hemingwayről, Pablo Casalsról és Thomas Mannról is.
– Rólam is készült portré, bár eleinte nehezen álltam kötélnek – emlékszik vissza több mint harminc évvel
korábbra Vén Ágnes, aki édesapja révén már kicsi gyermekkora óta ismerte a festőművészt –, de ahogy készült a
kép, úgy alakult ki és mélyült el a mi
szerelmünk. Amikor összeházasodtunk, Emilio hetvenhárom éves volt,
én huszonkettő. Egy évre rá megszületett kislányunk, Imola.
Művészetét – hatvan év alatt megfestett képeit – számtalan művészettörténész méltatta, életművében a legszebb – mondják egybehangzóan – a
tökéletesen tudatos és rendező jelleg, a
színek belülről fénylő ereje.
– A magyar festészet történetének
egyik legszeretetreméltóbb képviselője. Persze nemcsak egyéni tulajdonságai miatt, önzetlen kollegialitásáért,
kellemes lénye emberséges megnyilatkozásainak közvetlenségéért. Mindenekelőtt művészetének szellemisége
növelte nagyra híveinek táborát, a piktúrában kifejezésre jutó bizalom, derű,
igazságérzet győzi meg baráti lelkületéről a közönséget. Vidámság, biztatás, lelkesség, szépség árad képeiből –
emelte ki Vén Emil emberi nagyságát
az egyik kiállításmegnyitó alkalmával
Pogány Ö. Gábor.
A budafoki festőművész napjait kedvenc törzshelyén, a Habcsókban
kezdte, és élete utolsó óráit is a Kossuth Lajos utcai presszóban töltötte
1984. július 13-án. n (Tamás Angéla)

gasztrobarbár (Instagram.com/gasztrobarbar)

Porchetta
Hozzávalók:
1,5–2 kg császárhús
1 db egész szűz
A töltelékhez:
20 dkg gomba
2 csomó petrezselyem
2 csomó bazsalikom
6-8 gerezd fokhagyma
1 fej vöröshagyma
100 g baconkocka
3 dl száraz vörösbor
só, bors, rozmaring

Megfejtendő:

Budafok régi neve.

A zöldségágyhoz:
Sárgarépa
Fehérrépa
Szárzeller
Vöröshagyma
Fokhagyma
elkészítés:
Egyszerűen nagyszerű étel, amit sokkal könnyebb elkészíteni, mint gondolnánk. A porchetta alapja egy szép bőrös császár. Fontos, hogy fiatal malacból
legyen. Kérjük meg a hentesünket, hogy formázza meg nekünk a húst téglalap
alakúra, hogy otthon ezzel már ne legyen dolgunk.
A töltelékhez aprítsunk fel minden hozzávalót, majd pirítsuk le a bacont, a
hagymát, gombát, fokhagymát és öntsük fel kb 1 dl vörösborral. Ezután hozzáadjuk a petrezselymet, bazsalikomot és rozmaringot. A tölteléket egyenletesen
eloszlatjuk a császáron. Megpirítjuk a szüzet és a császár közepére helyezzük.
A húst felgöngyöljük és konyhai zsineggel szorosan megkötözzük. A zöldségeket kockára vágjuk és 2 dl vösörborral felöntjük, majd erre helyezzük a
porchettánkat. Fóliával becsomagoljuk és 180 fokon kb. 2 órát sütjük. Ha átsült, levesszük a fóliát és maximális hűmérsékleten habosra sütjük a malac
bőrét. Találás előtt pihentessük legalább 10-15 percet. n
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 Városházi Híradó

Még több fát a kerületbe!
Az ültetések elősegítésére elkészül
Budafok-Tétény fahelykatasztere
Budafok-Tétény önkormányzata – annak
érdekében, hogy a lehető legtöbb fát
tudja elültetni közterületein – elkészítteti az úgynevezett fahelykataszterét,
amely a faültetésre alkalmas helyszíneket listázza. Emellett a kerület lakói
is javaslatot tehetnek arra, hogy mely
területekre telepítsenek fákat.
modern városi környezetben kü-

A lönösen fontos a növények ál-

Végre eltűntek a lomok
a háztartásokból

tal borított területek megóvása. Hiszen a zöldfelületek alakítják a
legnagyobb mértékben a város sajátos éghajlatát, jótékonyan hatnak
környezetük hőmérsékletére, illetve javítják a városlakók egészségét,
hozzájárulnak a légszennyezettség
csökkenéséhez. A kerületi önkormányzat ezért folytatta faültetési
programját a körzet területén a legutóbbi ültetési időszakban is.
Fát ültetni nem mindenhová lehet,
még ha első ránézésre úgy is tűnhet. A
felszín alatt lehetnek közművek vagy
egyéb olyan talajszerkezeti adottsá-

gok, amelyek kizárják a fa ültetésének
lehetőségét. A fahelykataszter azokat
a helyeket listázza majd a városrészünkben, ahová bátran lehet ültetni,
a facsemete fejlődése szempontjából
optimálisak.
Kerületünk zöldítéséhez a kerület lakói már most hozzájárulhatnak
javaslataikkal. Várjuk az ön javaslatát is, hogy hol látna szívesen még
több fát. Természetesen amennyiben
olyan helyszínt jelöl meg, amelynek
kezelője, üzemeltetője nem az önkormányzatunk, a faültetési igényeket továbbítjuk az érintett szervezet
felé.
Várják a kerületiek javaslatát a
fejlesztesek@bp22.hu e-mail címre,
amelyben kérik, hogy írják meg az utca
vagy közterület pontos megnevezését,
a házszámot (tól-ig megjelöléssel) és
azt, hogy az utca páratlan vagy páros
oldalán szeretne újabb fákat.
A fatelepítéseket az évente két alkalommal megszervezett faültetési programon végzik el. n (vh)

A polgármester kezdeményezésére elvitték a veszélyes hulladékot is
Hamarosan véget ér a lomtalanítás,
amely április 6. és 16. között zajlik Budafok-Tétény kilenc körzetében, másmás időpontban. A lakosok a postaládájukba dobott tájékoztató alapján, az
adott napon este hat órától rakhatják
ki az utcára a kukába nem tehető, nagy
darabos hulladékot, amelyet – a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. tájékoztatása szerint – másnap elszállítanak. Az úttestet letakarítják, az ingatlan
előtti terület és a járdaszakasz megtisztítása azonban a tulajdonos, üzemeltető,
illetve használó kötelessége.
z az első alkalom, hogy az FKF nem

Ejelölt ki ideiglenes gyűjtőpontokat a

veszélyes hulladékok számára. Tringer
Ágoston, a FKF PR- és kommunikációs osztályvezetője ezzel kapcsolatban
azt a tájékoztatást adta, hogy a háztartásokban keletkezett, felgyülemlett veszélyes hulladékokat – gumiabroncs,
akkumulátor, elektromos, valamint
elektronikai gépek és eszközök, fénycső, világítótest, festék, lakk, ragasztó, sitt – csak a hulladékudvarokban,
esetünkben a Nagytétényi út 341–343.
szám alatt található hulladékudvarban
lehet leadni.

Budafok-Tétényben azonban az önkormányzat Karsay Ferenc polgármester kezdeményezésére külön szerződést kötött egy céggel, amely elszállítja
a veszélyes hulladékot. A lomtalanítás
időszaka alatt három gyűjtőpont létesült, amelyek közül az Anna utca és Vihar utca végén levő területre április 15én 10 és 18 óra között a kerületiek még
lerakhatják veszélyes hulladékaikat.
Havasi Gábort, a fővárosi önkormányzat egészségügyi tanácsnokát
megkérdeztük, mi az oka annak, hogy
az FKF az évek óta megszokott, kijelölt
területeken idén nem gyűjti, és onnan
nem szállítja el a veszélyes hulladékot.
– Az elmúlt években nagyon sok vállalkozás visszaélt a lakosság számára

biztosított lehetőséggel, és ipari men�nyiségű veszélyes hulladékot rakott le
az ideiglenesen kijelölt gyűjtőpontokon.
Ez a gyakorlat amellett, hogy évente 200
millió forint pluszköltséget jelentett a főváros tulajdonában lévő FKF Zrt.-nek, a
környezetre nézve is rendkívül egészségtelen és káros volt. Ezek kiküszöbölésére
nem létesültek a veszélyes hulladék számára gyűjtőpontok Budapesten.
A főváros bevételei az elvonások
miatt csökkentek, ami maga után vonja a költségek mérséklését, viszont jó
megoldás a veszélyes hulladékot elvinni a hulladékudvarokba, ahol szigorúan ellenőrzött módon kezelik
azokat – tájékoztatta lapunkat Havasi Gábor. n (Tamás Angéla)

Lakossági felhívás!
Hol jelenthető be az illegálisan lerakott hulladék?
Sajnos a kerületben voltak olyan tapasztalatok, hogy leraktak a lomtalanítás időszakán kívül, vagy más településekről érkezve is hulladékot. Amennyiben az illegális hulladéklerakás közterületen vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósul
meg, az ilyen tevékenység bejelenthető a 112-es szám mellett a 06-70/902-1162
telefonszámon, közvetlenül a helyi ügyeletes tiszt részére is. n

kék hírek

A balatonakali tábor „örök”

A balatoni nyaralóhely idén is várja a gyerekeket és a felnőtt vendégeket
Már több mint harminc éve nem csendül fel a „Mint a mókus fenn a fán…”
kezdetű dal, már nincs zászlófelvonás
a felvonulási téren, és nem masíroznak úttörő nyakkendőben a Balatonakaliban üdülő gyerekek, azonban még
mindig létezik a reggeli torna, a szobaszemle, a csendes pihenő, és az esti
gyűlés sem maradhat el.
kerület diákjait 1964 óta fogadja a
nyári táborhely, amelyet a kezdet
kezdetén a XXII. kerületi tanács építtetett ki a patronáló üzemek segítségével
és az akkori felnőtt lakosság rengeteg
társadalmi munkájával. Fákat ültettek,
parkosítottak, vagyis azon dolgoztak,
hogy minél több gyerek nyaralhasson
kellemes környezetben a Balaton partján.
Évek múlva a sátrak helyét elfoglalták a faházak, 1990-től pedig az úttörőtábor helyén gyermek- és ifjúsági tábor
üzemel. Megváltozott a név, és ezzel
együtt a tartalom és a forma is.
Az utóbbi évtizedekben sok minden
más lett, korszerűsödött és megújult,
de egy dolog változatlan maradt: a Balaton melletti táborozás most is felejthetetlen élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
– A koronavírus-járvány tavaly
ugyan visszavetette a táborozási kedvet, azonban úgy tűnik, idén megnö-

A

vekedett az igény a közösségi szórakozásra. Már most is van olyan turnusunk,
amely „telt házas”, és a tábor szomszédságában lévő, egy-két éve teljesen
újjávarázsolt üdülőházaink is élénk érdeklődést váltanak ki – tájékoztatta lapunkat a Klauzál Ház igazgatóhelyettese, Diófási Gabriella.
– Kik és milyen feltételekkel vehetik
igénybe a tábort?
– A kerületi iskoláknak hétnapos turnusokat szervezünk a nyár folyamán. A
gyerekeknek szállást és háromszori bőséges étkezést biztosítunk, az iskola elől
pedig busz szállítja őket és kísérő pedagógusaikat a táborhelyre, majd vis�sza. Ez az alapellátás az önkormányzat
támogatásával 34 700 forintba kerül.
Ehhez jön még a strandbelépő és az iskolák által szervezett szabadidős prog-

ramok költsége. A 3 hektáros, ősfás területen mosdóval ellátott, 4–6 ágyas
faházak és 5–10 személyes kőházak, feszített víztükrű medence, tűzrakó hely,
valamint közösségi helyiség várja a táborozókat, és többféle sportág művelésére is remek lehetőségeket kínálunk. A
hely ideális bármilyen diák- és felnőtt
csoport részére, így például óvodásoknak, tánc- és gólyatáborosoknak vagy
csapatépítő tréningen részt vevőknek is.
– Kinek ajánlják a táborral szerves egységet képező, ám a központi
területtől elzárt, minikonyhával, fürdőszobával felszerelt, 3–6 fős apartmanokat?
– A hét faházba családokat, baráti
társaságokat várunk. A főszezonban 12
500, illetve 22 500 forintba kerül egy
éjszaka – a kerületi lakosoknak 10%
kedvezménnyel –, de elő- és utószezoni árral május 15-től június 15-ig és
szeptember 1–30-ig is lehetőség nyílik
a pihenésre.
– A nyaralni vágyók hol szerezhetnek további információkat a
balatonakali táborról?
– A Klauzál Ház honlapján, a Társintézmények fül lenyitásával a Balatonakali címszó alatt minden tudni- és
látnivaló megtalálható, de telefonon
(Pertics Anita: 06-20/262-8494) is szívesen adunk felvilágosítást az érdeklődőknek. n (Tamás Angéla)

Hamis „csodaszereket” foglaltak le
Egészségügyi termék hamisítása bűntett megalapozott gyanújával folytatnak eljárást az
újbudai nyomozók. A rendőrök 2021. április 7-én a főváros XXII. kerületében egy illegális
gyógyszerlerakatnál fogtak el egy férfit. A raktárban és a férfi lakásán összesen mintegy 300
millió forint értékben foglaltak le Magyarországon nem engedélyezett potencianövelőket, teljesítményfokozókat, illetve vényköteles nyugtatókat – közölte a police.hu. Az eljárás adatai
szerint a 43 éves budapesti lakos postai küldeményként elsősorban külföldre értékesítette az illegális, tisztázatlan eredetű és hatású szereket. Az elfogott 43 éves S. Viktort gyanúsítottként hallgatták ki, az ügyben a XI. kerületi rendőrkapitányság folytatja a nyomozást. n

Lángolt egy lakókocsi Budafokon

Kigyulladt egy lakókocsi egy ház udvarán a XXII. kerületben – adta hírül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A fővárosi hivatásos tűzoltókat a Szent Gellért utcába riasztották,
ahol az autó és a körülötte lévő tárgyak mintegy 15 négyzetméteren égtek. A tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. n

Felborult egy személyautó a Gádor utcában

Összeütközött két személyautó Budapest XXII. kerületében, a Háros utca és a Gádor utca
találkozásánál – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták, hogy az
egyik jármű a karambol következtében fel is borult. A fővárosi hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak az esethez, a járműveket áramtalanították. A Gádor utca érintett szakaszát
a mentés idejére lezárták. n (police.hu)

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

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

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

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
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves
korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 0630/6821-390
kert 
Fakivágás, gallyazás, teljes körű kertészeti munkák, kertrendezés, szakszerű
metszés, öntözéstechnika. Munkáinkat
szakszerűen garanciával vállaljuk. www.



hirdetés



11

sunikertek.hu, Zölderdő János Kertész
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

Felhívás

Tiszta, virágos kerületért díj
A cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk szépítése és
egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.
A díj az alábbi kategóriákban nyerhető el:
a. családi ház és környezete,
b. utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb-nagyobb
egysége,
c. balkonok, erkélyek,
d. intézmények, vállalatok, egyházak,
e. önkormányzati fenntartású intézmények.
Az a)–d) kategóriákban az első három helyezett, az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat. Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat.
Az írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető:
www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2021. május 31-ig kérjük
eljuttatni a polgármesterhez.

Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá:
Javaslat „Tiszta, virágos kerületért díjra”. A koronavírus-járványhelyzetre tekintettel lehetőség van a pályázatok elektronikus úton történő benyújtására is. Ebben
az esetben az adatlapot és a fotódokumentációt (maximum 4K 4096 × 1716 pixel 300dpi felbontásban, .jpg,
jpeg formátumban, maximum 5 MB méretben) kérjük a
zoldkert@bp22.hu e-mail címre legyenek szívesek a fent
megadott határidőig elküldeni.
Azon pályázókkal, akik nem tudnak fotódokumentációt készíteni és ezt a beküldött adatlapon jelzik, felvesszük a kapcsolatot a további teendők egyeztetése céljából.

Felhívás

Lakossági felhívás
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket
hajt végre kerületünkben a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
• 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi
rendszerességű
• 1942 A lakosság utazási szokásai – 2021. április, július,
október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú
• 2003 Felmérés a háztarások információs és kommunikációs technológiai eszközhasználatáról – 2021. április–június
• 2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés – 2021. április–május
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ (Statek) Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi
helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések
esetében kérik, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési
lehetőségét részesítsék előnyben.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az
adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek
a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja

ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített
statisztikai táblázatokban közlik.
További felvilágosítást munkanapokon hétfőtől csütörtökig
8.00 és 16.30 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra között
a +36-80/200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve
a lakinfo@ksh.hu e-mail címen kérhetünk. Az adatgyűjtés
módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan
a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

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

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 ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu vagy 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.
8621 Zamárdi, Knézich Károly u. 57., 929 hrsz.-ú,
„kivett, üdülőépület, udvar”
megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányad. A telek területe 1541 m2.
Az ingatlan Üh-2 jelű hétvégi házas üdülőterület övezetbe tartozik. A telken lévő épületek bontása, valamint a közművek bekötése, illetve az ismételt igénybevétel költségei a vevőt terhelik.
Cím: 8621 Zamárdi, Knézich Károly utca 57. Helyrajzi szám: 929
Ajánlati biztosíték összege: 4 600 000 Ft. Kikiáltási ára: 46 300 000 Ft
Árverés időpontja: 2021. május 4., kedd, 9.00 óra
Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28., fszt. Kozma Ügyvédi Iroda
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft
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 Városházi Híradó

Ellentmondásos
szabályok, furcsa
játékvezetés
Az FTC elleni mérkőzésen egy tizenegyes
és egy kiállítás után dőlt el minden
Egy 4-0-s vereség sajnos már biztos
a bajnok Ferencvárostól, de elértünk
egy értékes 0-0-s döntetlent is az Új
Hidegkuti Nándor Stadionban újonctársunk, az MTK ellen – ez az elmúlt tíz
nap mérlege a BMTE labdarúgóinak.
Miközben folytatódik az öldöklő küzdelem a kiesés elkerüléséért, amikor már
csak öt forduló van hátra az NB I 2020–
2021-es szezonjából. Hátrányunk két
pont a tizedik, még bennmaradó helyen
álló Zalaegerszeggel szemben.
Fradi elleni 0-4 ránézésre nem fest

Ajól, csakhogy aki látta a mérkőzést,

az igazat adhat azoknak, amikor azt
mondják: egy órán keresztül reális esélye volt a Budafoknak a pontszerzésre.
Csak akkor teljes erőből nekirúgták a
labdát Huszti András jobb kezének, és
a bíró befújta a tizenegyest.
„Amikor a Ferencváros ellen játszunk, rendre büntetőt ítélnek ellenünk. Újra megpróbálom majd értelmezni a szabályt, és elmagyarázni a
srácoknak, hogy hova tegyék a kezüket a tizenhatoson belül. A mi esetünkben ilyenért sosem jár tizenegyes, az

ellenfeleknek viszont mindig. Ráadásul a játékvezető sárga lappal is büntette a játékosomat egy ilyen helyzetben”
– panaszolta a meccs után Csizmadia
Csaba vezetőedző.
És ha mindez nem lett volna elég,
szegény Husztit nem sokkal később ki
is állította Farkas játékvezető, ezzel pedig lényegében eldőlt a mérkőzés.
„Bedobást végezhettünk el, ők pedig ebből csináltak egy olyan hisztit,
kakaskodást, amely után mi kaptunk
piros lapot. Ezt nem tudom hova tenni.
Innentől kezdve szakmailag nincs mit
értékelni, nem adtuk fel, tettük a dolgunkat, de a Ferencváros előtt emberelőnyben nagyobb területek adódtak,
és a vendégek kihasználták a gólhelyzeteiket” – tette hozzá a szakvezető.
Sportigazgatónk, Oláh Lóránt sem
hagyta annyiban a dolgot.
„Sajnos nem először fordul elő,
hogy a játékvezetők olyan esetekben
sújtanak minket eredményt befolyásoló ítéletekkel, amikor mérlegelési
lehetőségük van. Itt nem egyértelmű
szituációkról, durva, szándékos és sérülésveszélyes megmozdulásokról van

szó. Sem vasárnap, Huszti András kiállításánál, sem korábban Újpesten, Kulcsár Kornél piros lapjánál nem történt
olyan, amit egyértelműen ilyen súlyos
módon kellett volna büntetni – mondta kritikusan Oláh klubunk honlapján.
– Ezeket a döntéseket megmosolyogja az, aki valaha is futballozott, és reálisan értékel. Félreértés ne essék, nem
mentem fel a játékosainkat, de a játékvezetőktől elvárható, hogy a játékért és
ne annak elrontásáért működjenek. Értem és tudom, hogy aki dolgozik, az hibázik, viszont a hasonló szituációknál
a bíróknak kell hogy legyen más eszközük is arra, hogy megoldják a helyzetet.”

Csere Gáspár már Párizsra készül
Két budafoki sportoló is jeleskedett az országos mezeifutó-bajnokságon
A jelenlegi sanyarú koronavírus-helyzetben úgy hiányzik a sportolóknak
minden aprócska versenyzési lehetőség, mint egy falat kenyér. A Kecskeméten rendezett országos mezeifutóbajnokság ráadásul minden volt, csak
nem aprócska verseny, sokkal inkább a
tavaszi versenyszezon nyitánya. Csere
Gáspár, jeles maratonistánk a számára kissé rövid, 8 kilométeres távon ötödik lett, a 17 éves Gáll András – „főállását” tekintve korosztálya legjobb honi
öttusázója – pedig megnyerte a juniorok futamát.
„Sajnos februárban sokat betegeskedtem – mielőtt bárki is megijedne, nem
Covid-fertőzéssel –, így nem mondhatnám, hogy csúcsformában utaztam le
Kecskemétre a mezei ob-ra – mondta
lapunknak Csere Gáspár, a BEAC atlétája. – Előtte két héttel kezdtem meg az
edzéseket, még mindig náthás voltam,
mondhatni, emlékezetből futottam le a
nyolc kilométert. Ehhez képest kimondottan elégedett vagyok az ötödik helyezésemmel.”
A bajnoki cím Szemerei Leventéé,
a 20 éves szekszárdi futóé lett, másodiknak a triatlonista Bicsák Bence érkezett a célba.
„Sajnos nekem már szinte biztos,
hogy elúszott a tokiói olimpia – panaszolta Gazsi. – A vírusos megfázásom miatt nem tudtam elindulni a márciusi maratoni országos bajnokságon,
ahol pedig megpróbálkozhattam volna
a szintteljesítéssel. De ha nem is sikerült volna, a győzelem is bónuszpontot
jelentett volna. Sajnos kevés a verseny, május 31-én lezárják az olimpiai kvalifikációt. Addig még ugyan lesz
egy verseny Genfben, de én már elengedtem Tokiót. Nem vagyok csúcsformában, ma sem tudtam edzeni, mert
megint rosszul éreztem magam. A

2:11.30 órás szintidőre most amúgy
sem lettem volna képes. Ha optimistán akarom felfogni a helyzetemet, azt
mondom: megkezdtem a felkészülést a
2024-es párizsi olimpiára, akkor még
csak 33 éves leszek. Hiszen addig már
csak három év van! És nekem már így
is van egy olimpiai szereplésem 2016ból, Rióból. De a versenyzéstől függetlenül is boldog vagyok, hiszen Kamilla, a kislányunk lassan már négy
hónapos lesz, és szépen fejlődik.
Az pedig többet ér egy olimpiai
éremnél.
A 17 éves Gáll Andrisnak legfeljebb
a párizsi, de még inkább a Los Angeles-i olimpia szerepel a tervei között,
és nem is maratonfutásban, hanem öttusában. Ám a budafoki srác szívesen
kirándul az atlétika területére.

Városházi Híradó
budafok-tétény

„Korábban is indultam már mezeifutó-versenyeken, de országos felnőtt bajnokságon még csak most először – mondta a 11. osztályos gimnazista. – Nekem a
nyolc kilométeres táv megfelel, 3000-től
10 000-ig jó vagyok, nem is olyan régen
harmadik lettem az ifjúságiaknál az országos bajnokságon, 3000 méteren. Elégedett vagyok a Kecskeméten elért 23.41
perces időeredményemmel és a felnőtt
mezőnyben kivívott hetedik helyezésemmel. Hiszen Gazsitól – akivel baráti viszonyt ápolok – csupán 13 másodpercet
kaptam, és a rutinos maratonistának számító Józsa Gábort is lehajráztam!”
A juniorok között azonban Andris
nem talált legyőzőre, így újabb szép
eredményt könyvelhetett el a „másodállásban” űzött sportágában, az atlétikában. n (Ch. Gáll András)

Ilyen előzmények után utaztunk
szombaton a Hungária körútra, ahol
megérdemelten szereztünk pontot az
MTK-tól.
„Az első félidőben az volt a tervünk, hogy kicsit visszább állunk,
ettől függetlenül sajnos kevesebbet
mutattunk támadásban. Az MTKnak volt három vagy négy lehetősége, amiből nem tudott gólt szerezni.
A második játékrészre sikerült váltanunk, kiegyenlítettebbé vált a játék,
nekünk is voltak gólszerzési lehetőségeink. Ha valamelyik kontratámadást sikerül végigvinnünk, mindhárom pontot begyűjthettük volna,
főleg a piros lapot követően. Összes-

ségében nem vagyok elégedett, mert
mindig a maximumra törekszünk, de
a játék képe alapján reális a döntetlen” – értékelt „Csizi”, vagyis Csizmadia Csaba vezetőedző.
Helyzetünk cseppet sem reménytelen, a mostanában mutatott játékunk
alapján egy pontot legalább tudtunk
hozni a Honvédtól otthon vereséget
szenvedő Zalaegerszegen.
A következő két fordulóban viszont
eldőlhet a sorsunk, mert először a sereghajtó Diósgyőrhöz utazunk, majd
az előttünk álló ZTE-t fogadjuk. Ezeken a meccseken mindenképpen nyerni
kéne, ha bent akarunk maradni az első
osztályban. n (Ch. Gáll András)

Zsivótzky Gyula
világraszóló dobásai
Hatvanöt éve lett válogatott
a budafoki olimpiai bajnok kalapácsvető
Éppen hatvanöt évvel ezelőtt érte el
első figyelemre méltó eredményét országos versenyen, s lett válogatott
Zsivótzky Gyula, aki 1956 májusában
58 méter 41 centire repítette a kalapácsot. A világ egyik legnagyobb dobóatlétájának ezután indult be sportkarrierje, négy évvel később már a római
olimpián „dobta fel” magát 65 méter
79 centivel a dobogó második fokára.
A következő olimpián újra ezüstérem
a jutalma, de azt követően, 1968-ban
(73.36) végre feljutott a csúcsra a magaslati levegőben elterülő Mexikóvárosban. Sokan talán nem tudják, de a
világhírű sportoló Budafokon is élt. Sőt,
Feri bátyja is…
2007-ben elhunyt olimpiai bajnok

Afelesége, a szintén atléta Komka

Magdolna így mesélt férjéről Kő András újságíró-írónak A kalapácsvető aratása című könyvben budafoki időszakukról, amikor például 1972-ben, a
müncheni olimpiáról (ahol ötödik lett)
várták haza Ferihegyen: „Lassan kezdtek leszállingózni a gépről az olimpikonok, és vártuk, hogy megjelenjen
Gyuszi is, ő azonban nem volt sehol.
Mindenki örült a szeretteinek, csak mi
álltunk ott sápadtan, és tanácstalanul,
amikor valamelyik vezető odajött hozzánk és közölte, hogy ne várjuk Gyuszit, mert a mentő már elindult vele a
bátyjáék budafoki lakásához. Rohantunk haza, és nemsokára megérkezett
a mentőautó is. Mint később kiderült,
előző este a Münchenben maradt sportolók búcsúestet tartottak, ahol, mondanom sem kell, elfogyott elég sok
alkohol, hiszen akkor már „megnyithatták a szelepeket”… Gyuszi azon-

ban nem volt hozzászokva ahhoz, hogy
mindenfélét összevissza igyon.”
Szerencsére, néhány nap alatt rendbe jött, és elkezdhették a közös életüket, „Gyuszi bátyjának a családja fogadott be egy hónapra minket – olvassuk
a könyvben –, majd Budafokon szereztünk albérletet, és ott laktunk egy évig.
1977-ben tartották meg az esküvőjüket,
Zsivótzkynak ez volt a második házassága. „Mi sportcsalád vagyunk – nyilatkozta egy folyóiratban –, nejem sokszoros magyar magasugróbajnok és
csúcstartó volt. Elsőszülött fiam, Gyula többszörös magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgásban, Attila fiam a világ legjobb tízpróbázói közé tartozik.”
A kiváló sportoló büszke volt elért
eredményeire, olimpiai helyezéseire,
de a legtöbbre világrekordjait tartotta,
mert, mint mondta: „Valamiben olyat
teljesíteni, amit még ember nem ért el
a földön, fantasztikus és megismételhetetlen érzés.” n (Temesi László)
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