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Kinyitottak a teraszok és a kerthelyiségek
Múlt szombatra már több mint 3,5 millióan kaptak védőoltást, ezért hatályba léphetnek az új szabályok, kinyithattak a teraszok
A vendéglátóhelyek teraszainak,
kerthelyiségeinek esti zárása után mindenkinek vissza kell érnie a kijárási tilalom kezdetéig a lakóhelyre, tartózkodási helyre, szálláshelyre – mondta.
Orbán Viktor a szokásos reggeli rádióinterjújában kitért arra is,
hogy az iskolák újranyitása a vártnál
zökkenőmentesebben alakult, jóval ötven százalék felett volt a gyermekek
száma az óvodákban és az iskolákban.
A fokozatos újraindítás következő lépése 4 millió beoltottnál lép életbe. Hangsúlyozta: lépésről lépésre újraindítják az országot. Elmondta: mindig
van vita a vakcinák hatékonyságáról, de az
egy oltással rendelkezők visszabetegedési
aránya egy százalék, így lényegében már
védettnek tekinthető az, aki egy oltást kapott. Az oltás továbbra is fontos, és a felnőtt lakosság több mint fele védett lesz a
jövő hét közepére – közölte. Hozzáfűzte:
új internetes felületet indítottak, ahol időpontot lehet kérni az oltásra.
Mivel nagy mennyiségben érkezik vakcina a következő napokban, május közepére előállhat az a helyzet, hogy
mindenkit beoltanak, aki regisztrált. Akkor a világ bármely pontjáról jöhetnek
majd magyarok és megkapják a vakcinát
– közölte. (Folytatás 6. oldalon) 

Megvan a 3,5 millió beoltott, így a
teraszok szombat reggeltől kinyithatnak – jelentette be Orbán Viktor
miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó
reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
yithatnak a vendéglátóhelyek tera-

Nszai, és este 11 órára módosul a ki-

járási tilalom kezdete.
A kormányfő kifejtette: a teraszok
nyitásához egy-két szabályt meg kellett változtatni, és mivel azok este fél
10-ig nyitva lehetnek, a kijárási tilalom
szombattól 11 órakor kezdődik.
Erről Kiss Róbert, az operatív törzs
ügyeleti központjának vezetőhelyettese
elmondta azt is: a teraszok és kerthelyiségek reggel öt óra és este fél tíz között
lehetnek nyitva, a vendégeknek ott nem
kell maszkot viselniük, a vendéglátóhelyek belső területein viszont igen. Az
üzemeltető és alkalmazottai viszont az
üzlet teljes területén kötelesek maszkot
hordani – ismertette.
Hangsúlyozta: hatályban maradnak a maszkviselési kötelezettségre, a
rendezvényekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre, felsőoktatási
intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések, valamint a kijárási tilalom.

Fát ültettek a képviselők a Föld napján

„Marika itt él köztünk továbbra is”

Kubik Anna és Eperjes Károly Törőcsik Marira, a néhai kiváló színésztársra emlékezik
Két Kossuth-díjas, kerületünkhöz kötődő színművész emlékezik meg az
április közepén elhunyt Törőcsik Mariról, a Nemzet Művészéről. Kubik
Anna és Eperjes Károly megrendült a
szomorú hírtől…

Németh Zoltán alpolgármester Kovács István és Daróczi Károly képviselők segítségével egy
hársfát ültetett el a Városháza előtti parkban a Föld napja alkalmából.
(Továbbiak a 11. oldalon) 

– Óriási veszteség! – ezzel kezdte visszaemlékezését megkeresésünkre Kubik Anna, aki tíz évig Budafokon élt, most is szinte naponta
megfordul a kerületben. – Hívott az
általa igazgatott Művész Színházba,
rendezett engem, de partnere is lehetettem többször, sőt kérésére beugorhattam helyette egy szerepébe. Mély kötődés alakult ki bennem
iránta, szinte pályám eleje óta. Sokat várakoztunk az előadás kezdetére közös öltözőben és tördeltük a

kezünket, hisz rendkívüli módon izgultunk minden alkalommal. A vele
töltött idő színpadon vagy azon kívül is felért egy második színművészeti egyetemmel! Láttam, hogyan
épít fel néha a semmiből egy jellemet, hogyan fejez ki erős érzelmeket, hogyan gondolkodik egy-egy
szerepről. Mari zseniális színésznő volt! Láttam azt is, mennyire nehezen kezdte a próbát vagy az esti
előadást. Mindig ezer fokon égett.
Az ő energiája fontos volt az egész
szakmának. Mértékadó volt, a legnagyobb tekintély, számára csak
a tehetség volt az, ami számított.
Rendkívül sokat törődött kollégáival, szót emelt értük, segített mindenkinek, aki méltó volt a támogatására. (Folytatás a 9. oldalon) 

2



Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Kerületből otthonná
Kihirdették a második részvételi költségvetés győztes pályázatait
Április 14-én lezárult Budafok-Tétény
immáron másodjára meghirdetett Közösségre Kapcsolva // Részvételi Költségvetés projektje, melyben rendkívül aktívan vettek részt a kerület lakói.
Közel 200 ötletet küldtek be, ezek közül egy szavazási fordulóban, mintegy
7780 voksot leadva választotta ki a kerület lakossága a győztes javaslatokat.
Ezek közül választott a lakosság, hogy
kerületrészenként mely projektek kapják meg a rendelkezésre álló összesen
348 millió forintot.
részvételi költségvetés célja az volt,

Ahogy a lakosságot bevonva, velük

együtt gondolkodva olyan ötletek valósuljanak meg, melyek reflektálnak a
helyiek igényeire, javítják épített kör-

nyezetünk minőségét, valamint megoldást kínálnak régóta megfogalmazott
elvárásokra is.
„Közösségünket az is erősíti, hogy
a fontos döntésekben mindenki részt
vehet. Ez az, amitől mindenki igazi budafok-tétényinek érezheti magát.
Erre kiváló példa – és most már kétszeres bizonyíték – a részvételi költségvetés intézménye. Az idei évben
győztes projektek – az önkormányzat
segítségével – hozzátesznek a kerület
életéhez, mindennapjaihoz” – mondta el a kezdeményezéssel kapcsolatban
Szepesfalvy Anna, Budafok-Tétény alpolgármestere.
A közel 8000 szavazat három kerületrész között oszlott meg. A szavazás alkalmával mindenki 5 sza-

vazatot adhatott le, hármat a saját
lakóhelye szerinti kerületrészhez
tartozó, kettőt a további két kerületrész valamelyikében meghirdetett
projektre.
Budafokon 3408 szavazat alapján
hirdettek 4 nyertes projektet 123 millió
forint értékben. Budatétényből 1995
voks érkezett, itt 8 projekt lett nyertes,
amelyekre összesen 88,5 millió forint
lesz elkölthető a kerületi költségvetésből. Nagytétény – Baross Gábor-telepen 2377 szavazat alapján 4 projekt
valósulhat meg összesen 111 millió forintból.
Az idei kiírás nyerteseivel az önkormányzat a napokban felveszi a kapcsolatot, hogy megkezdődhessen a beadott
projektek megvalósítása. n (vh)

Hamarosan elkészülhet
az Elágazás park
Várhatóan már májusban használhatják
a bringások a pumpapályát
Folyamatosan zajlanak a budafoki villamoselágazásnál épülő pumpapálya kivitelezési munkálatai, amit az
időjárás függvényében, várhatóan május második felében vehetnek birtokba
a kerületiek.
avaly Budafok-Tétény önkormány-

Tzata az Országos Bringapark prog-

Bővül a kerületi kamerarendszer

ram keretében 40 millió forintos
támogatást nyert el az államtól kerékpáros pumpapálya építésére, amely a
villamoselágazásnál lévő területen valósul meg. A fennmaradó összeget a
kerületi önkormányzat biztosítja, mel�lyel az úgynevezett Elágazás park első
üteme valósul meg.
A bringapark kivitelezése – az időjárás figyelembevételével – ütemterv

szerint halad. A tereprendezés után
már megvalósult a sétány nagy része,
a pumpapálya földműmunkái és csapadékvíz-szikkasztói, valamint a közműépítések nyomvonalas munkái és az
aszfaltozásához szükséges alépítményi
munkák. A közműszolgáltatók ügyintézésétől függően tud megvalósulni a
csatorna, víz és közvilágítás hálózatra
kötése, melyhez az önkormányzat részéről minden biztosítva van már.
Az Elágazás parkot várhatóan
2021. május második felében adják
át, ahol mind az amatőr, mind pedig
a profi szinten biciklizők megtalálják
majd a kihívást. A közeljövőben további fejlesztés is várható a területen, amely a legkisebbeknek fog kedvezni. n (budafokteteny.hu)

Az Epreskert és a Termő utcába tervezik újabb kamerák telepítését
Jelenleg 28 térfigyelő és számos rendszámfelismerő kamera üzemel kerületünkben. A kiépített rendszernek
köszönhetően csökkent az illegális
hulladéklerakások száma, segítségével több bűncselekményt is sikeresen
felderítettek. Az önkormányzat a kerületi lakosság biztonságérzetének növelése, erősítése érdekében további kamerák beszerzését tervezi.
udafok-Tétény önkormányzatának

Btérfelügyeleti rendszere 2016 köze-

pétől folyamatosan bővül. Eleinte hat
kamerát telepítettek a belváros területének ellenőrzése céljából, kifejezetten a Szomszédok piaca és az új játszótér – Szent István téri – által határolt
területen. A későbbiekben az illegális hulladéklerakások megakadályozására, illetve az önkormányzati vagyon

védelme érdekében rendeltek új kamerákat, valamint a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása volt a cél. A
lomtalanítás szabályszerűségét hat bérelt kamera ellenőrizte.
Hamarosan két helyszínre, az Epreskert és a Termő utcába tervezik a
kamerák telepítését, melyek szintén
napelemmel működnek majd.
A kamerafelvételeket a közterületfelügyelet munkatársai figyelik, és bár
Budafok-Tétény a budapesti kerületek
közül nem rendelkezik kiugróan magas
számokkal a bűnesetek elkövetését illetően, a térfigyelő kamerák már több
kisebb bűncselekmény felderítésében
is jelentős segítséget nyújtottak.
A kerületi önkormányzat és a
rendőrség szoros együttműködésének köszönhetően 2018-ban újabb
kamerarendszer üzembe helyezé-

se történt meg, amely rendszámfelismerő funkciójának köszönhetően
elősegíti a nyomozati szervek munkáját.
A kamerák a kerület azon csomópontjain találhatók, ahol elérhető, illetve elhagyható Budafok-Tétény. A
helyszínek kiválasztásában alapvető
szempont volt, hogy a rendőrök ellenőrzés alatt tudják tartani azokat a főbb
útvonalakat, melyeket a bűnelkövetők
döntően használnak, és kiszűri többek
között a körözött gépjárműveket, a lopott, a lejárt műszakival rendelkező autókat, teherautókat.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
a térfigyelő kamerák eredményesen segítik a közlekedési és a közrend javulását, ezért a kerületi önkormányzat további kamerák kihelyezését helyezte
kilátásba. n (budafokteteny.hu)

Más sportra is alkalmas
lesz a a Duna-parti jégsátor
Már felállították a létesítményt a szabadidőparkban
ár áll a jégsátor a budafoki Duna-

Mparton, a DunaFok Szabadidőpark-

ban. Egyelőre a sátor első próbája történt meg, az ideiglenes létesítményen
belül még folynak a munkálatok. A sátor felállítására azért is szükség volt,
mert ezeknek a munkáknak egy része
csak így végezhető el. Mint arról korábban Karsay Ferenc polgármester beszámolt, a jégpálya a versenysport segítségével épül, de a tervek szerint az amatőr
korcsolyázók, az iskolák és az óvodák
profitálhatnak majd belőle. Minden

sportágat, amelyre lakossági igényt érzékel az önkormányzat, fontosnak tartanak, és ahogy tudják, támogatják,
fejlesztik. Minél több sportolási lehetőséget szeretnének biztosítani, és ezeket a lehető legszélesebb közönség számára elérhetővé tenni – mondta Karsay
Ferenc. Az üzemeltető ennek érdekében
egy fejlesztést hajt végre: speciális műanyag burkolattal más sportágak számára is használhatóvá teszi a pályát a jégsportok számára holtidőszakot jelentő
nyári hónapokra. n (vh)

Városházi Híradó

Közös nyilatkozat
a regisztrációért



képviselet



3

Álláspont

Németh Zoltán alpolgármester

A polgármester és a kerületi frakciók vezetői együtt buzdítottak az oltakozásra

A környezetvédelem
közös ügyünk

özös videónyilatkozatban, a párt-

Kpolitikát félretéve buzdították az

oltakozáshoz szükséges regisztrációra
a kerületi embereket az önkormányzat képviselő-testületének frakciói.
Karsay Ferenc polgármester arra emlékeztetett, hogy már a XVI. században, a pestisjárványok idején Luther
Márton, a reformáció atyja megfogalmazta a kór terjedésekor tanúsítandó
magatartás alapszabályait. Azt javasolta, fohászkodjunk Istenhez, hogy
óvjon meg bennünket, osszunk orvosságot és magunk is vegyük be azt,
ne menjünk fertőző helyekre, vigyázzunk az egészségünkre, hogy ne terjedjen tovább a gyilkos kór, és saját
hanyagságunkból ne gyilkoljunk meg
senkit. Karsay Ferenc azt hangsúlyozta: közös erővel, a szabályok betartásával legyőzhetjük a világjárványt.
Arra buzdított mindenkit, hogy regisztráljanak a védőoltásra. „Regisztráljon ön is, én már megtettem, válasszuk a szabadságot, válasszuk az
életet!” – kérte a polgármester.
Perlai Zoltán, a helyi DK frakcióvezetője kiemelte: minden önkormányzati
képviselő közös és természetes feladata a regisztráció és az oltakozás melletti kiállás. Meggyőződése, hogy csak
így léphetünk túl ezen az időszakon –
jelentette ki a képviselő, aki arra kérte
a kerületieket, minél nagyobb számban
regisztráljanak a vakcina beadásához.
Krieger Krisztina, a kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltakozással
sokat nyerhetünk, elfelejtett öleléseket,
telt házas koncerteket, iskolai kirándulásokat, korábbi életünket hozhatjuk
vissza. Szintén jelezte, hogy ő már regisztrált, és erre kérte a lakosságot is.
Tóth Endre, a Momentum önkormányzati képviselője is arra figyelmeztetett, hogy közös felelősségünk
a járvány megfékezése, a szeretteink
megóvása. Arra kérte a kerületieket,

prilis 22-én Földünket ünnepeltük. Ahhoz, hogy gyermekeink, uno-

Ákáink is örömmel átélhessék a Föld, az élet csodáit, most kell meg-

hogy éljenek a lehetőséggel, és vegyék
fel a védőoltást.
Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester, a Budafoki Baloldal frakcióvezetője azt emelte ki, hogy nagyon
szeretne már megszabadulni a maszkviseléstől, mint ahogyan mindenki.
„Regisztráljanak és oltassák be magukat, hogy ne kelljen egész nyáron
maszkot hordanunk, és hogy találkozhassunk barátainkkal, családtagjainkkal!” – kérte az alpolgármester.
Jurás László, a Budafok-Tétény Általános Ipartestület képviselője, a civil
frakció vezetője arról szólt, hogy a regisztráció csak rövid időbe és néhány

adat megadásába kerül, de nagyon fontos, mert így tehetünk azért, hogy vis�szakaphassuk régi életünket.
Dr. Staudt Máté, a Jobbik politikusa
szintén azt kérte, minél többen regisztráljanak, hogy megkaphassák az oltást,
ahogyan ő is tette. Azért oltakozott,
hogy védje a környezetét, a családját,
az ismerőseit és adott esetben másokat is – fejtette ki a képviselő. „Ne feledjék: az oltás életet ment!” – hangsúlyozta Staudt Máté.
A közös videonyilatkozat megtekinthető a budafokteteny.hu oldalon,
illetve a Facebookon is a Karsay Ferenc oldalán a videók közt. n (vh)

Preambulum a kerületért

Megszületett a Felelősséggel a kerület egységéért megállapodás. A világjárvány
alatt minden Budafok-Tétényért felelősséget érző politikusnak, politikai erőnek lehetősége nyílt arra, hogy az együttműködés elvi kérdéseiben egyezségre jussanak. A
pártok, civil szervezetek többsége élt ezzel a lehetőséggel. Egyetlen párt, a Momentum kivételével, mindenki aláírta az erről szóló preambulumot. n

Mi a véleményük?
Perlai Zoltán
önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció

Megelőlegezett bizalom
Április 14-én a Demokratikus Koalíció önkormányzati frakciója – a Demokratikus
Koalíció XXII. kerületi szervezet elnökségének egyetértésével – csatlakozott a polgármester által felvetett Együttműködési Megállapodás preambulumának aláírói sorába.
Mint azt az előkészítő értekezleten is a
frakció vezetőjeként kifejtettem, ezen lépésünket egy megelőlegezett gesztusként

Kovács István
önkormányzati képviselő
Demokratikus Koalíció

Vigyázzunk és oltakozzunk!
Elkezdődtek a tömeges oltások hazánkban. Elöljáróban szeretném felhívni a figyelmét Budafok-Tétény lakóinak
az oltás fontosságára. Sajnos elnézve a
híradásokat, ezzel a vírussal együtt kell
élnünk egy darabig. De! Megérkeztek a
vakcinák, és így talán megkönnyíti az
életünket, és szép lassan visszarázódhatunk a megszokott életünkbe. És ezt

tesszük meg. Reményeink szerint ezzel lezárhatóvá válhat az a mögöttünk hagyott
másfél éves időszak, amely a kerület vezetése részéről nem a választói akarat figyelembevételéről és a kölcsönös tiszteleten
alapuló együttműködésről szólt.
Mivel az együttműködésre vonatkozó kezdeményezéseket minden esetben
a többséget „szerző” polgármesternek,
képviselőknek szokás megtenni, így ezt a
lépést is ugyanúgy üdvözöljük, mint az önkormányzati választásokat követően polgármester úr által megtett hasonló szellemű nyilatkozatokat. Bízunk benne, hogy
az elmúlt hónapok keserű tapasztalatai ellenére ez a kezdeményezés most valóban
őszinte és előremutató lesz, melyet joggal
várnak mindannyiunktól a kerület lakói.

Az együttműködés részleteiben és annak módjában ugyan jelenleg még nincs
közöttünk konszenzus, de a Demokratikus Koalíció részéről a megállapodásra
való törekvést jelzi a preambulum aláírása, bízva abban, hogy az eddig megtett
és a jövőben megteendő javaslataink elősegítik a kerületért végzett munkánk sikeres koordinálását azokon a területeken, ahol ez lehetséges.
Amennyiben ebben a közös felelősséggel viselt munkában – az elmúlt időszakra jellemző egyoldalú kommunikációs elemek használatával ellentétben
– valódi együttműködés alakul ki, akkor
a Demokratikus Koalíció képviselői ennek a folyamatnak bizonyosan támogatói lesznek. n

úgy, hogy ha beoltatjuk magunkat, nemcsak a mi egészségünkre vigyázunk,
hanem rokonaink, barátaink egészségére is. De ettől még legyünk óvatosak és
a járványügyi előírásokat tartsuk be. Köszönöm.
Jó hír, hogy az Óhegyen elkészült a
Dénár utca aszfaltozása, és egy nagyon
szép utcát kaptak az ott lakók az önkormányzat jóvoltából. Köszönet a szakirodának a szép munkáért.
Közbenjárásomra a Budapest Közút
Zrt. felfestette a Barackos út, Szakiskola utca és Párhuzamos út kereszteződésében az útburkolati jeleket. Köszönjük. A
szakirodának az önök segítségével jeleztem a 9 evk.-ben egy pár járda javítását.
A szakiroda munkatársai felmérik és fo-

lyamatosan javítják a járdák állapotát, kis
türelmet kérek az ott lakóktól. A Nagytétényi Kohász pályára lekerült az új gyepszőnyeg, ott is jó ütembe halad a munka.
A klub szeretettel várja a focizni vágyó fiatalokat.
Kerületünkben lezajlott a lomtalanítás. Meglátásom szerint jól sikerült, az
elszállításban és az utómunkákban mind
az FKF, mind a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. jól vizsgázott. Köszönjük a
gyors munkát. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy tegyünk együtt az illegális szemétlerakás visszaszorítása érdekében. Ha ilyen cselekményt látnak,
kérem, jelezzék az illetékeseknek (rendőrség, közterület-felügyelet).
Vigyázzanak magukra és egymásra! n

tennünk a szükséges lépéseket! A Föld napja kiváló alkalom arra, hogy
felhívjuk a figyelmet környezetünk megóvására, amelyért BudafokTétény önkormányzata is oly sokat tesz. A kerületi önkormányzat környezetvédelmi programjában, Klímavédelmi Cselekvési Tervében számos célt tűztünk ki, és elkezdtük ezek megvalósítását..
Kisvárosunkban kiemelt feladatunk a zöld kerületi jelleg, a zöldfelületek megőrzése. Egy kertvárosban a környezet védelmében különösen fontos partnerünk a lakosság, hiszen a megóvandó zöldfelületek
igen jelentős részét a magánkertek adják. Kulcsszerepük van tehát a
kerttulajdonosoknak, akiket segítségül hívunk e közös ügyben.
Jelentős lépés ebben a tavaly elkészült favédelmi rendelet, amely a
magánterületek fakivágásait szabályozza. Ennek tapasztalatait most
dolgozzuk fel, és a beérkezett lakossági észrevételekre figyelemmel készülünk módosítani a szabályokon.
Az önkormányzatunk partnerként hívja együttműködésre a lakosokat akkor is, amikor különféle akciókkal segíti elő a környezettudatosságot. Ilyenek a füstmentességért tett erőfeszítéseink. Az avarégetés
már általánosan tiltott, és ez fontos szabály. A kerti munkák során viszont rengeteg zöldhulladék keletkezik. Alapelvünk, hogy nemcsak elvárjuk, hanem segítjük is a szabálykövetést. Így a zöldhulladék környezetbarát felhasználására, kezelésére is alternatív megoldásokat
teremtettünk a lakosság számára. Az elmúlt években meghirdettük
az ágdarálási programunkat, továbbá komposztládákat adtunk az ezt
igénylő lakosoknak ingyenesen. Emellett minden ősszel zöldzsákokat
osztunk a helyieknek.
Virágosítási programunkkal igyekszünk színesíteni is városunkat.
A zöldterületek növeléséhez a nagy sikerű facsemete-osztási akciónk is
hozzájárul, amely során magánkertekbe ültethető fákat kaptak a jelentkező kerületiek.
Az önkormányzat gondozásában álló közterületeken is igyekszünk
növelni a zöldfelületek intenzitását. Ennek kulcseleme a faültetési program. Ebbe a lakókat is szeretnénk bevonni. Készül a kerületi fahelykataszter, amely a faültetésre alkalmas helyszíneket listázza
(sajnos számos, szabad szemmel nem látható akadálya lehet a faültetésnek, pl. közművezetékek, kábelek). Az alkalmas helyszínek kiválasztásához várjuk a budafok-tétényiek javaslatait a fejlesztesek@
bp22.hu címre, hogy aztán szakembereink segítségével dönthessünk
arról, mely területek, útszakaszok adottságai engedik meg a faültetést.
Fatelepítésekre minden évben sort kerítünk, sokszor tavasszal és ős�szel is.
Budafok-Tétény az egyik legzöldebb kerület, az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, és
megteremtse a fenntartható fejlődés lehetőségét.
A műanyag csomagolóanyagok alkalmazásának csökkentésével környezettudatosságra buzdítjuk a kerületi vállalkozókat, intézményeket.
A polgármesteri hivatalnál és az önkormányzati intézményeknél, cégeknél már tudatosan kerüljük a műanyag flakonok használatát.
A környezetvédő gondolkodás nem csak a gyerekeknél, felnőtteknél
egyaránt fontos. Együttes erővel, közösen szebbé és élhetőbbé tehetjük
kerületünket, de ehhez az önök, mindannyiunk elszántságára szükség
van. Szeressük Budafok-Tétényt, a zöld kerületet, tegyünk közösen élhető jövőjéért! n

Krieger Krisztina
önkormányzati képviselő, FIDESZ–KDNP,

Németh Zoltán

önkormányzati képviselő, alpolgármester, Fidesz–KDNP

FELELŐSSÉGGEL A KERÜLET EGYSÉGÉÉRT
„Mi, Budafok-Tétény önkormányzati képviselő-testületének frakcióvezetői és frakcióval nem rendelkező képviselője kinyilvánítjuk abbéli szándékunkat, hogy a
problémák megoldására olyan irányelveket fektessünk le, melyekben a közösség
érdekét képviselve egyetértünk, azt támogatjuk, s ha kell, fővárosi és országos fórumokon is kiállunk mellette.” Így kezdődik az a közös nyilatkozat, amelyet április 14-én ünnepélyes keretek között írtunk alá: a polgármester, 4 frakció vezetője
és egy képviselő. Az aláírók közül hiányzott az egyik frakció – számunkra érthetetlen módon, hisz olyan célokat fogalmaztunk meg, mint például: közösségi közlekedés fejlesztése, Budafok belváros évtizedek óta tervezett felújítása, kerékpáros
infrastruktúra, Duna-parti vízisportbázis kialakítása, a Bornegyed projekt, a környezettudatos életmód kialakítása, illegális hulladék felszámolása stb. Közös munkánk első eredménye – melyet épp az egyik ellenzéki frakció vezetője javasolt –
a néhány nappal ezelőtt készített pár perces kisfilm. Ebben a koronavírus elleni
oltás regisztrációjáról és az oltás fontosságáról beszéltünk. Örömünkre szolgált,
hogy minden önkormányzati frakció vagy párt 1-1 képviselője részt vett a forgatáson, azok is, akik februárban még nem csatlakoztak a közös, oltás melletti felhívásunkra. Ha még nem látták a filmet, kérjük, nézzék meg képviselői Facebookoldalainkon vagy a YouTube-csatornán. n

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

4



KULTÚRA

 Városházi Híradó

Haydn és a csa-csa-csa
Skrabák Balázs a Kempelen Farkas
Gimnázium versenytáncos tanulója
gyerekek nagyon rövid idősza-

Akoktól eltekintve több mint egy

éve nem járnak rendesen iskolába,
és személyesen nem vehetnek részt
különórákon sem. A legtöbben nem
az osztálytermi oktatást hiányolják,
sokkal inkább az osztályközösséget,
a barátokat, a közösen megélt élményeket és azokat a tevékenységeket,
amelyeket kedvtelésből végeznek. A
hatodik osztályos Skrabák Balázs is
elégedett az online oktatással, szeret önállóan, egyedül tanulni, mégis
szívesen bemenne már a tanterembe,
mert, ahogy ő fogalmazott: ez csak
egyfajta helyettesítés. A Kempelen
Farkas Gimnázium diákja a Nádasdy
Kálmán Művészeti Iskolában csellózik, a Happy Dance Művészeti és
Sportegyesületben táncol, valamint
úszik is, de most mindhárom szabadidős elfoglaltsága kevesebb örömet nyújt neki, mint a pandémia előtti időszakban.
– Nyáron az egyesület versenyzőjeként pályáztam a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjra, amelyet az országos és nemzetközi első helyezett
eredményeinkkel értem el. A tánckellékekre elnyert kétszázötvenezer forintot azonban még nem tudtuk elkölteni, mert addig nem érdemes új
fellépőruhát csináltatni, cipőt venni, amíg nincsenek versenyek – számolt be a sikeres pályázatról Balázs,
aki ötéves korától táncol. A hazai és
nemzetközi versenyeken standard és
a latin-amerikai táncokban is jeles-

kedik, 2018-tól jelenlegi partnerével,
Popovic Leával.
A táncos fiú elmesélte, hogy kedvencei a bécsi keringő, a jive és a szamba,
mert ugyan mindegyik fárasztó, de pergős tánc, még a komolyabb bécsi keringő is a maga 6/8-os lüktetésével. A
slow fox nagyobbaknak való, mert nehezebb, úgyhogy abban a táncnemben
csak egy éve száll versenybe. Az edzéseket Závodszky Péterné, Zsuzsa néni
tartja, a koreográfiákat Závodszky Rita
készíti. Balázs hozzátette, hogy mióta
nem járhatnak edzésre, Leával otthon
táncolnak, hogy ne felejtsék el a koreográfiát.
– Csellózni Horti Gábor tanár úrhoz
járok, jelenleg online órákra, és a XVI.
Országos Friss Antal Gordonkaversenyen is csak videofelvétellel tudtam
részt venni. A két kötelezően választott darabommal (Lee Sebastian 18-as
Etűd és Haydn Teremtés oratóriumából
az Ária) bejutottam a döntőbe – beszélt
másik kedvteléséről a hatodikos diák,
aki nővéreihez, Boglárkához és Virághoz hasonlóan szaktárgyi versenyeken
is szépen szerepel.
Legjobb eredményei országos versenyeken: magyar nyelvből 1. (Hebe)
és 2. hely (NyelvÉsz), matematikából
4. (Tudásbajnokság) és 6. hely (Sziporka).
Balázs beszélgetésünk végén hozzátette, hogy nemcsak Boglárkának (legutóbb OKTV I. hely), a kilencedikes Virágnak is sikerült már néhány országos
első helyet szereznie. n (Tamás Angéla)

Kossuth-díjas lett
a gitárvirtuóz

Tátrai Tibor: Ötvenévnyi muzsikálás gyümölcse érett be
Számos nagy zenészt, énekest kísért, és öt évtizedes aktív gitározás
után még most is kísér, de szívesen
szólózik is. Tátrai Tibor, az ország
egyik legismertebb gitárosa többször fellépett már kerületünkben.
Most már Kossuth-díjasként várhatjuk vissza…
legendás magyar gitáros, népszerű

Anevén Tátrai Tibusz idehaza lett a
blues királya, és közel a hetvenhez is
„király”. Így fogadta a Kossuth-díjat:
„Az, hogy hazám, Magyarország kormánya méltónak tart az elmúlt fél évszázad muzsikával töltött idő elismerésére, az számomra olyan megtisztelő
ajándék, ami szavakba nem önthető.
Mégis megpróbálom: Köszönöm.”
Azóta sokan gratuláltak a gitárvirtuóznak, aki említette, hogy már fél évszázada muzsikál, ezért jogosnak tűnik
a kérdés: lehet még mindig teljes szívvel pengetni?

– Amióta a muzsikával egymásra
találtunk, az első pendítéstől a mai napig ugyanazzal a borzongó rajongással
élem meg azt a varázslatot, amit a hangok teremtenek – válaszolta. – A zenétől mindent megkaptam, követendő
példát, barátságokat, de még boldog
családot is.
– Mivel telnek mostanában a napjai, hetei?
– A családommal több időt tölthetek, óvatosan, odafigyelve unokázok,
de skálázom is rendszeresen, mert
meggyőződésem, hogy jól játszani
csak egyféleképpen lehet, ha folyton
gyakorolok. Előfordul, hogy tíz órát
van a kezemben a gitár egy nap, ami
azért nem kevés. Ha lépést akarok
tartani a konkurenciával, folyamatosan edzeni kell. Erős a mezőny, csak
akkor lehet előnyt kovácsolni, ha
többet melózol. De kedvenc hobbimnak, a horgászatnak is igyekszem hódolni és a mozgásra is próbálok időt

szakítani, ahogy fiatalabb koromban,
amikor bokszoltam, birkóztam és futottam. Most már inkább az utóbbi
maradt…
– Az elmúlt évtizedekből mire a legbüszkébb?
– Természetesen elsősorban a családomra és erre a nagy elismerésre, de
büszke vagyok arra is, hogy sok fiatal
nálam tanult gitározni, és most vezető
zenekarokban játszanak.
Azt is elárulta az április 5-én 69.
évét betöltött Tátrai Tibor, hogy tipikus Kos, aki kőkeményen célratörő,
exhibicionista. „De ez egy művésznél
pozitív tulajdonság” – hangoztatja –,
és mindennek a jó oldalát keresi, majd
bevallotta: „Szeretem a gitáromat,
ezért egész nap a nyakamban lóg.” Reméljük, „szerelmét” mielőbb megszólaltathatja majd egy budafoki rendezvényen, ahogy tette azt nagy sikerrel,
évekkel ezelőtt a pezsgő- és borfesztiválon. n (Temesi László)

Újraindult a könyvtárakban Pályázat a Cziffra György Fesztivál díjaira
A Balázs János által alapított díj segítséget nyújt a a pályájuk elején álló tehetségeknek
a Cserepont szolgáltatás
Átmeneti feltételekkel ismét lehet könyveket kölcsönözni
Újraindult a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Könyvtári Cserepont szolgáltatása április 21-én. A budafoki és
a nagytétényi tagkönyvtárakban is átmeneti feltételekkel lehet majd kölcsönözni.
jogszabályi előírásoknak megfele-

Alően az olvasók a könyvtárakba való

belépés nélkül, ajtón vagy ablakon keresztül vehetik igénybe a szolgáltatást,

mely lehetővé teszi az olvasóknál lévő
művek visszavételét, az előre megrendelt, előjegyzett dokumentumok kölcsönzését, az új beiratkozást, a zárva
tartás előtt lejárt tagságok hosszabbítását és a tartozások rendezését.
A Könyvtári Cserepont szolgáltatás
a normál nyitvatartási időben érhető el.
További információk és a nyitvatartási idők a Budafoki Könyvtár honlapján
tekinthetők meg. n (vh)

Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész és művészeti vezető kezdeményezése nyomán hagyományteremtő szándékkal alapította meg a Cziffra György
Fesztivál díjait 2017-ben azzal a céllal, hogy a pályájuk elején álló tehetségeket, valamint a legnagyobb kulturális
értékeket felmutató emberi teljesítményeket elismerje mind erkölcsileg, mind
pedig anyagi hozzájárulással. Pályázni
május 14-ig lehet, várják Budafok-Tétényi ifjú művészek jelentkezését is.
„Nem olyan, mint a többi régi város.
Senlis több annál. Senlis Franciaország bölcsője. És azt hiszem, legöregebb temploma, a régi királyi Saint
Frambourg-kápolna igazi remekmű,
ám léte veszélyben forog. Valaha királyi birtok volt, az első Capetingek felségterülete. Ma az összeomlás határán
áll. Mióta kifosztották a nagy francia
forradalom alatt, volt már az Ész temploma, kovácsműhely, takarmánybolt,
lóistálló, tűzoltóság és most… fizetőparkoló! Mégis, Istenem, mennyire
szép lehetett! Ha sikerülne feltámasztani…” Cziffra György itt hozta létre alapítványát, ahol a fiatal tehetségeket támogatta. S a templomot sikerült
feltámasztania a világhírű magyar zongoraművésznek. Itthon is jól működik

évek óta a nevével fémjelzett fiatal zenészek támogatási rendszere.
A Tehetség díj évente két zeneművésznek ítélhető oda, 32 éves korig, kimagasló egyéni teljesítményért, a díj
személyenként bruttó 1 000 000 Ft
pénzjutalommal és emlékplakettel jár.
Az Életműdíj évente szintén két
személynek ítélhető oda, kormegkötés
nélkül. A díjakat zeneművész, pedagógus vagy kulturális szervező, szakem-

ber érdemelheti ki. Az Életműdíj személyenként bruttó 500 000 Ft.
A jelentkezés határideje május14., a
további feltételekről a cziffrafesztival.
hu-n olvashatnak.
A Cziffra Fesztivál eddigi díjazottjai
között a Tehetség díj kategóriában például a kerületünkhöz kötődő Szabó Marcell
zongoraművész neve is megtalálható. Érdemes tehát pályázni a budafoki-tétényi
tehetségeknek. n (temesi)

Városházi Híradó
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Tartózkodás
és törekvés
Parókiát szentel Kocsis Tamás
görögkatolikus lelkész Budafokon
Kocsis Tamás atya a Szent Flóriántemplomból érkezett hozzánk, hogy
havonta egyszer szent liturgiában részesítse a híveket Budafokon, mostanra pedig otthonra is lelt a Péter-Pál
utcában. A Dél-budai Görögkatolikus
Szervezőlelkészség vezetője várandós feleségével és három gyermekével költözött be a parókiára, amelynek megáldását május 29-én öt órára
tervezi. Az avatóünnepség kiemelt
vendége lesz Kocsis Fülöp metropolita érsek, aki megszenteli a közösségi
térként is működő egyházi épületet.
– Másfél hete ismét lehetőségük nyílt
arra, hogy a járványügyi rendelkezéseket betartva „hagyományos” szent liturgiát tartsanak. Mekkora volt az érdeklődés?
– A százötven fős Péter-Pálkápolnában harminc körüli volt a résztvevők száma, mert sokan tartanak még
a fertőzéstől. Kérésükre az elsőáldozás
időpontját is áttettük júniusra. A ma
még csak három-négyezer hívet számláló egyházközségünkben a negyvenes korosztály a jellemző, így amikor
a nyilvános istentiszteleteket berekesztettük, a hívek számára természetes
volt, hogy online közvetítésen keresz-

tül kapcsolódnak be a szent liturgiába. Családokból álló, remek kórusunknak is köszönhető (vezetője Kökényesi
Zoltán karnagy – a szerk.), hogy sokan néznek bennünket. Az adományok
segítségével kitűnő technikai hátteret
építettünk ki, stúdióminőségű hang- és
képélményt tudunk biztosítani.
– A parókia megvásárlásában is
„részt vettek” a hívek?
– Igen, az állami és egyházmegyei
támogatás mellett az ő adományaik is
hozzájárultak ideiglenes lakhelyünk
megvételéhez. Örülök, hogy Budafok lett az új otthonunk, ahol a kertben
egy agóra kialakítását tervezem a társas összejövetelek és kulturális programok helyszínéül. A görögkatolikus pap
a családján keresztül is mintát mutat,
hogyan lehet egy életet az összetartás
jegyében leélni a házasság szentségében. Kilencgyermekes családból származom, görögkatolikus lelkész édesapám és orvos édesanyám a mai napig
boldogan élnek együtt, és nagy örömüket lelik huszonöt unokájukban.
– Az érsek megbízásából 2019-től
vezeti a XI. és XXII. kerületi egyházközséget. Milyen feladatokat lát el?
– A terület görögkatolikus híveinek
pasztorációját, azaz lelki gondozását

végzem. Szent liturgiát mutatunk be
többek között Gazdagréten, a Szent
Imre- és a Péter-Pál-kápolnában, és
családi programokat szervezünk,
amelyek összekapcsolják a szülőket,
közösséggé formálják a gyülekezetet,
így a gyerekeket is. Egyetemi lelkész-

ként a Budapesten élő görögkatolikus
egyetemisták közösségét tartom ös�sze. Ez több száz fiatalt jelent, akiknek
keddenként programokat, beszélgetéseket és előadásokat tartunk. A járvány alatt online eseményeket hirdettünk meg a YouTube-csatornánkon,

Hétköznapi jótétemények

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a magyar delegáció vezetője
és Rik Daems, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) elnöke strasbourgi találkozójukon

Egyedülálló segítséget nyújt a fedél
nélkülieknek Romhányi Éva pedikűrös
Rendszeresen látogatja a budaörsi hajléktalanszálló lakóit, és rendbe teszi
a lábukat, valamint a kezüket Romhányi Éva, azaz Husi. Az ember persze elsőre azt gondolná, hogy mindenki képes levágni a körmét, ápolni a kezét és
a lábát, de ez nem így van az idősek,
a rosszul látók, legyengült szervezetű
emberek vagy a mozgássérültek esetében, különösen, ha a megfelelő felszerelés is hiányzik hozzá. Nekik nem
egyszerű hajolni, erőt kifejteni az alkalmas szerszámokat, ollót, csipeszt, reszelőt használva.
dolog pikantériája, hogy a pedikű-

Arös Éva hosszú ideje arra vágyott,

hogy ilyen rászorult embereknek segíthessen. A hajléktalan férfiakat megszabadítja a benőtt, hosszúra nőtt köröm
okozta fájdalomtól, a nőknek pedig
nagy örömet szerez azzal, hogy körmüket be is lakkozza, ami által hölgynek érzik magukat.
– A hajléktalanok gyámolítását hét
éve kezdtem a XI. kerületi melegedőben, de annak megszűnésével folyamatosan új lehetőség után kutattam. Szinte csodának tartottam, amikor másfél
évvel ezelőtt megkerestek, hogy pedikűrözném-e a budaörsi hajléktalanszálló lakóit – mesélte a kerületünkben

Új konzervatív erő alakul

Kiemelt feladatot kapott az Európa Tanácsban Németh Zsolt
z Európa Tanács Parlamenti Köz-

Agyűlése a demokráciával és poli-

tikai ügyekkel foglalkozó szakbizottságának elnökévé választotta meg
Németh Zsoltot, a Fidesz–KDNP Budafok-Tétényben élő országgyűlési
képviselőjét. Németh Zsolt ennek kapcsán munkatársunknak elmondta: a Fidesz Európa tanácsi delegációja csatlakozott az Európa Tanács Európai
Konzervatív Frakció és Demokratikus
Szövetség nevű frakciójához. A frakció meghatározó erejét mások mellett a
brit Konzervatív Párt, a lengyel Jog és
Igazságosság (PiS), valamint két olasz
párt, a Liga, illetve a Fratelli d’Italia
tagsága jelenti. Ez kezdete lehet egy
új keresztény, konzervatív, jobboldali
pártcsalád létrehozásának az Európai
Parlamentben is.

Németh Zsolt elmondta azt is,
hogy a Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP) az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlésének munkájában részt vevő
tagjai továbbra is az Európai Néppártban (EPP) tevékenykednek. A közgyűlés két legnagyobb frakciójában ezáltal
adottak a magyar érdekek képviseletének jó feltételei.
Az új megbízatásáról szólva kiemelte: az elnöki pozíció betöltése azért is
fontos, mert ezáltal Magyarország még
sikeresebben tudja majd megvalósítani
a május 21-től kezdődő, féléves Európa tanácsi elnöksége munkaprogramjának prioritásait.
A politikus közölte, az Európa Tanács magyar elnöksége a fél év során
hangsúlyt kíván helyezni a nemzetek
kulturális, jogi és történelmi hagyo-

húsvét kapcsán például böjti kihívást szerveztünk Szent Efrém fohászaihoz kapcsolódva. Minden hétre jutott egy rossz dologtól való
tartózkodás és egy jóra való törekvés,
amelynek az volt a célja, hogy jobbá
váljunk. n (Tamás Angéla)

mányai tiszteletben tartásának erősítésére, a nemzeti kisebbségek védelmére, a családvédelemre, a vallások
közötti párbeszéd előmozdítására, a
mesterséges intelligencia okozta kihívásokra adható válaszokra, illetve
a kiberbűnözés kezelésére, valamint
a környezetvédelem kérdéseire egyaránt. – A magyar elnökség lehetőséget teremt arra is, hogy megmutassuk
azt a gondolkodásmódot, azt az értékrendszert az európai színtéren, amit a
magunkénak vallunk – tette hozzá Németh Zsolt.
Németh Zsolttal interjú készült a
kinevezése kapcsán a Karc FM rádió Álláspont című műsorában, amely
meghallgatható a rádió honlapján Álláspont (2021. 04. 25. 7:00 – 8:00) címen. n (vh)

adományosztással is foglalkozó Romhányi Éva, aki a Social Point Alapítvány segítségével komplett felszerelést
vásárolt új tevékenységéhez.
Elmondta, hogy a budaörsi hajléktalanszállón hosszabb ideje ugyanazok
az emberek élnek, elsősorban oda valósiak, de van köztük budafoki és barossi is. Élettörténetüket hallgatva szomorú sorsokról értesül, a lakók többsége
önhibáján kívül került ilyen helyzetbe.
Gábor, a barossi férfi például egy válást követően vált hajléktalanná. Szinte teljesen megvakult, ezért nem kapott
munkát, így viszont rokkantnyugdíjat
sem. Most az ottani mosodában dolgozik. A lakók egyébként egytől egyig
tiszta ruhát viselnek és dolgoznak is,
kivéve a négy tolókocsiba kényszerült
férfit.
A Budafok-Tétényben dolgozó pedikűrös a mozgássérültek mosdójában tudja a lábakat ápolni, mert ott van sok hely
és meleg víz is. A járvány kezdete óta
nem járt az otthonban, így csütörtökön
huszonhat ember lábát és tíz hölgy kezét
tette rendbe. A hajléktalanszálló vezetője másodjára akkor kérte a segítségét,
amikor már minden bentlakó megkapta
mindkét oltását és védetté vált, így Éva
teljesen nyugodtan és boldogan ment
hozzájuk. n (Tamás Angéla)
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Négymillió beoltott után
újabb enyhítés jön
A védettségi igazolvánnyal rendelkezők
több helyre is beléphetnek majd
A magyar oltási program európai összehasonlításban is kiemelkedően eredményes. Ez lehetővé teszi, hogy újabb lépéseket tegyen a kormány a mindennapi
élet és a gazdaság újraindítása érdekében. Amikor a beoltottak száma eléri a
4 milliót, új intézkedések lépnek életbe.
Ezen intézkedések jelentős része védettséghez (védettségi igazolványhoz) kötött.
védettségi igazolvány használatáról a

Amagyar emberek döntöttek az újrain-

dításról szóló online konzultáció során. A
konzultációt kitöltők 65 százaléka támogatta azt, hogy a védettek felmentést kapjanak egyes korlátozások alól.
A kormány véglegesítette az új szabályokat tartalmazó rendeleteket. Ezek
alapján: a négymillió beoltottnál a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre
módosul. Az üzletekben este 11 óráig lehet majd vásárolni. A védetteknek (akiknek védettségi igazolványa van) este 11
óráig megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik. A védettek
szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik. A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet
látogatni. Ezek közé tartoznak például az
állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok,
a színházak, a mozik és a könyvtárak is.
Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a verseny-

szerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek. A védettek és felügyeletük alatt álló
kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják. A védetteknek
és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak
nem kell maszkot viselniük a sport- és
kulturális rendezvényeken. A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a
védettség tényének ellenőrzése pedig a
helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás
nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet, vagy
akár egyéves bezárással is sújtható. Mivel a járvány továbbra is jelen van, ezért
a fokozatos újraindítás mellett is fenn kell
tartani bizonyos biztonsági intézkedéseket. Ezért egyes helyszíneken a védettséget nem szerzett dolgozóknak továbbra is
maszkot kell hordaniuk. Fennmaradnak a
magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatban 2020 novemberében elrendelt
korlátozások.
A közterületen, a tömegközlekedési
eszközökön, boltokban – azokon a helyeken, ahol nem csak beoltott, vagy a fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak
– továbbra is kötelező a maszkhasználat, továbbá kerülendő a csoportosulás és
a gyülekezés. Ez a még be nem oltott állampolgárok védelmét szolgálja.
Az oltási program előrehaladtával további döntések születhetnek majd az élet
újraindítása érdekében. n (kormany.hu)

Kinyitottak a teraszok

Múlt szombatra már több mint 3,5 millióan kaptak védőoltást,
ezért hatályba léphetnek az új szabályok, kinyithattak a kerthelyiségek
(Folytatás az 1. oldalról) 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a
16–18 év közöttiek beolthatók Pfizerrel, ezért ebből az oltóanyagból annyit
különítenek el, amennyi nekik kell.
Magyarország még nem vállalja a 12–
16 év közöttiek oltását, ehhez további
vizsgálatok kellenek – tette hozzá.
A miniszterelnök a veszélyhelyzet
meghosszabbításáról azt mondta, hogy
a járványveszély nem múlt el, és az országnak működőképesnek, cselekvőképesnek kell lennie. Fontos, hogy ez
a parlament nyári szünete alatt is így
legyen, és a kormány minden szükséges döntést meg tudjon hozni akkor is
– magyarázta.
Közölte: nem politikai verseny tárgya a halottak száma, és több méltóság-

gal is lehetne beszélni az elhunytakról.
Az EU-nak van egy adatszolgáltatási felülete, ahol közlik, hogy az utolsó békeévhez képest a covidos évben
mennyien haltak meg. Magyarország
itt „tartható pozícióban” van, inkább
a jobban teljesítő országok között áll
– mondta. Hozzátette: a magyar statisztikákban viszont a covidban és a
coviddal meghaltak közötti különbség
nem jelenik meg.
Orbán Viktor szerint az oltásellenesek hangja sajnos erős, pedig mindegyik vakcina egyformán hatékony. A
vakcina nem politikai kérdés, a vakcinával életeket lehet menteni – emelte ki.
A kormányfő arról is beszélt, hogy
a vakcinák ügyében túl sok érdek van a
háttérben, így például a gyógyszergyá-

raké, de a geopolitikát is belekeverték
Európában a vakcinaügybe, a politika
felülírta az emberség szempontját, pedig ha életet kell menteni, nem szabad
politikát csinálni ebből. A tanulság az,
hogy Magyarország azért áll jól az oltásokkal, mert senki nem mondhatja meg neki, hogy mit tegyen – jelentette ki. Hozzáfűzte: Magyarországon
csak egy szempont alapján döntenek, a
nemzeti érdekek szerint.
Elmondta: a 2021-es költségvetéshez beadott módosító javaslat a gazdaság újraindítását célozza, és erről szól
majd a 2022-es büdzsé is. Hatalmas
lakásfelújítási programot indítottak, több
száz milliárd forint jutott a vállalkozásoknak, sok minden megindult – emlékeztetett. n (koronavirus.gov.hu – VH)

Elrendelték a tömeges oltást
A vírus még jelen van, de sok védőoltás érkezett Magyarországra
Az oltási folyamat felgyorsítására Müller Cecília országos tiszti főorvos elrendelte a tömeges oltást. Ez annak is köszönhető, hogy hatszázezer Sinopharm
vakcina érkezett Magyarországra, illetve a többi oltóanyagból is egyre több
érkezik hazánkba.
armincszázalékos átoltottság feletti ér-

Htékkel csak Málta és Magyarország

Emelhetik a nyugdíjakat
Pótlólagos nyugdíjemelést hajthat végre a kormány
Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára a
Magyar Nemzet keddi számában elmondta: az infláció a tervezett 3 százalék helyett jelenleg 3,6 százalék, ezért a költségvetési törvény módosítása nyomán 0,6
százalékos évközi kiegészítő nyugdíjemelés jöhet. Ezzel a 2,5 millió nyugdíjas ös�szesen 26 milliárd forinthoz jutna. Az infláció alakulásától függően novemberben
újabb kiegészítés is járhat – tette hozzá
Tállai András.
nyugdíjak minden januárban az inflá-

A ció előző évben megbecsült mértéké-

vel nőnek, ha azonban a pénzromlás év
közben végül nagyobb mértékű lesz a tervezettnél, nyugdíj-kiegészítés jár. A különbözet januárig visszamenőleg illeti meg a
jogosultakat, akik ezt rendszerint novemberben, egy összegben kapják kézhez.
Az idei költségvetési törvény módosításáról szóló, a napokban benyújtott javaslat azonban új menetrendet vetít előre
erre az évre.
Tállai András kifejtette: az év elején
három százalékkal emelkedtek a nyugdí-

jak, mert a múlt évben még arra lehetett
számítani, hogy ekkora lesz idén az infláció. Jelenleg azonban ennél nagyobb, 3,6
százalékos a pénzromlás.
Kiemelte: a járvány új viszonyokat
teremtett, ezért a költségvetési módosító javaslat már év közben jelzi, hogy 3,6
százalékra növelhető az év elejétől járó
nyugdíjemelés mértéke. Az előterjesztés
értelmében már nyár elején egy összegben megkapnák az érintettek az első hónapokra járó, 0,6 százalékos kiegészítő
emelést, azután pedig ennyivel több lenne a havi juttatás.
A kiegészítő nyugdíjnövelés átlagosan
nagyjából évi tízezer forintot jelent – jelezte az államtitkár.
Ha az infláció 3,6 százaléknál is nagyobb lenne, Tállai András elmondása
szerint a hagyományos, törvényben rögzített menetrend lépne életbe. Ez azt jelenti, hogy a nyár végén a kormány megvizsgálja az infláció alakulását, és ha a várható
éves mérték meghaladná a 3,6 százalékot,
a nyugdíjasok a különbözetet – ahogy eddig – novemberben, januárra visszamenőleg egy összegben kapnák meg. n (vh)

rendelkezik. Az EU-s átlag húsz százalék.
A tendencia az, hogy csökken az aktív fertőzöttek száma, ám a vírus jelen van, a védőintézkedésekről nem szabad megfeledkeznünk – emelte ki Müller Cecília.
Az egyetlen megoldás a megelőzés, a védőoltás beadása – hangsúlyoz-

ta. A vakcina ugyanis beindítja az ellenanyag-termelést, és kialakul a sejtes
immunitás, ami miatt enyhe formában
folyik le a betegség.
Müller Cecília kiemelte, hogy mivel
a Sinopharm vakcina teljes, elölt vírust
tartalmaz, azaz a vírus minden része,
fehérjéje benne van, ezért jobban véd a
mutáns koronavírusok ellen. Az országos tiszti főorvos arra kért mindenkit,
hogy akik megkapták az első oltásukat
a háziorvosuknál, azok ne foglaljanak
időpontot az újonnan elindult online
időpontfoglaló felületen.
Hozzátette: a várandós kismamák se
foglaljanak időpontot, hiszen őket a kórházakban oltják a Pfizer vakcinájával. –

Azok se foglaljanak – kérte az országos tiszti főorvos –, akik éppen betegek.
Minden vakcina hatásos és biztonságos
– szögezte le Müller Cecília.
Az újraindítással kapcsolatban az
országos tiszti főorvos az egyéni felelősségre is felhívta a figyelmet. Müller
Cecília szerint a nyitás az átoltottságnak köszönhető, de a vírus továbbra is
jelen van, így oda kell figyelni a védelmi intézkedésekre.
– Az oltópontokon jó ütemben folyik a védőoltások beadása – emelte
ki Müller Cecília. Elmondta: egy nagyon jó rendszer alakult ki Magyarországon, nincs zsúfoltság, nincs
tolongás. n (MTI)

Városházi Híradó
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Bármelyik
vakcina jobb
a betegségnél
Március közepe óta több mint
7300 embert oltottak be a szakrendelőben
Az oltási kampányban részt vevő Káldor Adolf Szakrendelőben hétfőtől ötszáznyolcvan Sinopharm oltóanyagot,
csütörtök óta pedig hatszázötven Pfizer-vakcinát használtak fel. A rendelőintézet dolgozói így március 16. óta
7800-nál is több kerületi lakost oltottak be. A tömeges oltást megelőzően Pfizer-, Moderna- és AstraZenecaoltóanyagot
használtak,
azokból
6500-nál kicsivel többet – tudtuk meg
Kiss Norberttől, a Káldor Adolf Szakrendelő ügyvezető igazgatójától, aki
felvázolta, milyen bonyolult folyamat
előzi meg azt a pár másodpercet, amikor belénk szúrják az injekciós tűt.
– Mennyire összetett az oltási program?
– Az ötvenhatezer fős Budafok-Tétényben, ahol nagyjából tízezer a tizennyolc éven aluliak száma, 24 háziorvos
gondoskodik arról, hogy a regisztrált
felnőttek megkapják az oltást. Akik
a koronavírus elleni oltásra regisztrálnak a vakcinaonfo.gov.hu oldalon,
azokat a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) segítségével a
kormányhivatal oltási munkacsoportja gyűjti össze. A körzetenként szétválogatott regisztráltak névsorát az oltási
terv alapján kiküldik a háziorvosoknak, akik a minden héten folyamatosan megújuló listából ajánlhatják fel a
vakcinákat az oltásra jelentkezőknek.

A háziorvosok annak függvényében,
hogy milyen és mennyi oltóanyag áll
a rendelkezésre, valamint az ellátottak
kora és betegsége alapján a Szent Imre
Kórház, illetve a Káldor Adolf Szakrendelő oltópontjára irányítják a pácienseket, vagy saját rendelőjükben oltják be őket. Ez hetente körzetenként
átlagosan 20–50 embert, azaz az oltási kampányokat leszámítva 480–1200
főt jelent.
– Hogyan vesz részt a folyamatban
a szakrendelő?
– Intézetünk március 16-án kapcsolódott be az oltási programba. A bonyolult szervezési folyamat következtében
nem tudjuk, hogy Budafok-Tétényben
hányan kérték az oltást és azt hányan
kapták már meg, csak arról van információnk, hogy rendelőintézetünkben
kit és hány embert oltottunk be. Az oltási hetek csütörtöktől a következő hét
szerdáig tartanak. Mi azokat a személyeket látjuk el vakcinával, akik szerepelnek az oltási munkacsoporttól szerda este megkapott névsorban. A lista a
24 háziorvos által hozzánk irányított
beoltandókat tartalmazza. Oltóhelyeink reggel nyolc órától délután hat óráig működnek, két műszakban, egy-egy
három főből álló oltócsoporttal (egy
orvos és két asszisztens). Egy oltóhelyen naponta legfeljebb 120 embert
olthatunk be, ezért az oltóanyag számától függ, hogy hány helyiségben ol-

tunk. Eddig nyolc helyszín volt a legtöbb, de azon a napon szüneteltetnünk
kellett a normál betegellátást, mert arra
már sem helyiségben, sem szakemberben nem volt kapacitásunk. Közepes
intézet vagyunk, huszonkét szakmával és százötvennél kevesebb emberrel
dolgozunk. Mostanra eljutottunk odáig, hogy a szakellátás összes munkatársa közreműködött már az oltási tevékenységben.
– Az oltások beadása mellett naponta átlagosan ezer beteget is el kell látniuk, mégis azt tapasztaltam, amikor

oltásra jöttem, hogy mindenki türelmes, segítőkész és mosolyog.
– Dolgozóink magukénak érzik a
feladatot, és ez nem csak abból fakad,
hogy többségük kerületi lakos. Sok beoltott jelez vissza, hogy elégedett volt
a szervezéssel és a hozzáállásunkkal,
a pozitív vélemények pedig jó hatással vannak ránk, erőt adnak a további
munkához.
– Kitől kapnak segítséget?
– Az oltási kampányok alkalmával, így
húsvéthétfőn és kedden is, amikor 1400
AstraZeneca- és néhány száz Pfizer-vak-

cinát oltottunk el, az adminisztrációs és
betegirányítási munkában a védőnői szolgálat munkatársaira, az önkormányzat
dolgozóira és a katonákra, az épületen kívül pedig a rendőrjárőrökre számíthatunk.
– Mit tanácsol a kerületieknek?
– Jelenleg az oltás az egyetlen módja,
hogy ezt a vírushelyzetet kezeljük, ezért
kérek mindenkit, tegye a maga dolgát: a
budafok-tétényiek regisztráljanak az oltásra, mi pedig beoltjuk a kerületi lakosokat. Bármelyik oltást kapja valaki, az
milliószor jobb, mint a koronavírus fertőzést elkapni.. n (Tamás Angéla)

Hogyan készültek
a nyitásra a vendéglősök?
Lépésről lépésre újraindul az ország
A vendéglátósok Budafok-Tétényben is
készültek az újranyitásra, különösen a
Duna-parton lévő Vasmacska étterem
és grillterasz csapata. A déli órákban
szinte „telt ház” fogadta az odaérkezőket, a hosszú ideje tartó bezártság után
sok kerületi lakos ücsörgött a hangulatos teraszon, élvezve a kellemes napsütést, a finom ételeket és italokat.

Megkezdődött alsóban a jelenléti oktatás
A gyerekek fele megjelent már az első iskolai napon az intézményeinkben
A kormány döntése alapján az általános iskola 1–4. évfolyamai április 19től jelenléti munkarendben működnek,
míg a középiskolákban és az általános iskola felső tagozatán május 10ig marad a digitális alapú oktatás. Ha
egy szülő nem akarja beengedni a gyerekét az iskolába, akkor kérheti az iskolaigazgatótól, hogy igazolja a tanuló
hiányzását annak alapján, hogy Kásler
Miklós, az emberi erőforrások minisztere is kellő rugalmasságot kért az intézményvezetőktől a kisdiákok hiányzásával kapcsolatban.
z iskolákban a tanulók 75 százalé-

Aka jelent meg az első jelenléti taní-

tási napon – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az

MTI-vel. A közlemény szerint a pedagógusok szinte valamennyien munkába álltak.
A budafok-tétényi iskolák nyitás utáni első napjairól megtudtuk, hogy kerületünkben az első két tanítási napon a
gyerekek nagyjából 50 százaléka jelent
meg az iskolákban, azaz az 1655 kisdiákból 849 maradt otthon.
Az alsóbb évfolyamokban az osztálylétszám felénél kicsit többen, a 3–4.
osztályokban kicsit kevesebben vettek
részt a tanítási órákon.
Mivel a létszámtól függetlenül nem
érheti hátrány azokat a tanulókat, akik
a jelenléti oktatást igénylik, a minisztérium szerint a kisdiákok számára ennek
értelmében kell megszervezni a tantermi tanítást.

Az otthon maradóknak nincs online oktatás, a tanárok a feladatokat a tanulmányi
rendszerben (KRÉTA) adják ki, amelyeket
a gyerekek a szülők segítségével dolgozhatnak fel. Az iskolától való távolmaradás
azonban ettől még hiányzásnak minősül.
250 óránál több hiányzás esetén a nevelőtestület dönt arról, hogy a tanuló osztályozható-e a kapott érdemjegyek alapján, vagy
osztályozó vizsgát kell tennie.
Kerületünkben a tanítók többsége
felvette a munkát április 19-én. Kivételt
csak a beteg pedagógusok jelentettek,
akik közül többen koronavírus-fertőzés
miatt maradtak otthon. Talán ez lehet a
magyarázata annak, hogy az oltásra regisztrált tanárok egy része a megadott
időpontban nem jelent meg az oltás
helyszínén. n (Tamás Angéla)

– Tizenegy órakor nyitottunk, és attól kezdve sűrű a látogatottság. Nem
nagyon érünk rá, mert sokan vannak.
Most mindenki besegít, a Comp-let
Party Service munkatársai és a főnököm családja is, mert a nagyjából százötven fős teraszunk nyolcvan százaléka foglalt. A bezárás időszaka alatt
is folyamatosan kiszállítottunk, így
az étel-ital kínálat összeállítása semmilyen gondot nem okozott, zökkenőmentesen tudtunk kinyitni – tájékoztatta lapunkat a partiszerviz egyik
rendezvényszervezője.
A Promontor Kertvendéglő dolgozói (képünkön) is nagyon várták már
a nyitást. Szombaton 12 órától folyamatosan érkeztek a vendégek ebédelni,

kávézni vagy akár csak egy jó sört inni.
A kerthelyiség a séf ajánlatával készült
az ide betérőkre.
A Wohner Vendéglő kellemes, belső
kertjében csak délutántól lehetett leülni.
A tulajdonos elmondta, hogy nagy társaságok még nem jelentkeztek be hozzájuk, néhány asztalfoglalásuk azonban
már van, így abban bízik, hogy jövő héttől náluk is beindul az élet.
Az István Tanya vasárnap nyitotta
ki teraszát, az Óhegy Étterem és Pizzéria azonban későbbre halasztotta a vendégek fogadását.
A vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei reggel 5 óra és este fél 10
között lehetnek nyitva, a vendégeknek
nem kell maszkot viselniük, de a felszolgálóknak igen.
A fokozatos újraindítás következő
lépése 4 millió beoltottnál lép életbe –
mondta pénteken a Kossuth Rádióban
a miniszterelnök. Ezt véleménye szerint e héten elérjük, ezután pedig azok
előtt, akiknek van védettségi igazolványa, megnyitják a szolgáltatások széles
körét, többek között a vendéglátóhelyek
belső helyiségeit is. n (Tamás Angéla)
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OKTATÁS, RIPORT, HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

Megállítaná a múló időt
Nagy Olivér Bencét a molekuláris biológia érdekli
Az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen (OKTV) Nagy Olivér Bence
30. helyezést ért el biológiából. A Kempelen Farkas Gimnázium tizenegyedikes tanulója a kiváló eredménnyel már
most 25 pluszpontot könyvelhet el a
jövő évben esedékes egyetemi felvételihez, azonban nem kizárt, hogy még
több pontot szerezhet, ha – ahogy tervezi – végzősként még jobb helyezést
ér el a középiskolások legnívósabb
versenyén.
fiatalember azonban nem a pontok

Agyűjtésére hajt, mivel felsőoktatási
Klára a férjével,
Gusztival és fiaival

Tizenhat embert bújtattak
A Zimber-villában szakácsnőként rejtették el Szerb Antal feleségét
A holokauszt nemzeti áldozatairól emlékeztek meg országszerte április 16án. 1944-ben a náci megszállókkal
együttműködő magyar közigazgatás és
rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását. A zsidókat Budapest
kivételével az ország minden területéről deportálták, koncentrációs és megsemmisítő táborokba szállították, míg
a fővárosiakat úgynevezett csillagos
házakba költöztették és ruhájukra sárga csillag került.
budafoki Zimber család egyike volt

Aazoknak a kerületi német családok-

nak, akik nem hagyták cserben zsidó
barátaikat, és életük kockáztatásával is
megpróbálták megmenteni őket.
– Guszti nagyapám és felesége, Ring
Klára a legjobb iskolákba járatták fiaikat, Ágostont, Antalt és édesapámat, Béhirdetmény

lát. Egyre jobban ment a szódaüzem és a
terménybolt, így a Kamaraerdőnél felépítették a Zimber-villát, ahol a háború alatt
tizenhat zsidó származású magyart bújtattak és mentettek meg, miközben német tiszteket voltak kénytelenek vendégül
látni – mesélte az újságíró és könyvkiadó
Zimber Szilvia, akinek édesanyja számol
be az Ómama nyaklánca című családregényben az akkori eseményekről. A szerző az anyósa elbeszélése alapján nyújt
hiteles képet a budapesti zsidók akkori
helyzetéről és segítőikről.
„Elég nagy a ház, sok az alkalmazott.
A szakácsnő úgyis el akar menni, a szobalányt pedig elküldjük, keresztény családja van, talál másik munkát. Helyettük
hozom őket, senkinek nem fog feltűnni.
Ki gondolná, hogy egy tehetős, német
ajkú család házában zsidók vannak? Errefelé nemigen járnak német katonák” –
érvel a könyvben Ring Klára a férjének,

és így, amikor Bálint Endre festőművészt
munkaszolgálatos századba viszik, a feleségét és kisfiát a szobalány kuckójába költözteti, Szerb Antal felesége, Bálint Klári pedig szakácsnőként lakik a
Zimber-villában, míg férje a rokkant
testvérével munkaszolgálatot teljesít.
„Mit mondhatok még, drága egyetlenem? Ha túljutunk, nagyon meg kell
majd jutalmaznunk magunkat, mert
amin átmegyünk most, legalábbis nagyon keserű. Egymillió ötszázezerszer
csókol: T.” – írta feleségének Szerb Antal 1944. július 22-én keltezett levelében.
Az író akkor még úgy vélte, hogy
„Csak azért, mert zsidó vagyok, nem ölhetnek meg!”
Felesége leírása szerint Szerb Antal
1944 telén a balfi táborban nagyon legyengült, ’nyilas suhancok’ félig agyonverték, és ezt követően, 1945. január 27én meghalt. n (Tamás Angéla)

tanulmányait a nagy-britanniai Cambridge Egyetemen szeretné folytatni,
ahol nem a vitt pontszámnak van a legnagyobb jelentősége.
Bence kifejtette, hogy a molekuláris biológia izgatja a legjobban,
mert hosszú távon az az álma, hogy
megállítsa az öregedés folyamatát.
Nem a kutatás mozgatja, sokkal inkább annak eredményessége érdekli.
Úgy gondolja, az élete rövid ahhoz,
hogy minden elképzelését megvalósíthassa, minden olyan dologgal behatóan foglalkozhasson, ami fontos a
számára.

A gimnazista, aki saját bevallása szerint nem szeret magolni, bízott abban,
hogy ismeretei elegendők lesznek ahhoz, hogy eredményesen versenyezzen.
– Nem a lexikális tudás az erősségem, a feladatok megoldását inkább
„kilogikázom”, ahogy néhány feladatnál tettem is. Az első fordulóban növénytani kérdéseket is feltettek, a mohák szaporodása azonban kevésbé köt
le, mint a verseny második részében
felmerülő genetikai problémák, így
jobb, hogy ez számított a döntőnek és
ennek alapján hirdettek eredményt –
mondta Bence, majd hozzátette, hogy
nagyon sokat ugyan nem készült a versenyre, de tanára, Juhász Gergely a tanórákon és a szakkörön túl szabadidejében is több órában foglalkozott vele.
A középiskolás diák szeret egy fotelben ülve elmélkedni, akár fizikával
vagy kémiával kapcsolatos problémákon is. Érdekli a harcászat, a politika
és a filozófia, a könyvek és a könyvírás, a zenehallgatás és a komponálás, a
videójátékok és azok megalkotása. Szívesen végez alkotómunkát, így tervezett
már fegyvereket, különösen kardokat,
de megálmodott már magának épületeket és ruhákat is. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó
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Törőcsik Mari itt él
közöttünk továbbra is
Kubik Anna és Eperjes Károly Törőcsik Marira emlékezik
(Folytatás az 1. oldalról) 

Kubik Anna azt is elmondta lapunknak, hogy élő volt a kapcsolatuk, amíg
Törőcsik Mari betegsége le nem gyűrte, szakmai tanácsokkal is ellátta, főleg telefonon. Nemcsak a legendás színésznő emlékét őrzi örökké, de egy
tőle megörökölt rakott szoknyát is...
– Úgy gondolom, halálával egy
egész, több évtizedes, igen jelentős
korszak zárult le szakmánkban – tette
hozzá.
Eperjes Károly is elérzékenyülve
beszélt Törőcsik Mariról, közös munkájukról, életükről, kapcsolatukról.
– Bennünket a film és a színház
többször is összehozott, legalább öt darabban és öt filmben játszottunk együtt
az évtizedek alatt. A Művész Színházban igazgatóm is volt, színészi pályafutásom egyik legszebb korszakát éltem meg ott, ami elsősorban neki volt
köszönhető. Akkor is velem volt, amikor életem fordulópontjához érkeztem. Dosztojevszkij A nagybácsi álma

című darabját próbáltuk együtt a világhírű rendezővel, Vasziljevvel, aki kettős jelenetünket egyszer hirtelen leállította. De ez az a pillanat volt, amikor
egy sugallatra, belső hangra segített
abban, hogy jó irányba tereljen, nemcsak a színészi pályán, de az életben is.
Sok szép emlék jut róla eszembe. Például a legelső, amikor felvettek a színművészetire, és örömömben ismeretlenül elmentem hozzá Velembe, hogy ezt
a jó hírt közöljem vele. Nagyon kedvesen fogadott és gratulált. S milyen a
sors, később az Indián tél című filmben
az édesanyámat játszotta! Ezután többször lehettem még a partnere, és mindig nagy élmény volt vele játszanom.
Fantasztikus, különös színésznőt
vesztett a magyar és az egyetemes
színjátszás, de itt él bennünk továbbra is. Nagyon szerettük és szeretjük őt!
Amikor meghallottam a halálhírét, hiába készülhettünk már a legrosszabbra,
nagy fájdalmat éreztem. Boldog hazatérést, Marika! n (Temesi László)

Nem csak online
Pincejárat május elsején

Több pincészet és vendéglő is várja már a vendégeket a teraszain a Pincejárat idején
Néhány nappal ezelőtt még mi magunk
se hittük volna, hogy május 1-jén már a
pincészetek teraszain kóstolhatjuk kedvenc borainkat.
Várszegi Pincészet (14.00–21.00),
Borváros (13.00–21.30) és a
Seybold–Garab Pince (15.00–20.00)
finom borokkal és borkorcsolyákkal
várja a vendégeket.
A Katona Borház 14–20 óráig kedvezményes borvásárral, 14.00 és 18.00
órai kezdettel pedig kiscsoportos
„Gyorstalpaló borkurzussal” készül. (Jelentkezés és bővebb információ: info@
katonaborhaz.hu, 06 20/221- 0871.)
Az éttermek közül: a Borköltők
Társasága Pince Étterem, a Vasmacska Terasz, a DP BBQ nyitja meg kapuit a vendégek előtt.

Aa

rejtvény

Megfejtendő:

A XXII. kerület egyik
természetvédelmi területe.

A Törley Pezsgőmanufaktúra az
online térben fogadja a pezsgő szerelmeseit. Pezsgőkóstolónk 18 órakor kezdődik a Bornegyed Facebookoldalán.
Koczuba Róbert, a Törley Pezsgőmanufaktúra pezsgőmestere avat
be minket a pezsgőkóstolás rejtelmeibe és kulisszatitkaiba. A kóstolóhoz kedvezményes 6 tételes
pezsgőcsomag rendelhető ingyenes házhoz szállítással az egész ország területére április 26-tól a Törley webshopjából.
A virtuális helytörténeti séta ezúttal a Borváros-Pestiskápolna történetébe kalauzol minket 16.30-tól szintén a
Bornegyed Facebook-oldalán.
Zenei tehetségkutatónk győztesével, a Prove zenekarral 17 órakor, a

különdíjas FollowTheViolin & FMaNnel 16 órakor a Promontor TV-vel közösen készült riportban ismerkedhetünk meg, ahol a pezsgő mellett sok
zenével várják a rajongókat.
Aki pedig egyszerre élvezné ki
az online kvíz és a pincészetek adta
csodálatos légkört, az is megteheti.
Nincs más dolga, mint magával vinni kedvenc helyszínére a telefonját és
egy laptopot vagy tabletet, majd 20
órától csatlakozni a Stepout games
játékához.
Várnak mindenkit május 1-jén,
szombaton Budapest Bornegyedében,
Budafokon, hogy újra együtt éljük át
a (nemcsak online) pezsgő borkalandot!
További részletek a programokról:
Bornegyed.hu/pincejarat. n (vh)

gasztrobarbár (Instagram.com/gasztrobarbar)

Hovězí Budvar guláš
Hozzávalók
a gulyáshoz:
1 kg marhalábszár
3 nagy fej fehérhagyma
6 gerezd fokhagyma
1 üveg lecsó
1 liter barna Budvar sör
0,5 liter húsleves
150 g füstölt szalonna
só
bors
majoranna
őrölt kömény
őrölt paprika
Hozzávalók
a knédlihez:
500 g finomliszt
2 szikkadt zsemle
2 tojás
2 dl tej
1 csomag élesztő
1 csomag petrezselyem
elkészítés:
A pörkölthöz először lepirítom a szalonnát, majd a kisült zsírra rádobom a durvára vágott hagymát. Ha egy kicsit összeesett, hozzáadom
a húst, a fokhagymát és a fűszereket. Ha a húson keletkezett már egy
kis kéreg, ráöntöm a lecsót, a sör és az alaplé felét. Időnként megkeverve, alacsony fokozaton főzöm, szükség szerint a maradék sörrel állítom be a szaftot.
A knédlihez a petrezselymet apróra vágom, a zsemlét kis kockákra vágom, majd minden hozzávalót alaposan összegyúrok. Ezután két
részre osztom a tésztát, megformázom, és kb. 1 óra alatt készre gőzölöm. Tálaljuk cseresznyepaprikával és friss lilahagymával. n
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KÖRNYEZETVÉDELEM, KRÓNIKa

 Városházi Híradó

Ezer facsemete
Népszerű volt a tavaszi facsemeteosztás a kerületben
z őszi facsemeteosztás tavaszi folyBudafok-Tétény önkormányzata újabb akciót hirdetett, ahol
a 10 Millió Fa Alapítvány közreműködésével ezer facsemetét ajándékoztak a kerületieknek. A kerületi önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a
minket körülvevő környezet szépítésére, zöldterületeinek növelésére. A
facsemeteosztási akció életre keltésével arra ösztönzi Budafok-Tétény la-

Atatására

kosságát is, hogy a magánkertekben
is gyarapítsák a fák, bokrok számát. A
kezdeményezés nagy sikerrel zárult, az
ezer csemete hat nap alatt talált gazdát, melyet összesen 184 címre szállítottak ki.
Hamarosan újabb akcióval készülnek a budafok-tétényiek számára, a
részletekért a budafokteteny.hu oldalon, illetve a zold22.hu oldalon tájékozódhatnak. n (budafokteteny.hu)

Faültetés a Föld napján

Németh Zoltán, Kovács István és Daróczi Károly egy hársfát ültetett el a Városház téren
émeth Zoltán alpolgármester KoIstván és Daróczi Károly
képviselők segítségével egy hársfát
ültetett a Városháza előtti parkba a
Föld napja alkalmából. Budafok-Tétény a főváros egyik legzöldebb kerülete. Az önkormányzat hisz abban, hogy ebben a nehéz időszakban
is fontos szerepe van a környezetvédelemnek, ezért az utóbbi években jó

Nvács

pár lépést tett a fák és zöldterületeink
megóvása érdekében.
Németh Zoltán alpolgármester Kovács István képviselővel, a Környezetvédelmi Bizottság elnökével és Daróczi Károly képviselővel elültetett egy
hársfát a Városháza előtti parkban,
hozzájárulva ezzel a kerület zöldítéséhez – ismertette Budafok-Tétény önkormányzata.

A Föld napja apropóján felelevenítették Budafok-Tétény környezetvédelmi programjait; mint például a
magánterületeken történő fakivágást szabályozó favédelmi rendeletet és a készülő fahelykatasztert. Egyúttal felhívták a lakosság figyelmét arra is, hogy a
fejlesztes@bp22.hu e-mail címen leadott
javaslattal bárki ajánlhat faültetési helyszíneket. n (BudafokTEtEny.hu)

Játék a klímaváltozás elleni harc jegyében
Számos érdekes kérdésre válaszolhatunk az Étel–Lábnyom kvízben az interneten
megtenni autóval ahhoz, hogy ugyanannyi legyen az üvegházhatásúgázkibocsátásunk.
A kvíz a KEHOP-1.2.1-18-201800018 kódjelű „Változz a jövődért, változz a Kerületért” nevű pályázat keretében készült, célja a
klímatudatosság növelése BudafokTétény lakosainak körében. A kvíz a
budafokteteny.hu oldalon érhető el.
További információ a klímatudatossági játéksorozatról a Budafokteteny.
hu/fejlesztesek/klimastrategia linken
található. n (budafokteteny.hu)

klímaváltozásért felelős üvegház-

Ahatású gázok negyede különböző

élelmiszerek termelése és szállítása során keletkezik. Az önkormányzat által
elindított kvízjáték kitöltésével megtudható, hogy az egyes élelmiszertípusok milyen mértékben járulnak hozzá a
globális felmelegedéshez.
A kvízben különböző élelmiszerek 1 éves fogyasztásával keletkező
üvegházhatású gázok mennyiségét hasonlíthatjuk össze egy átlagos autó kibocsátásával. Megpróbálhatjuk megtippelni, hogy hány kilométert kellene

kék hírek

Lefotózta, majd cserben hagyta a haldoklót
A rendőrség a napokban számolt be egy felháborító esetről, amely a kerületünkben
történt. Tavaly november 6-án egy férfi eddig ismeretlen körülmények között este
nyolc óra körül fejjel előre beleesett a XXII. kerületi, Pék utca és Ady Endre utca kereszteződésénél lévő út menti gödörbe. Percekkel később egy fiatal férfi sétált arra,
aki bár észrevette a gödörben lévő embert, ahelyett, hogy segített volna neki, lefotózta a bajbajutottat és továbbsétált. A segítségre szoruló férfit másnap reggel holtan találták meg a gödörben. Az esetet rögzítette egy kamera, amely alapján a rendőrség
kéri, hogy jelentkezzenek azok, akik látták a fiatal, vékony, magas férfit, aki világos
nadrágot és világos felsőt, valamint hosszú, sötét kabátot viselt, vagy bármilyen információval rendelkeznek az esetről. n (police.hu)

Lóval ütközött a betonkeverős
Ritka baleset történt a Balatoni úton: egy ló ugrott ki egy betonkeverős autó elé. A sofőrnek esélye sem volt elkerülni az ütközést, aminek következtében az állat elpusztult. Az ügyben azóta közzétette hivatalos álláspontját a rendőrség, azokat a beszámolókat erősítették meg, amelyek szerint póráz nélkül sétáltatott kutyák támadtak a
lóra és lovasára. Ijedtségében a ló ledobta lovasát, és kirohant a Balatoni útra, ahol
a halálos baleset érte. A lovas egy hölgy volt, aki könnyebb sérüléseket szenvedett
az eséstől, míg a kutyákat sétáltató nőt gyanúsítottként hallgatták ki. n (police.hu)

Eltűnt idős férfit
keres a rendőrség

Köszönet a kerületi rendőröknek
Kitüntették Gombás Istvánt és Polyák Krisztiánt
Polgármesteri kitüntetésben részesült
a BRFK XXII. kerületi rendőrkapitányságának rendőr zászlósa és rendőr törzsőrmestere.
ombás István és Polyák Kriszti-

Gán bátran, gyorsan és szakszerű-

en intézkedve, saját testi épségét kockáztatva mentett ki egy tűzben rekedt

személyt 2021. április 11-én kerületünkben. Legelőször a rendőrök érkeztek meg a helyszínre, akik kimentették
egyik kerületi lakosunkat, és biztonságba helyezték. Egy lakókocsi gyulladt ki, de a lángok majdnem átterjedtek a szomszédos házra is, ahonnan a
rendőrök szintén kimenekítették a lakókat. A gyors rendőri intézkedésnek

köszönhetően nem történt nagyobb tragédia. Az önkormányzat megköszönte
példaértékű és áldozatos munkájukat.
Április 23-án Karsay Ferenc polgármester és Szepesfalvy Anna alpolgármester köszöntötte a kerületi rendőröket, és adta át nekik
az üvegplaketteket az elismerés
jeleként. n (budafokteteny.hu)

A XXII. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó 83 éves dr. Varga Károly eltűnése ügyében. A rendelkezésre álló adatok
szerint a 83 éves férfi 2021. április 13-án
13 óra körül Budapest XXII. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta
életjelet nem adott magáról, a rendőrök
jelenleg is keresik – áll a police.hu közleményében. Dr. Varga Károly körülbelül
170 centiméter magas, vékony testalkatú,
haja ősz. Eltűnésekor zöldesbarna kalapot, barna kabátot, fekete nadrágot viselt.
A férfi térben és időben csak részben tud
tájékozódni. n (police.hu)

Városházi Híradó

Apróhirdetés

Hirdetésfelvétel

Apróhirdetés-felvétel:

Médiapartner: Sales Bt.

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

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

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

Kertépítést, metszést, fakivágást és
kültéri famunkákat vállalok. Egyben tevékenységeim közé tartozik: elvadult
kertek rendezése. Tel: 06-20-918-0945,
Monostori Attila

Könyveket, könyvtárakat, műtárgyakat
Vértesi Antikvárium vásárol. vírus idején
maszkban, kesztyűben. Díjtalan kiszállás. Tel: 06-20/4256-437

régiség 

Műanyagfeldolgozó üzembe férfi
szakmunkást, gépkezelőt, betanított
munkást felveszünk. Kimagasló kereseti lehetőségek. E-mail: recyclen@
recyclen.hu, Tel.: 06-12075389, Bp.
XXII. ker. Ipari Park

lapokat, festményeket, porcelánokat,
egyéb régiségeket, teljes hagyatékot.
Tel: 06(1)312-62-94; 06-30-941-2484.

állás 

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

Nem marad el idén a virágosztás
Budafok-Tétény önkormányzata egynyári és balkonvirágok osztásával járul hozzá egy szebb, virágosabb kerület megteremtéséhez. Május végén két helyszínen történik majd a virágosztás az aktuális járványügyi helyzet
előírásainak megfelelően.
Az utóbbi években jelentős mértékben gyarapodott Budafok-Tétény virágos közterületeinek száma. Tavaly a
koronavírus felülírta a kerületi önkormányzat virágosztási terveit, ebben az évben azonban, természetesen betartva a járványügyi szabályokat, újra meghirdeti népszerű akcióját.
Az előzetesen regisztrált lakosok a Klauzál Ház parkolójában,
valamint az Oroszlános Udvar parkolójában május 25–29. között – keddtől péntekig 9–15 óráig, szombaton pedig 9–12
óráig – vehetik át az igényelt virágokat.
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Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves
korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel:
06-30/6821-390

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi és új könyveket,
teljes könyvtárakat, térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelező-



Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

kert 

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

hirdetés

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

szolgáltatás 
Szobafestést, csempézést, kőműves
munkát, kisebb javításokat is vállalok.
Tel: 06-30/9750-053

Konténeres sittszállítás, sóder, termőföld, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233



Minden információ megtalálható a zold22.hu oldalon, további kérdés esetén az alábbi telefonszám hívható munkaidőben (hétfőtől csütörtökig: 8–16 óráig pénteken: 8–14 óráig):
06-20/238-3309
A növényeket 10 db-os tálcán lehet átvenni, abban a palánták
7x7 cm-es kis kockában lesznek elhelyezve vegyesen, harmonikus fajta összeállítással.
Az igényelhető növényeket megtalálják az önkormányzat
honlapján (Budafokteteny.hu).

Regisztrálni 2021. 05. 05-én (szerdán) 17:00 órától online formában lehet a zold22.hu weboldalon. A regisztráció után válasz e-mailben értesülnek az igénylők az átvétel
pontos idejéről és a helyszínéről. Egy lakos minimum 10 db,
maximum 50 db növényt igényelhet, balkonnövényből maximum 20 db-ot. Regisztrálni 2021. 05. 17-én éjfélig lehet,
vagy a készlet erejéig.

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

1224 Bp. Sík u. 16/A „kivett beépítetlen terület”, saroktelek
Helyrajzi szám: 231258/4. Alapterület: 1000 m2.
Az utcában az összes közmű megtalálható, a telken közműkiállások nem létesültek.
A telek kikiáltási ára: 26.500.000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2021. május 4. kedd, 9:30 óra.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.

1224 Bp. Sík u. 16/B „kivett beépítetlen terület”
és „magánút” 3/8 tulajdoni hányada
Helyrajzi szám: 231258/5, 231258/3. Alapterület: 1001 m2.
Az utcában az összes közmű megtalálható, a magánút alatt közművek nem állnak
rendelkezésre, a telken közműkiállások nem létesültek.
A telek kikiáltási ára: 26.500.000+ 3.500.000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2021. május 4. kedd, 10:00 óra.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.
1224 Bp. Sík u. 16/C „kivett beépítetlen terület”
és „magánút” 3/8 tulajdoni hányada
Helyrajzi szám: 231258/6, 231258/3. Alapterület: 1000 m2.
Az utcában az összes közmű megtalálható, a magánút alatt közművek nem állnak
rendelkezésre, a telken közműkiállások nem létesültek.
A telek kikiáltási ára: 26.500.000+ 3.500.000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2021. május 4. kedd, 10:30 óra.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.

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

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja!

szociális és hagyatéki
ügyintéző munkakör betöltésére

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
1225 Budapest, Nagytétényi út 264.

Betöltendő munkakör: Szociális és hagyatéki ügyintéző
határozatlan időre, közszolgálati jogviszonyban.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat
követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázatokat 2021. május 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „szociális, hagyatéki ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu
További részletek: www.budafokteteny.hu/ugyintezes/
allasajanlatok

A Budafoki Szomszédok Piaca
május 1., szombaton és május 2., vasárnap zárva tart.
A hét többi napján a szokásos nyitva tartással
várjuk vásárlóinkat!
www.szomszedokpiaca.hu
A Szomszédok Piacának piacfelügyelőjét
a 06-20/224-3657-es telefonszámon lehet elérni.
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SPORT

 Városházi Híradó

Világbajnokból lett
csapatmenedzser
A női vízipóló-válogatott „ügyvezetője” lett Takács Orsolya
Bár Takács Orsolyát már a 2019-es
kvangdzsui világbajnokság előtt úgymond „kitalálta” Bíró Attila, a magyar
női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, és ennek lassan két éve, igazából a napokban került reflektorfénybe nemzeti együttesünk menedzsere,
amikor a waterpolo.hu szakportál terjedelmes interjút közölt a világ- és Európa-bajnok pólóssal. Aki a válogatottságtól a 2017-es budapesti vb után
búcsúzott el, de a közelmúltig klubcsapatát, a BVSC-t még erősítette. Egészen az idei bajnokság bronzmérkőzéséig, amely egyben pályafutása utolsó
meccse is volt.

Összeomlás és kiesés
Csizmadia Csaba állásába került a 2-9-es vereség
Ne szépítsük, vasárnap a Paks elleni
mérkőzés, a 9-2-es vereség a labdarúgó
NB I 31. fordulójában felért egy élveboncolással. De már a keddi, zalaegerszegi
5-0-s kudarc is. És mivel már matematikailag is kiesett a Budafok, bennmaradási álmokat sem lehet kergetni két fordulóval a zárás előtt. Az NB I-es kaland,
ez a kezdetben biztató, szép jövővel kecsegtető, majd egyre kilátástalanabbá
váló utazás végállomásához érkezett.
De reméljük, hogy lesz majd még vis�szaút az NB II-ből. De az már nem Csizmadia Csaba vezetőedzővel.
ég a zalaegerszegi 5-0-s vereség után

Mis reménykedtünk. Szépen sütött a

nap vasárnap kora délután, amikor a csapatok kifutottak a Promontor utcai stadion gyepszőnyegére. „Ha most győzünk,
és a Honvéd kikap otthon a Mezőkövesdtől, akkor nekünk 30 pontunk lesz,
a Diósgyőrnek 32, a kispestieknek pedig
33. És még semmi sem dőlt el, mert az
utolsó előtti fordulóban a Honvédot fogadjuk” – latolgattuk az esélyeket a tribünön Jakab János tiszteletbeli elnökkel.
És alig telt el negyedóra, amikor
Medgyes Sinan megszerezte a vezetést
a Budafoknak! Ám mielőtt még tudato-

sult volna bennünk, hogy 1-0 ide, jött a
menetrendszerű védelmi hiba, és előbb
Nagy Richárd, majd Papp Kristóf vette be Póser kapuját, tíz perc leforgása
alatt fordított a Paks. Majd kisvártatva a
gólkirályjelölt Hahn János is betalált, és
ettől kezdve nem volt megállás. A félidő
4-2 volt, a vége 9-2, Hahn három gólt
szerzett, Bognár István kettőt, a mi másik gólunkat Takács Ronald rúgta.
A vereség mértékéről csak annyit,
hogy az elmúlt negyven évben a vasárnapi 2-9-et leszámítva összesen háromszor fordult elő, hogy egy csapat kilenc gólt szerzett az NB I-ben. 1981-ben
a Rába ETO 9-2-re verte az Ózdi Kohászt, 1996-ban a Csepel 9-1-re a Békéscsabát, 1999-ben pedig a Dunaferr
9-0-ra a Szegedet.
A lefújáskor temetői hangulat uralkodott a lelátón, annyira sokkoló volt a
9-2, hogy még a Paks vezetői, Balogh
Judit és Haraszti Zsolt sem tudtak igazán lelkendezni, ők is együttéreztek a
megalázott budafokiakkal.
Hazafelé bandukoltam magamba
roskadtan, és amikor a Sörház utca sarkán felhívtam Jakab Jánost, a tiszteletbeli elnök nem köntörfalazott: „Még
nem raktuk ki a honlapunkra, de Csizi

le fog mondani. Teljesen maga alatt van,
nem is csoda.”
Aztán este nyolc körül megjelent a
közlemény:
„A Paksi FC elleni súlyos vereséget követően Csizmadia Csaba benyújtotta lemondását, amit klubunk vezetősége elfogadott. Közösen úgy érezzük,
hogy megtört az az összhang, ami két
és fél éven keresztül jellemezte a vezetőedző és az öltöző kapcsolatát. Hálásan
köszönjük Csizmadia Csabának azt a sok
munkát és erőfeszítést, amit a BMTE-ért
tett az elmúlt években, további edzői pályafutásához pedig sok sikert kívánunk.”
Csizmadia Csaba 2018 októberében
vette át a csapat irányítását, előbb megbízott edzőként, majd véglegesítették.
Az NB I-ben kezdetben jól ment a csapatnak, de tavaszra elfogyott az erő, a
lendület, és egyik vereség a másikat követte. És a lejtőn nem volt megállás...
Hogy ki irányítja a csapatot a hátralévő két fordulóban, arról még korai lenne
beszélni, de a leglogikusabb megoldás
Pacsi Bálint lenne, a korábban a szombathelyi utánpótlásban remek munkát
végző, jelenleg Budafokon másfél hónapos szerződéssel dolgozó fiatal szakember. n (Ch. Gáll András)

gyász

– 2019 júniusában kezdtem dolgozni
a válogatott mellett. Tóth Enikő, a koordinátor kisbabát várt, ezért adódott a
lehetőség. Először Bíró Attila szövetségi kapitány javasolt a munkára, és
kérdezte meg, hogy érdekelne-e. Mivel
mindig érdekelt a szervezői munka, remek lehetőségnek tartottam. Utána pedig már minden ment a maga útján, el
is kezdtem dolgozni – beszélt a kerületünkben lakó Orsi arról, hogyan is került menedzserként egykori játékostársai mellé.
„Büszke vagyok rá, hogy nekem jutott eszembe felkérni Orsit – mondta lapunknak a szövetségi kapitány.
– Abszolút kézenfekvő megoldásnak
tűnt, sokáig a játékosom volt, ismertem, tudtam, hogy a precizitás, a lelki-

ismeretesség a legfőbb erénye, szinte a
génjeiben hordozza a rend szeretetét,
hiszen édesapja katonatiszt. Az sem
hátrány, hogy beszél angolul és olaszul, és a vízilabda a kisujjában van.
Ismeri a mostani keret játékosait, azok
pedig nemcsak szeretik őt, hanem fel is
néznek rá. A szó szoros értelmében is,
hiszen Orsi 190 centi magas.”
– Csapatmenedzsernek lenni nehezen körvonalazható munkakör, gyakorlatilag szinte minden beletartozik, ami
nem kimondottan az edző, a szövetségi
kapitány munkája – avatott be a kulis�szatitkokba az egykori remek hátvéd.
– Minden, ami a csapat „ügyes-bajos” dolgaival kapcsolatos. Utazással,
edzőtáborozással kapcsolatban minden teendő, ezenkívül adminisztráció,
kapcsolattartás, e-mailezés, és minden
egyéb, amit a mindennapok hoznak.
„Pont egy ilyen emberre volt szükség a válogatott mellett – folytatta
„Birge”. – Kedves, közvetlen egyéniség, minden általam felállított kritériumnak megfelelt. Elődje, Enikő kosárlabdázó volt, vele sem volt semmi
probléma, csak elment szülési szabadságra. Orsi az olimpiáig mindent leszervez, de Tokióba már nem kell velünk jönnie, ott már nem lenne neki
dolga. De ő az egyik legfontosabb háttéremberünk.”
– Édes ez a teher, amit az olimpia okozta pluszfeladatok hoztak magukkal – folytatta Orsi. – Óriási sikernek tartom, hogy zsinórban a negyedik
olimpián is szerepelni tud a csapat,
ilyen nehéz kvalifikációs rendszer mellett is. A feladatokkal kapcsolatban
annyi, hogy a Covid okozta helyzet sok
akadályt gördít mind a csapat, mind
pedig elém. Olyan feladatokat, amikre
korábban nem volt precedens. Az olimpia önmagában sok háttérmunkával jár,
amit csak fokoz az, hogy Japánban kerül megrendezésre, valamint a koronavírus által előidézett helyzet is. Nagyon várom már az olimpiát, még ha
nem is lehetek kint Tokióban. A csapat
mellett töltött majdnem két évem legfelemelőbb pillanatait a Duna Arénában éltem át 2020 januárjában, amikor
hazai közönség előtt bronzérmes lett
a válogatott. n (Ch. Gáll András)

gyász

Kevesebben lettünk

Mindenki gondnoka

A napokban kaptuk a hírt, miszerint
„Imó bácsi” elfáradt, elment….

Mondhatnánk, hogy a baj nem jár
egyedül, mert Imó halálhírét közvetlenül követte Vizi Jani bácsi halálhíre,
aki 83 éves korában, rövid betegség
után távozott. Különösen nehéz azt
elfogadni, hogy közvetlen közelünkben ilyen meghatározó egyéniségekkel a múlt egy jelentős emlékét veszítjük el. Vizi Jani volt az a gondnok, aki
nemcsak itt lakott a pályán, és nem
a sporttelepnek, hanem a BMTE-nek
volt a gondnoka, beleértve sok ember,
sportoló és a BMTE-hez kötődő, esetenként csak a Sportvendéglőbe látogató számára volt ismert.
A 80-as évek elejétől több mint
25 éven át gondozta a létesítményt,
vitatkozott a jó érdekében mindazokkal, akik rendetlenséget hagytak maguk után a pályán, és néha
azon kívül is. Mindig mindenről tudott és mindenben segített, végül is
nélkülözhetetlen része volt mindannak, ami a budafoki sportéletet jellemezte. Azt a fajta családias hangulatot, amit egy gondnoktól el lehet
várni, azt csak ő tudta megteremteni, melyet jól jelzett az, hogy min-

Közelebbről ez azt jelenti, hogy Hidas
Imre sportbarátunk 2021. április 7-én
elhunyt. Hidas Imre egész élete Budafokhoz, illetve a teniszhez kötődött.
Azon kevesek közé tartozott, aki a sport
mellett fontosnak tartotta már gyermekként, hogy jól tanuljon. Ezen szándéka mellett mindvégig kitartva egyetemi végzettséget szerzett, így a tanulás,
a munka és a sport egyensúlyát egész
életében megteremtette.
A BMTE-nél a tenisz szakosztály létrehozását cégen belüli feszültségek eredményezték Mindenki örült annak, hogy
1979-ben a BMTE sporttelepen felépült
három salakos teniszpálya, ami elsősorban Tagányi Imre érdeme volt, és megteremtette azt a lehetőséget, hogy Fonyódi Antal, az egyesület akkori ügyvezető
elnöke Hidas Imrét bízza meg a tenisz
szakosztály vezetésével, szervezésével.
Imre időközben megszerezte a szükséges teniszedzői képesítést, sőt versenybírói végzettséget is szerzett. Sokéves
versenyzői múltjával, tapasztalatával és

legfőképpen akaratával 1980-ban egyesületünknél egy 25 éves, küzdelmes, de
szép eredményeket felmutató sportvezetői pályafutás kezdődött számára. Munkájának eredményeként további pályák
építésére került sor. Az általa képzett versenyzőkből egyre jobb csapat alakult, és
már 1981-ben több mint 100 tizenéves
fiatal dolgozott a keze alatt, akik közül
többen később igazolt versenyzők lettek.
A tenisz szakosztály 1989-ben érte el a
legjobb eredményt, akkor a férficsapat
az országos bajnokság első osztályának
alsó ágában, a női csapat az országos
bajnokság második csoportjában szerepelt. Ekkor a különböző korosztályokban
összesen 10 csapattal voltunk jelen a hazai teniszéletben. Imre munkásságában a
fiatalok nevelése mellett nagyra tartottuk,
hogy mindig képes volt szervezni munkásokat arra, hogy a pályák állapotát megfelelően karbantartsák, ráadásul ezt úgy
végezte sikeresen, hogy nem sok forrást
kapott a feladat elvégzéséhez. A budafoki
teniszélet beindulásával egy sajátos pozitív légkör alakult ki a szakosztályon belül,
és a külső kapcsolatok is együttműködést, baráti beszélgetéseket jelentettek,

Városházi Híradó
budafok-tétény

és jó kapcsolat alakult ki a felnőttek és
gyerekek között, melyhez Imó szellemisége nagymértékben hozzájárult. Ma egyre
gyakrabban keressük a múlt ezen értékeit, és nyilván minden veszteség, mint az
ő sajnálatos elvesztése is, ugyan gazdagítja az emlékeket, de gyengébbé, szegényebbé teszi a jelent. Tisztelettel emlékezünk arra, amit az egyesületünkért tett, és
ezúton is mély együttérzésünket fejezzük
ki mindazoknak, akik a szűkebb, illetve a
sportolói család részeként szembenéznek
a fájdalmas búcsúval. n

denki becsülte a cég vezérigazgatójától a mérkőzéseken sípot fújó
bírókig, mert mindig, minden helyzetben volt megoldása az éppen felmerült problémára.
Mára megváltozott a világ. A kézi
kasza helyett a gépek világa uralja a
pályák állapotát, de valahol hiányzik az
a rend, és főként az a szellemiség, amit
ő gondnokként képviselt. Akaratlanul
is keressük azt a szellemiséget, amit
ránk hagyott, de ebben csak odáig jutunk, hogy emlékét örökké őrizzük. n
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