Megvannak a nyertesek

Pincejárat teraszokon

Másodszorra is az Eb-n

Vereség a búcsúmeccsen

Megszületett a szavazás végeredménye
a részvételi költségvetés forrásaira beküldött
pályázatokról. (2. oldal) 

Végre a pincészetek és a vendéglők teraszaira
is kiülhettek a Budafoki Pincejárat vendégei
május elsején. (9. oldal) 

Az FTC-ből távozott, de a válogatottban
alapember lehet az egykori budafoki focista,
Lovrencsics Gergő. (12. oldal) 

Újabb súlyos vereséggel búcsúzott az NB I-től
a BMTE labdarúgócsapata, de a szurkolókon
nem múlt semmi. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Nagydíj az
örökifjúnak
Nyolcvanötödik
születésnapját
ünnepelte
Mécs Károly

(5. oldal) 

XXIX. évf. 9. szám 2021. május 12.

Századunk sportágai várják a gyerekeket
Profi és hobbi sportolók is örömüket lelhetik a Jégsátorban, az újbudai építkezéseket azonban sokan nem látják szívesen
korong Hírességek Csarnokának tagja,
Spiller István válogatott jégkorongozó,
sportújságíró és utánpótláskapus-szakedző, valamint Orbán Attila, a Szent István Sportiskola vezetőedzője, a Hatvani
Gigászok szakmai igazgatója.
Miközben a jégsátor felépítését a helyi lakosok többsége is jó szívvel fogadja, sokan felháborodnak azon, hogy a
Hosszúréti-patak másik oldalán, a XI.
kerület határán, az egykori házgyár
helyén további építkezéseket terveznek Újbuda vezetőinek hozzájárulásával. Már az sem tetszett a helyieknek,
hogy az északi, vagyis az albertfalvai
oldalon már felépült a lakótelep méretű sorházmonstrum, de néhány méterrel
odébb, a Duna partján, az egykori házgyár helyén további terjeszkedés előkészületei folynak. A kerület is tiltakozik a
terület beépítése ellen. Az önkormányzatnak többek között a „szomszédvárban” elinduló tömeges építkezések, a
megnövekedő autóforgalom és a P+R
parkolás miatt is gondolnia kell a kerületi parkolási gondok megoldására.
Budafok-Tétény önkormányzata a
2019-ben zajlott lakossági konzultációt
követően kidolgozta azt a parkolási koncepciót, amelyet most véleményezhet a lakosság. (Továbbiak a 7. és a 8. oldalon) 

Válogatott sportolóink is üdvözlik a jégsátor létrehozását a budafoki DunaFok Szabadidőparkban, a Duna-parton. A sportlétesítmény szerintük azért is fontos a
gyerekeknek, mert a korcsolyázás az
egyik legkomplexebb módon ható sporttevékenység, amely fizikailag és fiziológiailag egyaránt hat az emberi szervezetre. A jégkorongozás még ennél is többet
ad a gyerekeknek, tudtuk meg ismert válogatott játékosoktól, akik nagyon örülnek, hogy Budafokon jégsátor épül a fiatal
sportolni vágyók és a lakosság számára.
angyal Balázs 237-szeres válogatott

Kjégkorongozó, a MAC Budapest Jég-

korong Akadémia vezetőedzője szerint
a környezet, ahol a sátor épül, csodálatos, közel vannak a lakótelepek, ahonnan pár perces sétával elérhető lesz a
pálya mindenki számára. A járványhelyzetben pedig az sem mellékes, hogy kutatások bizonyítják, a hideg levegőben
történő sportolás jó hatással van az immunrendszerre is, így a szervezet ellenállóbbá válik a betegségekkel szemben. A
fejlesztést üdvözli Marton Tibor, a MAC
utánpótlás vezetőedzője is, aki korábban a női válogatott szövetségi kapitánya
volt, Mészöly András, a Fradi egykori
jégkorongozó kiválósága, a Magyar Jég-

Érettségi fennakadás nélkül

Újabb korlátozásokat oldottak fel
Elkezdődött a 16–18 évesek oltása is Magyarországon
iután elértük a négymillió beol-

M tottat, újabb korlátozásokat ol-

A pandémia ellenére rendben zajlottak az érettségik a kerületben. Budafok-Tétényben 169
középiskolás tanuló tett záróvizsgát öt tantárgyból.
(Továbbiak a 3. és a 11. oldalon) 

dottak fel az országban. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők
számára megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a
szabadidős létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik, színházak,
edzőtermek és sportesemények, és
ezeket a helyeket felnőtt kíséretében kiskorúak is látogathatják. Elindult a 16 és 18 év közöttiek oltása is Pfizer-vakcinával. Mivel a
Pfizer-vakcinákat félre kell tenni a
diákoknak, ilyen oltásra másoknak
legközelebb csak hetek múlva lesz
lehetőség. Az online időpontfoglaló ugyanakkor nyitva van az oltásra (www.eeszt.gov.hu). (Továbbiak
a 6. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Bérbe adják a Szieszta
pont egy részét
Pályázatot hirdettek a volt Budafok
mozi területének egy részére
Pályázatot lehet benyújtani a Szieszta pontként ismert ingatlan egy részének hasznosítására, mely által a
terület, központi elhelyezkedésének
megfelelően, bevonhatóbbá válik Budafok belvárosának közösségi életébe
és a Bornegyed projektbe.
z önkormányzat a területet első-

Asorban új (akár időszakos) szol-

gáltatással, valamint a Bornegyed
projekthez
kapcsolódó
kulturális programokkal kívánja fejleszteni
mindaddig, amíg az ingatlan végleges hasznosításáról nem születik döntés. A tervezett funkció elhelyezésé-

nél fontos figyelembe venni, hogy a
Szieszta pont egy része telente jégpályaként üzemel, így annak helyére új
funkció nem tervezhető és nem telepíthető. A képünkön megjelölt terület
bérbeadásáról írtak ki pályázati felhívást, amelynek beadása május 14-én
8.00–10.00 óra között személyesen a
Polgármesteri Hivatalban lehetséges.
Részletes információ a budafokteteny.hu oldalon érhető el, további
felvilágosítás pedig hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00 óra között, pénteken
pedig 8.00–12.00 óra között telefonon kérhető a 229-2611-es számon,
a 215-ös melléken. n (vh)

Tizenhat nyertes ötlet,
három kerületrészben

A részvételi költségvetés projektjeire idén 348 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre
Lezárult a Közösségre Kapcsolva //
Részvételi Költségvetés projektje, amely
lehetővé teszi, hogy a kerületi lakosok által javasolt, a legtöbbek számára
hasznos ötletek megvalósuljanak.
Az önkormányzat második alkalom-

Amal hirdette meg a kezdeményezést,

amely keretében a kerület lakói dönthetnek arról, hogy Budafok-Tétény bevételeinek egy meghatározott részét – idén
348 millió forintot – mire fordítsa az önkormányzat.
A napokban készült el például az
első ízben meghirdetett részvételi költségvetés egyik nyertes projektje, a másfél kilométer hosszú, részben rekortán
borítású futókör a Rózsakerti lakótelepen.
Idén több helyen, több ötlet vár kivitelezésre. Budafokon 10-10, illetve
3 millió forintot szán az önkormányzat az Esővízgyűjtő edények osztása a lakosságnak (428 szavazat), a

Tisztítsuk meg a kerületet! – a kamaraerdei türelmi zóna felszámolása (357 szavazat) és a Kilátópont Budafokon projektek megvalósítására.
100 millió forintot a Közösségi pince–bortrezor–pálinkafőzde
ötlete
nyert el (258 szavazat), amely megvalósításának tervéről jelenleg is
egyeztetések zajlanak.
Nagytétény–Baross Gábor-telepen
60 millió forintból fejlesztik a Tétény Rét Családi Parkot (347 szavazat) és 25
millió forintból a Nagytétényi Piacteret
(237 szavazat). A CHIPet Csapat Kutyamentő Egyesület működésének fejlesztésére (547 szavazat) 10 millió forint, a QultR 22 által benyújtott ötletre
(226 szavazat) 16 millió forint jut. Ez
utóbbi lényege, hogy a kerület különböző pontjain QR kóddal ellátott kis táblácskákat helyeznek el, és ezek az adott
területről szóló helytörténeti és/vagy információs rövidfilm internetes elérési
útvonalát tartalmazzák.

Budatéténynek nyolc projektje
nyert, köztük a Járda akadálymentesítése és javítása 80 szavazattal 18 millió
forintot, két gyalogátkelőhely létesítése a Huncutka Óvoda (94 szavazat),
valamint a Gyula vezér út és Rákóczi út kereszteződésében (147 szavazat) 16, illetve 13 millió forintot. A Tétényi-fennsík terület rehabilitációjára
570-en szavaztak, és 15 millió forintból valósulhat meg, a Kondipark a szoborparknál 187 szavazatot és 10 millió
forintot kapott.
A kutyafuttatóra 115 szavazat érkezett, amely 6 millió forintból épülhet
meg. Az Elza utcai játszótér korszerűsítésére (215 szavazat) 5,5 millió forintot, a Macskaivartalanítási akcióra (301
szavazat) pedig 5 millió forintot tervez
az önkormányzat.
Az önkormányzat hamarosan megkezdi az egyeztetéseket az ötletgazdákkal, és együtt gondolkodva valósítja meg a nyertes javaslatokat. n (T. a.)

Utasvárókat telepítenek
Tizenhárom helyszínen építenek új megállókat idén
Az elkövetkező két hétben a kerület
több buszmegállójában építési munkálatok kezdődnek, melyek során új
utasváró fülkéket telepítenek, illetve
cserélik a régieket.
z előző években Budafok-Tétény-

Megkezdődik a szúnyogirtás

Hamarosan kerületünkben is gyéríteni kezdik a szúnyoglárvákat
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idei szúnyoggyérítési
programjában a Sopron és Budapest
környéki vizekben folytatódik a szúnyoglárvák elleni biológiai védekezés.
kivitelezést elsősorban gépjárműre

Arögzített, nagynyomású permetező-

vel végzik, azokra a vizes területekre,
amelyeket nem lehet autóval megközelíteni, gyalogosan megközelítve juttatják ki a biológiai készítményt. A héten
450 hektárnyi vízfelületre adagolják
ki a lárvák ellen használt természetes
anyagot.
A szúnyoggyérítés során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes
baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban
kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre,
így a nem vérszívó szúnyogokra is ártalmatlan.

Az elmúlt napok esős időjárása kedvez a szúnyogoknak, a tavak és folyók
mentén víz alá került számos olyan terület, amely ideális élőhelyet biztosít a
szúnyoglárvák számára. Hűvös időben
két-három hétig tart a szúnyoglárvák
fejlődése, ennyi idő áll rendelkezésre a
felmérésre és a kezelések elvégzésére.
Az elmúlt két hétben csaknem 8 ezer

hektáron végeztek biológiai szúnyoggyérítést, zömében repülőről. Fontos,
hogy mi is tehetünk azért, hogy kevesebb
szúnyoggal találkozzunk idén, ugyanis egy
vízzel teli virágcserépben, gumiabroncsban, madáritatóban akár ezer lárva is kifejlődhet. Ezért érdemes ezeket néhány naponta kiüríteni, az esővízgyűjtő hordókat
pedig szúnyoghálóval lefedni. n (vh)

Aben több mint ötven új utasváró lé-

tesült, és folyamatosan zajlik a már
meglévők korszerűsítése.
2021-ben az alábbi tizenhárom
helyszínen folytatódik a kerületi önkormányzat és a Publimont Kft. utasváró-telepítési programja:
a Komló utcában a lemezváró helyére, a Balatoni út–Memento parknál a lemezváró helyére, az Ady Endre úton, a Kővirág sornál, a Pista néni

söröző előtt, a Mátyás király úton
(Barackos úti ABC előtt kifelé és befelé), a Dózsa György úton (a XIII. u.
kifelé), a VII. utcánál (Dózsa György
út–Baross Iskola előtti megálló), a
Barackos út–Angeli útnál, a Balatoni
úton (Dózsa György út kifelé és befelé), az Arató utcánál (Gádor u. kifelé), a Dűlő úton (Kamaraerdei út befelé) és a 6-os számú főúton a Növény
utcánál.
Az új várókkal az önkormányzat
igyekszik kényelmesebbé tenni a tömegközlekedők életét, és biztosítani
kisvárosunk rendezett, szép látképét. A
tervek szerint a következő években további utasvárók telepítése és korszerűsítése is várható. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

kerület vezetője úgy fogalmazott:

A„Egy barátot, egy végtelenül jó-

lelkű, óriási szívű, önzetlen, rendkívüli embert szólított magához az Úr.
A koronavírus elragadta tőlünk
önkormányzatunk
Közterület-felügyeleti Csoportjának munkatársát,
Bleicher Lászlót, a kerület jótevő
Télapóját.”
Emlékeztetett: „Laci 2015-ben
kezdett dolgozni a Közterület-felügyeletnél. Elragadó személyiségének köszönhetően pillanatok alatt
mindenki a szívébe zárta, és nagyon hamar beilleszkedett. Az elmúlt
években igazi csapattagként munkálkodott Budafok-Tétény rendjéért.
A közrend, köztisztaság védelme mellett a helyi rendőrséggel való
együttműködés során a közbiztonsági feladatok ellátásában is részt vett.
Mindig lehetett rá számítani, mindenben. Munkáját odaadóan, becsülettel és tisztességgel végezte. Mindig azt tartotta szem előtt, hogy
hogyan tudna minél többet segíteni a kerületi lakosságnak, az egyszerű embereknek. Miközben azon volt,
hogy a budafok-tétényiek problémáit
a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldja, minden erejével
igyekezett segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű családoknak is.
Civil önkéntesként szabadidejében
adományokat juttatott el a rászorulóknak, élelmiszereket, játékokat, bútorokat, ruhákat. Nem volt olyan rendezvény, amelynek a végén ne kérdezte
volna meg: vihetek ennivalót a barátaimnak? Nem a rászorulóknak, a szegényeknek: a barátoknak. Minden nehéz
sorsút a barátjának tekintett, határtalan együttérzéssel azonosult velük lel-

Önkormányzati alkalmazottként
a köz érdekében végzett kimagasló
munkája elismeréseként többször részesült dicséretben, elismerésben” –
idézte fel Karsay Ferenc.
Hangsúlyozta, hogy Laci elvesztése érthetetlen, felfoghatatlan, hiszen pont amiatt a járvány miatt lenne hatalmas szükségünk most rá,
ami őt is elragadta. Hatalmas szükség lenne kedves mosolyára, önzetlen tetteire.
„Drága Laci! Tudom, fentről is
segítesz bennünket! De nagyon hiányzol! Adjon a Mindenható megnyugvást neked, a családnak és a
barátoknak! Azért a biztonság kedvéért ezután is figyelni fogjuk a Leányka utcai megállót” – mondta a
polgármester, majd zárásként Virág Benedek sorait idézte: „Születtem, szerettem hazámat és dolgoztam érte. Ez az én életem
története. Tegyetek Ti is így, tanítsátok utódaitokat, s ha ezek is
így tesznek, akkor Magyarország
boldog lesz.” n (vh)

Mi a véleményük?
szepesfalvy anna
önkormányzati képviselő,
alpolgármester, Fidesz–KDNP

Köszönet
A koronavírus-járvány elleni védekezésben a kerületi szociális ellátórendszer is
kiveszi a részét. A Szociális Szolgálat derekasan állja a sarat, hiszen a szokásosnál is több idős, egyedül élő kerületinek

Staudt Máté
önkormányzati képviselő
Jobbik

Budafok-Tétény képviselő-testülete közös videóban kéri a kerület lakosságát a
koronavírus elleni oltásra történő regisztrációra. A koronavírus-járvány elleni küzdelemben, annak legyőzésében fontos a
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Karsay Ferenc polgármester

Karsay Ferenc: Egy barátot, egy végtelenül jólelkű, óriási szívű,
önzetlen, rendkívüli embert szólított magához az Úr
kileg. Önzetlenségét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy sokszor saját fizetéséből támogatta a bajba jutott embereket. Az anyagi támogatáson kívül lelki
támaszt is nyújtott. Bármikor bizalommal fordulhattak hozzá. Lacit nagy
tisztelet övezte ezeknek a családoknak
a körében, mindig hálásan emlegették
segítőkészségét, szinte erőn felül végzett munkáját. Laci követendő példa mindannyiunk számára, ember, aki
nem csak vallotta, meg is valósította a
keresztény felebarátság értékeit.
A kicsiknek is igyekezett mosolyt
csalni az arcára. Ő volt az, aki december 6-án Mikulás jelmezben nyakába vette a XXII. és a XI. kerületet,
hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek vigyen ajándékot.
Igazi lételeme volt a sport. Számtalanszor mentünk együtt a BMTE
és a Fradi labdarúgó-mérkőzéseire,
vagy biztattuk együtt a jégkorongozókat. Amikor a Leányka felüljáróhoz érünk, még mindig az egész család lesi a buszmegállót. Ott szoktuk
felvenni meccsre menet…

képviselet

Álláspont

Elbúcsúztatták
Bleicher Lászlót
A budafoki Szent Lipót-plébánián elbúcsúztatták Blecher Lászlót,
az önkormányzat csupaszív közterület-fenntartóját, aki nemrég a koronavírus által okozott betegségben
vesztette életét. A búcsúztatón beszédet mondott Karsay Ferenc polgármester is a gyászoló család, a
hozzátartozók, a barátok, a kollégák
és az emlékezők előtt.



Kihívásokkal
teli időszak
z elmúlt másfél évben teljesen megváltozott az életünk, nem várt

Akihívásokkal találtuk szembe magunkat. A pandémia átformálta az

életünket. Senkinek sem egyszerű ez az időszak, amelynek, reméljük,
hamarosan vége, és visszatérhetünk a régi kerékvágásba. Ahogy eddig, most is azt kértem mindenkitől, hogy óvjuk egymást, vigyázzunk
egymásra, hiszen mindenki fontos!
Ez az időszak a szülőket, a tanárokat és a diákokat is komoly kihívások elé állította. A védekezés mindannyiunktól sok energiát, munkát követelt, de gyermekeink különösen kiszolgáltatottá váltak. Tavaly március óta az iskolák mindennapjainak részévé vált a digitális
oktatás. Senkinek sem volt tapasztalata abban, hogy milyen, amikor a
megszokott iskolapadot az otthoni íróasztalra kell cserélni, és csak online lehet érintkezni egymással.
Az érettségizőknek számos új kihívással is szembe kellett nézniük.
Nem csak amiatt, mert 4 évnyi tudásról kell számot adniuk, hanem
mert meg kell találniuk az ideális egyensúlyt jövőjükre vonatkozóan. Vajon mit szabad és kell tenni vágyaik elérése, a legjobb lehetőségek megtalálása és létbiztonságuk megőrzése érdekében? Merjenek
nagyot álmodni, kövessék a vágyaikat, vagy inkább várják meg az
egészségügyi veszélyhelyzet elmúlását? A járvány bezár, vagy éppen
kinyit kapukat? Sokan tanácstalanok, hiszen a matúra fontos fordulópont mindenkinek az életében. A következő lépés békeidőben is a diákélet legnehezebb döntése. Hogyan tovább? Nekünk, szülőknek minden erőnkkel támogatnunk kell gyermekünket a jó választásban.
Az egyik végzős mesélte nekem, hogy nagyon várta már az érettségi
időszakát. Azt mondta, hogy mindig vágyakozva nézte a felsőbb éveseket, akik már nagyok és komolyak, de közben gondtalanok is, hiszen velük kicsit már elnézőbbek a tanárok, és vár rájuk a felnőtt élet.
De amikor mindez karnyújtásnyira került, legszívesebben lelassította
volna az időt, hogy még egy kicsit gyerek maradhasson, hogy még ne
kelljen a különféle „felnőttproblémákkal” foglalkoznia.
Az érettségizőknek, a tavalyihoz hasonlóan, nem a megszokott módon kellett számot adniuk a tudásukról. Sokan boldogok voltak, hogy
nem kell szóbeli vizsgán is részt venniük, mások kevésbé örültek ennek a változtatásnak. A közösséghez tartozás biztonságot adó, megnyugtató érzését csökkentette, hogy a termekben csak 10 diák foglalhatott helyet az járványügyi óvintézkedések miatt. Személyesen is
felkerestem a matekérettségi napján a Budai Nagy Antal Gimnáziumot, hogy támogatásomról biztosítsam a tanárokat és az érettségiző
diákokat is. Büszke és hálás vagyok, amiért pedagógusaink példaértékűen helytállnak a koronavírus okozta rendkívüli helyzetben, és biztos vagyok benne, hogy diákjaik kiváló teljesítménnyel fogják meghálálni erőfeszítéseiket. Bár a középiskolák fenntartója már nem a helyi
önkormányzat, minden helyi képviselő nevében elmondhatom: így is
magunkénak érezzük az iskolákat, hiszen a mi gyerekeink járnak ide!
Önkormányzatunk azért kedveskedik minden évben ajándékcsomaggal a végzősöknek, mert szeretnénk, ha büszkék lennének arra,
hogy Budafok-Tétényben tanultak. Éreznék a szeretetet és megbecsülést, amit tanáraiktól, szüleiktől és az itt élőktől kaptak! Idén az évzáróra készülünk egy kis meglepetéssel.
Kedves Érettségizők!
Őszintén remélem, hogy mindegyikőtöknek sikerül boldogságban
végigjárnia saját útját, és megérkezni oda, ahova vágyakozik, beteljesítve álmait, vágyait! n

Tóth Endre
önkormányzati képviselő
Momentum Mozgalom

sietnek a segítségére, nagyon sokan számíthattak a segítségükre, ha karanténba
kerültek, vagy ha nehezen tudtak eljutni
oltópontra. Mindeközben a szokásos feladataikat is példamutatóan látták el.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai új intézményvezető
irányításával, szintén fokozott munkaterheléssel találták szemben magukat
ebben a mindannyiunk számára embert próbáló helyzetben. Sok család volt,
ahol az összezártság feszültséget eredményezett, ahol a gyermekek otthoni oktatásához eszközhiánnyal kellett

megküzdeni. Már tavaly nyáron is óriási szükség volt arra, hogy az iskolai szociális segítők segítsenek az esetleges
lemaradozók felzárkóztatásában, és ez
most is így lesz.
Mindkét intézmény dolgozói megküzdöttek a koronavírussal, miközben a
klienseket mindvégig példás fegyelemmel látták el.
Azt gondolom, mindannyiunk nevében szólok, mikor azt mondom: köszönjük a munkájukat, hálásak vagyunk érte,
hogy gondjuk van a legelesettebbekre!
Köszönjük! n

megbízható, klinikai vizsgálatokkal rendelkező, gyógyszerügyi hatóság által engedélyezett/bevizsgált, bizonyítottan biztonságos védőoltás, melynek előfeltétele
a regisztráció és a minél nagyobb átoltottság. Aki még nem jelentkezett, kérem, regisztráljon az oltásra. Magyarországon az oltás önkéntes és ingyenes.
Én magam is beoltattam magamat, hogy
így védjem magamat, családomat és környezetemet, és adott esetben önt is. Nagyon fontos, hogy minél előbb regisztrá-

lunk, beoltatjuk magunkat, annál előbb
kapjuk vissza újra régi életünket. Rajtunk
is múlik, hogy meddig tart még a járvány.
Már több mint 4,8 millióan regisztráltak
oltásra, akik közül eddig már több mint
4,3 millió embert be is oltottak. Ugyanakkor a legújabb felmérések alapján csökken az oltás iránti kedv, az oltási program
kezd belassulni. Érdemes tudni viszont az
előző számokhoz, hogy csökkent ugyanakkor az oltást egyértelműen elutasítók
aránya is. n

Egyre gyűlnek a bírságok a szabálytalan
közbeszerzések miatt a kerületben, vállaljanak anyagi felelősséget az érintett
döntéshozók!
Újabb 2 millió forintra büntették a
budafok-tétényi önkormányzatot a közbeszerzési törvény megsértése miatt. Az
önkormányzati épületek portaszolgálat
biztosítására kiírt tendert találta szabálytalannak a hatóság. Kiábrándító, hogy
miközben a közbeszerzéseket felügyelő
bizottság tagjai sok százezres fizetéseket visznek haza, újabb anyagi kár éri az
önkormányzatot.
Nem ez az első büntetés ugyanis az
utóbbi években: tavaly a hírhedt Nova
Baus útépítések tárgyában marasztalta el szintén 2 millióra az önkormányzatot a hatóság. Ezek a milliós tételek

különösen fájóan hiányoznak a költségvetésből egy olyan időszakban, amikor a
kormányzati elvonások miatt több mint
egymilliárd forinttal csökken az önkormányzat elkölthető bevétele. A kerület vezetése az idei évben olyan fontos
közszolgáltatásokon spórol, mint az óvodák felújítása, parkok gondozása vagy a
járdaépítések. Lenne bizony sokkal jobb
helye ennek a pénznek!
De ki a felelős ezekért a szabálytalan
tenderekért?
A politikai felelősséget egyértelműen
Karsay Ferenc polgármester viseli, szakmai felelőssége pedig a közbeszerzési tanácsadónak és a Közbeszerzési Bizottság tagjainak van, akik azért kapják
a fizetésüket, hogy előkészítsék, lefolytassák és elbírálják a közbeszerzéseket.
De itt a lehetőség, hogy felelős döntéshozóként járjanak el, és felelősséget
vállaljanak a mulasztásukért: fizessék ki
a közbeszerzési bizottság tagjai az önkormányzat 2 millió forintos büntetését a saját pénztárcájukból! Ne a kerület fizesse
meg a nemtörődömségük árát! n

Budafok-Tétény Önkormányzata bírósághoz fordult a portaszolgálat ellátása tárgyában hozott D.100/27/2021. sz. határozat ellen. A Közbeszerzési
Döntőbizottság határozata álláspontunk szerint jogsértő. Az Önkormányzat keresetében azt kérte, hogy a Fővárosi Törvényszék a Döntőbizottság határozatát
változtassa meg, a korábbi jogorvoslati kérelmet utasítsa el, állapítsa meg, hogy
nem történt jogsértés, a kiszabott bírságot és a megállapított eljárási költségeket
pedig törölje. n
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Végre közönség előtt
Balázs János még online, Szabó Marcell
már közönség előtt játszott
Április utolsó vasárnap estéjén Zalaegerszegről, a Filharmónia Magyarországgal
közös szervezésben, élő online közvetítés formájában láthattuk, hallhattuk Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész
ImprovisArt című szólóestjét, amellyel
most először lépett a hazai közönség elé,
s mellyel az idén 100 éve született Cziffra
György előtt tisztelgett. Május 11-én pedig hosszú idő után először, végre közönség előtt is tarthattak koncertet.
zongoraest koncepciója azt a roman-

Atikus hagyományt folytatta, amikor

Kossuth-nagydíj
Mécs Károlynak

A Nemzet Színésze sokszor verselt és játszott Budafokon
Nyolcvanötödik születésnapjának megünneplése után nem sokkal újabb nagy
öröm érte Mécs Károly Kossuth-díjas
színművészt, március 15-én megkapta a Kossuth-nagydíjat. A Nemzet Színésze 64 éve van a pályán, az utóbbi
években többször is hallhattuk Budafokon szépen zengő hangját.
a a járványhelyzet csillapodna, ma

His aktív életet élne, különféle szín-

darabokban játszana, irodalmi esteket tartana, mert irigylésre méltóan jó
erőben van és jó egészségnek örvend.
Szerencsére a Dankó Rádió hangjaként
mindennap hallhatjuk a művészt. Mécs
Károly e csendesebb időszakban, immár egy éve, elsősorban olvasással és
kirándulással tölti az idejét, ám ha beköszönt a jobb idő, ábrahámhegyi nyaralójában élvezi a nyugalmat, a jó levegőt, a napfényt, a Balaton leheletét.
– Amikor megtudtam, hogy megkapom a Kossuth-nagydíjat, azonnal átfutott bennem a gondolat, vajon

mi mindent tettem meg az elmúlt évtizedekben, amiért ilyen kitüntető figyelemben, szeretetben, megbecsülésben részesültem – mondta lapunknak a
gratuláció után. – Hatvannégy éve vagyok a pályán, rengeteg szerep, munka
van mögöttem, sok-sok sikerrel, igaz,
néhány kudarccal is. De az a típus vagyok, aki csak a jóra szeret gondolni,
mert az tesz boldoggá, a rosszat igyekszem kitörölni az emlékezetemből.
– Kiemelne a sok jóból legalább
egyet?
– A történelmi filmekben – mint például A kőszívű ember fiaiban – vállalt
szerepek, amelyek többnyire a hazaszeretetről szólnak. A hazáért tenni valamit a művész feladata is. Szeretem
a hazámat, én is igyekszem mindent
megtenni érte a magam eszközeivel.
– Például versmondással?
– Igen. Sokszor mondtam verset
Budafokon, például Márai-esten Kubik Annával, de játszottam is különféle
darabokban a Klauzál Házban.

– A zene is többször hozta már közénk…
– Valóban, Jandó Jenő zongoraművésszel voltak közös műsoraink, de a
Budafoki Dohnányi Zenekarral is felléptem néhányszor. Igen nagyra becsülöm művészi munkájukat. Nagyon
szeretem a komolyzenét, a feleségemmel gyakran járunk, illetve járnánk
koncertekre, és odahaza is rendszeresen hallgatunk zenét. Örömmel vállaltam évekkel ezelőtt Berlioz szerepét a
„szomszédban”, a Budaörsi Latinovits
Zoltán Színházban, ahol korábban nemcsak játszottam, de rendeztem is. A szerelmes nagy zeneszerzőt személyesítettem meg, partnerem Almási Éva volt.
– Évek óta „kerülgeti” a környéket,
szereti ezt a vidéket?
– Második kerületi lakosként is
mindig szívesen jövök ide, megfog
Budafok nyugalma és szépsége. Remélem, mihamarabb újra színpadra
állhatok Budafok-Tétényben és környékén. n (Temesi László)

Újranyitottak a könyvtárak

Budafokon és Nagytétényben is látogathatók a létesítmények
Újranyitottak május 5-től a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai,
így a budafoki és a nagytétényi bibliotékák is megnyitották kapuikat.
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Atagkönyvtárai az érvényes védett-

ségi igazolvánnyal rendelkező olvasók és a felügyeletük alá tartozó kiskorúak számára látogathatók, azonban
kiemelt figyelmet fordítanak azon olvasok számára, akik még nem rendelkeznek igazolvánnyal. Számukra továbbra is fenntartják a Cserepont

szolgáltatást, így a még be nem oltott
olvasók a könyvtárakba való belépés
nélkül, előzetes igényleadással kölcsönözhetnek.
Továbbá a könyvtár 30 nappal
meghosszabbítja minden érvényes
könyvtári tagság lejárati határidejét,
június 30-ig türelmi időt biztosít az
újranyitás előtt kölcsönzött, nem lejárt határidejű művek visszaadására,
június 30-ig ingyenes marad az előjegyzési szolgáltatás az olvasók kényelme és a gyorsabb kiszolgálás érdekében.

A használók és a könyvtárosok biztonsága érdekében kötelező marad a
maszkviselés és a távolságtartás, ajánlott a kézfertőtlenítés. Mivel belépéskor
kötelező bemutatni a védettségi igazolványt és a személyazonosságot is igazolni kell, kérik, hogy igazolványait
mindenki feltétlenül vigye magával.
További információ a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár újranyitásáról a www.fszek.hu/News weboldalon „2021. május 5-én újranyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” címen
található. n (budafokteteny.hu)

még a zongoristák és zeneszerzők előszeretettel improvizáltak, átiratokat készítettek ismert operákból és dalokból.
A műsor Liszt Ferenctől Cziffra Györgyig, valamint Balázs János saját improvizációjáig terjedt, és bemutatta azt a
kétszáz éves tradíciót, amelyben az előadóművész az alkotóművész valódi társává válik.
A világhírű zongoraművész szellemisége, s ezáltal a liszti szemlélet és hagyomány tért vissza a színpadra, hiszen egészen Liszt Ferencig nyúlik vissza ez az
előadói szabadságon alapuló, egyedi interpretáció, mely tanítványán, Thomán
Istvánon keresztül eljutott Dohnányihoz,
Keéri-Szántóhoz, akiktől maga Cziffra
György is megtanulhatta ezt, és továbbörökíthette az újabb generációkra.
– Hiszem, hogy mi, előadóművészek
küldők vagyunk: üzenetküldők a közönség, a befogadók felé. Azt az üzenetet,
amit fentről kaptunk, vagy amely bennünk a zene hatására megszületett, úgy
kell átadni a közönségnek, hogy dekódol-

ni tudja – nyilatkozta Balázs János még a
koncert előtt.
A műsorban többek között Wagner,
Liszt, Schumann, Brahms, Rahmanyinov,
Puccini művei csendültek fel. A Kossuthdíjas zongoraművész a Cziffra Györgyemlékév során további hazai és külföldi
koncerthelyszíneken, fesztiválokon lép fel
a közeljövőben ezzel a műsorával.
Május 11-én rendezték meg a Cziffra György-emlékévben az első olyan
koncertet, amelyen már közönség is
részt vehetett a szabályozások szerint.
A kerületünkhöz kötődő Szabó Marcell zongoraművész, a Cziffra Fesztivál
Tehetség díjasa lépett fel a Szegedi Szimfonikus Zenekarral Szegeden, a zenekart
Medveczky Ádám dirigálta. A koncert
első részében elhangzott Rahmanyinov
2. zongoraversenye, amely fontos mű
volt mind Cziffra György, mind pedig
évtizedekkel később Szabó Marcell repertoárján. n (temesi)

Mozart, Bartók és sztenderdek
Jazz tanszakkal bővül a Nádasdy művészeti iskola kínálata
Vezetői feladatai mellett trombitát tanít
a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti
Iskolában, a népszerű Budafok Big Band
(BBB) vezetője és több együttesben is
játszik meghívottként Puskás Csaba, a
művészeti iskola igazgatóhelyettese. A
klasszikus és jazz-zenét egyaránt játszó
muzsikus kollégáival hosszú távra tervez az oktatás területén: szeptembertől
jazz tanszakkal bővül a zeneiskola kínálata. A júniusi beiratkozás előtt Puskás
Csabával beszélgettünk a tervekről.
– Milyen újításra készülnek?
– A jazz, illetve a könnyűzene iránt érdeklődő gyerekeknek a következő tanévtől jazz tanszakot hozunk létre. A zenekari gyakorlat elengedhetetlen a jazz
oktatásában, de basszushangszer nélkül
ez nem megy, ezért a néhány éve már
oktatott zongora, dob és jazzgitár mellett basszusgitározni, illetve jazzbőgőzni is jöhetnek az általános iskolások. A
négy hangszer már lehetőséget teremt
arra, hogy a tanszak tanítványai kiszenekarban játszanak. A következő években – a nagyobbaknak jazz szolfézzsal
kiegészítve – újabb és újabb hangszerekkel, valamint énektanítással szeretnénk bővíteni a tanszakot. Kitűnő kollégáim, Skerlecz Gábor (a Budapest Jazz
Orchestra harsonása – a szerk.) és Cseh
László (szaxofon) segítségével a fúvósszekció kiépítését tervezzük, a kiszenekari gyakorlat vezetésére pedig Birta
Miklós (a Budapest Jazz Orchestra gi-

tárosa – a szerk.) készül.
– Milyen előnyöket tartogat ez az újítás a zeneiskolások számára?
– A legfontosabb, hogy azok a gyerekek is örömüket leljék a muzsikálásban, a hangszerükben, akik másfajta,
könnyedebb zenét szeretnek, mint amit
eddig ajánlottunk számukra. Magyarországon az alapfokú zeneoktatás klasszikus alapokon nyugszik, jazzt vagy igényes könnyűzenét iskolai keretek között
pedig csak akkor lehet tanulni, ha már
ezen az úton végigment valaki. Menet
közben azonban sok gyerek elveszti az
érdeklődését, nincs türelme ahhoz, hogy
eljusson a jazzig, és abbahagyja a zenetanulást. Az amerikai iskolák alapján,
a külföldi tapasztalatok felhasználásával létrehozott jazz tanszakkal mi olyan
speciális oktatást tervezünk, amely a
zenetanulás kezdetétől örömet nyújt a
jazz, illetve könnyűzene iránt érdeklődő gyerekeknek.
– Mivel foglalkozik a pandémia idején?
– Több mint húsz éve kottagrafikázom, és ezt nagyon élvezem. Jelenleg három daloskönyvön, valamint Selmeczi
György új operáján dolgozom, nemrég a
BJC Big Banddel vettünk fel egy új lemezt és több színházi munkám is van,
amelyek előbb-utóbb ismét a közönség
elé kerülnek. A Madách Színházban a
Nyomorultakra szerződtem, a PS Produkciónál pedig a Sztárcsinálók című rockoperában veszek részt. n (Tamás Angéla)
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KORONAVÍRUS

 Városházi Híradó

Elkezdődött a fiatalok oltása
Hétfőtől sorra kerülnek a 16 és 18 év közöttieket is
A 16 és 18 év közötti fiatalokat május
10-én kezdték el beoltani a koronavírus
ellen. Ehhez is regisztrációra volt szükség a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon.
hét második felére tervezett oltá-

Asokat Pfizer-vakcinából adják be a

kórházi oltópontokon. Az ehhez szükséges vakcinákat a május 4-én érkezett
Pfizer-szállítmányból biztosítják. Csak
az érvényes regisztrációval rendelkezők tudtak online időpontot foglalni,
így fontos volt, hogy a szülők, törvényes képviselők legkésőbb május 7-én
éjfélig regisztrálják az ebbe a korcsoportba tartozó gyermekeiket.
Felhívják a szülők figyelmét, hogy a
16. életévet még be nem töltött gyermekek regisztrációja továbbra sem érvé-

nyes, ahogy az az adatvédelmi tájékoztatóban is szerepel: https://vakcinainfo.
gov.hu/adatkezelesi-tajekoztato. A 16
év alattiak oltása ugyanis még nem engedélyezett.
Annak a 18 év alattinak, aki április 30-át megelőzően regisztrált, de csak
most vált jogosulttá a regisztrációra, újból szükséges regisztrálnia, mivel a korábbi regisztrációját az április 30-án reggel 8 óra előtt érvényes adatkezelési
tájékoztató szerint törölni kellett. Az oltásra történő regisztrációt követően a regisztráció érvényesítéséig ebben az esetben is szükséges néhány munkanap, amíg
a regisztrációs felület adatai átkerülnek a
NEAK lekérdező felületének adatbázisába: https://vakcinareg.neak.gov.hu/
regisztracio/. n (koronavirus.gov.hu)

Újabb korlátozásokat
oldottak fel hazánkban
Túljutottunk a négymillió beoltotton, további enyhítések jöttek
Újabb szakaszhatárhoz érkezünk a járvány elleni küzdelemben, a kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult, este 11
óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek.
rbán Viktor miniszterelnök beje-

Olentette: a védettségi igazolvánnyal
rendelkezők számára megnyílnak a
vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik, színházak,
edzőtermek és sportesemények, és ezeket a helyeket felnőtt kíséretében kiskorúak is látogathatják.
Elindult a 16 és 18 év közöttiek oltása is Pfizer-vakcinával. Mivel
a Pfizer-vakcinákat félre kell tenni a
diákoknak, ilyen oltásra másoknak legközelebb csak hetek múlva lesz lehe-

tőség. Az online időpontfoglaló ugyanakkor nyitva van az oltásra (www.
eeszt.gov.hu).
Annyi vakcina van Magyarországon, hogy az összességében mindenki
számára elegendő, aki be akarja magát oltatni. Most már csak az embereken múlik, hogy fölvegyék az oltást
– hangsúlyozta Orbán Viktor. Leszögezte, még nem vagyunk túl a járványon, felelősségteljesen kell viselkednünk.
Emlékeztetett: a védettségi igazolvány használatáról az emberek döntöttek a konzultáción. A válaszadók 65
százaléka azt mondta, indokolt a különbségtétel a védettségi igazolván�nyal rendelkezők és nem rendelkezők
között. Ráadásul a nagykorúak között már többen vannak a védettek, és

a többséghez kell igazodni. Regisztrálni az oltásra továbbra is a https://
vakcinainfo.gov.hu/ oldalon lehet.
A magyar védettségi igazolvánnyal
mindenhová lehet majd menni. A kormány felhatalmazta a külügyi tárca vezetőjét, hogy kössön kétoldalú megállapodásokat „a számunkra fontos
országokkal” egymás védettségi igazolványainak elfogadásáról.
Jó hír a védettségi igazolvánnyal
rendelkező horgászoknak, hogy szombattól éjfél után is lehet horgászni.
Hamarosan
gazdaság-újraindítási operatív törzset is felállítanak, a
2022-es költségvetést is az újraindítás
szellemében dolgozták ki. A kormány
meghosszabbította a bértámogatás időtartamát, és beruházási támogatásokat
is nyújt a vállalkozóknak. n (vh)

Hogyan igényelhetünk
védettségi kártyát?
Mit tehetünk, ha nem érkezett meg az oltási igazolványunk?
Felmerülhet a kérdés, ha átestünk a
koronavírus-fertőzésen, vagy pedig
már megkaptuk az oltásunkat, de nem
érkezett meg a védettségi igazolványunk, hol és milyen módon érdeklődhetünk. Ebben szeretnénk most segítséget nyújtani.
árom csoportot különböztetnek meg

Hazok közül, akik már felgyógyultak

a koronavírusból:
1. Az érvényesség kezdőnapja a
kórház elhagyásának napja, vagy a
pozitív PCR-teszt utáni első negatív
PCR-teszt.
2. Akinek egy PCR-tesztje van,
annak a pozitív teszt utáni karantén
tizedik napja, a lejárati határidő pedig „a fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik
hónap azonos napjával, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó
napjával egyezik meg”.
3. Akik tünet nélkül estek át a betegségen, az érvényesség kezdete a vizsgálat időpontja, lejárata pedig a vizsgálattól számított négy hónap lesz.
Az első két csoportba tartozók számára a kártya kiállítása automatikusan
történik, míg a harmadik csoportba tartozóknak igényelniük kell azt, elektronikusan a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített űrlapon,
vagy személyesen bármely kormányablakban. A kérelemhez mellékelni
kell a koronavírus elleni védőanyagnak az érintett személy szervezetében

Ismét segítség érkezett az óvodákba
Fertőtlenítőszereket kaptak a kormányhivataltól a kerületi intézmények
A kormányhivatal jóvoltából fertőtlenítőszerekből álló csomag érkezett a Budafoktétényi Egyesített Óvoda tagóvodáiba.
assan, de biztosan haladunk a teljes

Lnyitás felé, azonban a vírus továbbra

is jelen van, ezért a védekezés most különösen fontos. A kormány kiemelt figyelmet fordít a köznevelési és szociá-

lis intézmények fertőtlenítésére, illetve
biztosítja azokat a szükséges felszereléseket, amelyek a járvány elleni védekezést szolgálják.
Nemrég újabb fertőtlenítőszerekből
álló szállítmányt vehetett át a Budafoktétényi Egyesített Óvoda. A kéz-, valamint felületfertőtlenítő szerekből álló
csomag hozzájárul ahhoz, hogy az ott

dolgozók biztonságos körülmények
között végezhessék munkájukat, illetve a szülők is nyugodt szívvel engedhessék gyermekeiket óvodába.
A kerületi önkormányzat rendszeresen végez ózongenerátoros fertőtlenítéseket, és folyamatosan biztosítja a védőfelszereléseket és a tisztítószereket
intézményeiben. n (budafokteteny.hu)

való jelenlétét igazoló, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett vizsgálat eredményét
és annak értékelését tartalmazó leletet.
Míg az első két csoportnak ingyenesen és automatikusan állítják ki az igazolványt, a harmadik csoportba tartozók költségtérítés fejében igényelhetik.
Több módon is érdeklődhetnek azok,
akik már megkapták a védőoltást:
Az igazolvány hiányát e-mailben kell
jelezni a vedettsegiigazolvany@1818.hu
címen. Az elektronikus levélben tüntessük fel személyes adatainkat, így
nevünket, lakcímünket, taj-számunkat,
születési évünket.
Következő lehetőség, hogy a kormányablakokban személyesen jelentjük be, hogy nem érkezett meg a dokumentum. Az ügyintézés jelenleg csak
időpontfoglalással lehetséges, amit a
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu weboldalon keresztül lehet megtenni. Itt a
Védettségi igazolvány igénylése menüpontot kiválasztva kérhetünk időpontot az ügyintézésre.
Akik
rendelkeznek
ügyfélkapu-regisztrációval, azok a www.
magyarorszag.hu honlapon keresztül
is igényelhetik védettségi igazolványukat, ha az nem érkezett meg.
Az igazolvánnyal kapcsolatos egyéb
bejelentések az alábbi, szintén elektronikusan elküldhető űrlapon tehetők meg:
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal
#ugyleiras,8f0db764-b551-4ea4-8b9f3338f688df15. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

angyal Balázs 237-szeres válogatott

Kjégkorongozó a jégen nőtt fel, ezért

kicsit elfogultan tudott csak beszélni a
sport szépségeiről. „Melengeti a szívemet, hogy Budafokon, ahol gyermek-

betegségekkel szemben. „Ennél komplexebb sport, mint a jégkorongozás,
nincs a világon, hiszen itt egy vékony
pengén kell csúszni, miközben egy
ütővel egy gumikorongot a kapuba kell
eljuttatni úgy, hogy az ellenfél ezt minden irányból meg akarja akadályozni,
de a csapattársak ott vannak és segítenek. Szerintem ezzel mindent elmondtam” – tette hozzá Kangyal Balázs.
A külső szemlélő számára elég férfias sportnak tűnhet a jégkorong, erről
kérdeztük Marton Tibort, aki korábban
a női válogatott szövetségi kapitánya is
volt. „Higgyék el, hogy ez a sport nem
olyan kemény, mint amilyennek látszik. Azt javaslom, hogy amelyik kislány szeretné, próbálja ki bátran, hatalmas élmény lesz számára” – mondta a
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MAC utánpótlás vezetőedzője. Most
a női válogatott az A csoportban van
a világ legjobb tíz válogatottja közül.
„Minden csapatsportnak a nevelő hatása nagyon komoly, ezért a gyerekek
szocializációja erősödik a jégen” – tette hozzá.
1963-ban egy legendás jégkorongozót fedeztek fel a városligeti jégpályán,
pedig ő csak csúszkálni járt oda, mert
a szomszédban lakott. Mészöly András a Postásnál kezdett el korcsolyázni,
ezt követően, 1968-ban a Fradihoz igazolt, és velük sorozatban tíz felnőtt magyar bajnoki aranyérmet szerzett, majd
négy év kihagyást követően nyakba
került a tizenegyedik is. „Nagyon örülök annak, amikor egy jégpálya épül,
mert az elmúlt negyven évet végigél-

Néhány méterrel arrébb, a tornapályán harmincas fiatalember húzódzkodott a keresztrúdon, miközben ötéves
forma kisfia szemmel követte édesapja mozdulatait. Miután végzett a fiatalember a tornagyakorlattal, szívesen
nyilvánított véleményt az épülő házakról.
„Még csak az hiányzik, hogy az eddiginél is zsúfoltabb legyen a Budafoki
út, így is szinte lehetetlen bearaszolni
a városba reggel hét óra tájban – panaszolta. – A lakótelepek építéséről meg
csak annyit, hogy már a hetvenes években sikerült károsan átformálni telepü-

lésünk struktúráját a Leányka utcai teleppel, a kisvárosias légkör egy kicsit
odaveszett, legalábbis a szüleim ezt
mondják. Jól megvagyunk mi így Budafokon, ahogy vagyunk, nem hiányzik egy épületmonstrum az tőszomszédságunkba!”
Bár az újságírónak nem feladata véleményt formálni ebben a kérdésben, de mint immár harmadik
generációs budafok-tétényi – előbb
Háros, majd Sörház utcai – őslakos,
magam is csatlakozom a kétgyermekes anyuka és a fiatal apuka álláspontjához. n (Ch. Gáll András)

Ha kis korban elkezdenek a gyerekek korcsolyázni, hatalmas előnnyel indulnak az életben
koromat töltöttem, egy jégsátor épül.
Ha belegondolok abba, hogy ma Budapesten hány jégpálya van, amit tudnak
használni a gyerekek, akkor körülbelül
még hússzal kevesebb, mint amennyire igény van. És itt most nem feltétlenül a jégkorong szerelmeseire gondolok, hanem mindenkire, aki szeretne
például jégtáncolni vagy éppen csak
korcsolyázni” – mondta a MAC Budapest Jégkorong Akadémia vezetőedzője. Hozzátette, hogy a környezet, ahol
a sátor épül, csodálatos, közel vannak a
lakótelepek, ahonnan csak egy pár perces sétával elérhető lesz a pálya mindenki számára. Kutatások bizonyítják,
hogy a hideg levegőben történő sportolás jó hatással van az immunrendszerre, így a szervezet ellenállóbbá válik a
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tem abban, hogy örökké csak ígéretek
voltak, hogy különböző jégsátrak épülnek. Szegény Fradi 1968 óta arra vár,
hogy saját jégpályája legyen, de még
mindig nem épül meg, ezért bárhol,
ahol egy új jégpálya épül, annak én nagyon örülök” – mondta a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokának tagja. Hozzátette: „együtt érzek azokkal a
gyerekekkel, akik szeretnének korcsolyázni, de a szülőknek problémát jelent a munka és az iskola után elvinni
a gyermeküket edzésre a lakóhelyüktől messze eső sportlétesítményhez.
Jól látni, hogy ebben a kerületben sok
a gyerek, és most már lehetőségük lesz
iskola után vagy esetleg tanítási időben
csak kisétálni a Duna-partra és korcsolyázni egy jót” – mondta a legendás
sportoló.
Spiller István válogatott jégkorongozó jelenleg sportújságíróként és
utánpótláskapus-szakedzőként dolgozik Németországban és Magyarországon. „Gyermekkoromban, amikor elkezdtem korcsolyázni, itt a Dunán
tudtunk csak gyakorolni, amikor befagyott. Nagytétényben nőttem fel és
a Kempelen Farkas Gimnáziumba jártam, ezért amikor edzés volt, hosszú
órák mentek el az utazással. Nagyon
jó látni, hogy a kerületi gyerekeknek
lesz most egy saját jégsátruk” – mondta Spiller István. Hozzátette, hogy az
ilyen jégsátraknak köszönhetően a magyarországi szezon is jobban ki tud
majd tolódni, így több idő lesz a felkészülésre és a meccsekre. A sport jótékony hatásairól a válogatott edző is
csak hosszasan tudott beszélni. „Rendkívül összetett ez a sport, amit ha kis
korban elkezdenek a gyerekek, akkor
hatalmas előnnyel indulnak az életben.
Itt egyszerre kell gyorsnak, erősnek és
ügyesnek lenni, ami megtanít sok helyre figyelni” – mondta a szakedző.
A jégfelületre egyre nagyobb igény
van, amit az is bizonyít, hogy egyre
több gyerek szeretne valamilyen jégsportot űzni. A Szent István Sportiskolában egyedülálló jégkorcsolya-oktatás
folyik, évente három osztályt indítanak, ahol minden tanuló hokizik. „Egyre nagyobb az akarat és a lehetőség is
a jégkorongoktatás iránt. Évente 60-70
diák végez nálunk a sportiskolában” –
mondta Orbán Attila, az intézmény vezetőedzője. „Ebben a sportban megvan
minden, ami leköti a mai gyerekeket: a gyorsaság, a technikai elemek
és a speciális elemek, de a legfontosabb, hogy csapatban dolgozhatnak, és
együtt érhetnek el célokat és sikereket”
– mondta a Hatvani Gigászok szakmai
igazgatója. n (Viszkocsil Dóra)

Válogatott sportolóink üdvözlik
a jégsátor létrehozását
A korcsolyázás az egyik legkomplexebb módon ható sporttevékenység,
amely fizikailag és fiziológiailag egyaránt hat az emberi szervezetre. Az izmokat és ízületeket leginkább deréktól
lefelé dolgoztatja meg, így elsősorban a láb- és farizmokat erősíti direkt
módon. A jégkorongozás még ennél is
többet ad a gyerekeknek, tudtuk meg
ismert válogatott játékosoktól, akik nagyon örülnek, hogy Budafokon jégsátor
épül a fiatal sportolni vágyók és a lakosság számára.



Nem kérünk az albertfalvai
monstrumokból!
Az egykori házgyár helyén további építkezéseket terveznek
A Hosszúréti-patak – más néven Kő-ér
– két partja a vízfolyás torkolatánál az
ingatlanfejlesztők kedvenc terepe, legalábbis a közelmúlt történései ezt bizonyítják. Csakhogy amíg az északi, azaz
az albertfalvai oldalon már felépült a
lakótelep méretű sorházmonstrum, s
néhány tucat méterrel odébb, a Duna
partján, az egykori házgyár helyén további terjeszkedés előkészületei folynak, addig a kerületünkhöz tartozó déli
oldalon sokkal emberibb léptékű területrendezés történt, olyasféle, ami
inkább szem előtt tartja a budafoktétényi lakosok érdekeit.
émeth

Zoltán,

Budafok-Tétény

Nfideszes alpolgármestere a huszon-

kettő.hu portálon ismertette kerületünk
vezetésének álláspontját:
„Bízunk benne, hogy még az ilyen
nehéz helyzetekben is előbb-utóbb
lesz valamilyen eredménye következetes fellépésünknek, és elkerülhetjük
a további, elfogadhatatlan mértékű beépítést. Kerületünknek is lett volna lehetősége a szóban forgó monstrumtól
délre hasonló intenzív beépítést létrehozni, azonban a XXII. kerületben fekvő Duna-parti terület esetében a sűrű
beépítés helyett – nem kevés anyagi

ráfordítással – a DunaFok Szabadidőpark létrehozása és a zöldfelület fejlesztése mellett döntöttünk, a kerület
és a környék lakóinak örömére.”
Dicséretes, hogy önkormányzatunk
a túlterheltség elkerülése érdekében ragaszkodik a környezeti hatások és kapcsolatok részletes vizsgálatához, valamint a kiszolgálást biztosító utaknak,
közlekedési fejlesztéseknek a tervezett
beruházással együtt, annak részeként
történő kiépítéséhez.
„Több egyeztetést kezdeményeztünk hasonló kérdésekben XI. kerület,
Újbuda önkormányzatával annak érdekében, hogy csökkentsük a kerületünkre háruló terhelést. Hasonló esetben, az
Albertfalva városközpontra vonatkozó
tervek kapcsán, még 2008-ban, Molnár
Gyula akkori XI. kerületi polgármestertől kértük, hogy mielőtt megtörténik
a tervezési terület beépítése, történjen
meg a Leányka utcai felüljáró kiszélesítése, valamint ehhez kapcsolódóan a
Pécsi utca kiépítése” – fogalmazott az
alpolgármester.
Tény és való, a DunaFok Szabadidőpark kerületünk ékessége, és ezt
nem csak mi, aktív sportolók valljuk,
akiknek ennél ideálisabb futóterep
nem létezik, nem beszélve a különbö-

ző erőfejlesztő gépekről és a kosárlabda- és minifutballpályáról, amely
most, hogy beköszöntött a jó idő, szinte mindig tömve van fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt. A jelenlegi kihasználtság még nem túlzott, de ha
felépülnek a patak túloldalán a sorházak, akkor már nem biztos, hogy elférünk a tornapályán...
Szombaton futás közben szakítottunk időt egy kis rögtönzött – bár
hangsúlyozzuk, nem reprezentatív –
közvélemény-kutatásra a szabadidőpark, illetve a barbeque-falatozó mögötti játszótéren.
„Mindenképpen ellenzem az egykori
házgyár helyén felépítendő sorház gondolatát, bár megmondom őszintén, erről nem is tudtam, most hallom öntől”
– mondta a fiatal, kétgyermekes anyuka, előírásszerűen arcmaszkban, kínosan tartva a másfél méteres távolságot,
miközben a csemetéi ott rohangásztak a
mesterséges domb oldalában. – „Ha egy
adott terület beépítése, illetve a zöldfelület meghagyása között kellett választanom, mindig az utóbbit favorizáltam.
Így is elegen lakunk már Budafokon,
nem hiányzik, hogy a tőszomszédságunkban még egy több száz, akár ezer
főnek otthont adó lakópark épüljön.”
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PARKOLÁSI KONCEPCIÓ

 Városházi Híradó

Módosulhat Budafokbelváros parkolási rendje

Az önkormányzat várja a lakosság véleményét a kerület parkolási koncepciójáról
Budafok-Tétény önkormányzata a
2019-ben zajlott lakossági konzultációt követően kidolgozta azt a parkolási koncepciót, amellyel igyekszik lehetőségek szerinti megoldást találni
a Budafok-belvárosi parkolási nehézségekre. A koncepció elkészítésére a
megnövekedett autóforgalom és a belvárosban szinte mindenütt megjelent
P+R parkolás miatt volt szükség.
két évvel ezelőtti lakossági felmé-

Arés során több ezren nyilvánítot-

tak véleményt. Az önkormányzat ezek
feldolgozása után, a beérkezett észrevételek alapján, közlekedési szakértő tervezők bevonásával készíttetett helyzetelemzést és koncepciót.
Ez kiterjedt a kerület határától (Leányka-felüljárótól) egészen a Tóth
József utcai csomópontig húzódó területre. Olyan forgalomtechnikai és
parkolásszabályozási
javaslatokat
dolgoztak ki, amelyek célja élhetőbbé
tenni a belvárost. Gondolva mind az
itt lakók érdekeire, mind pedig az ide
vásárolni vagy valamilyen szolgáltatást igénybe venni igyekvők szempontjaira.
A kerületi önkormányzat ennek
alapján az alábbi módosítások bevezetését tervezi.

TERVEZETT
VÁLTOZTATÁSOK
BUDAFOK-BELVÁROS
PARKOLÁSI RENDJÉBEN
1./ Leányka utcai lakótelep páratlan oldal (Leányka utca 7–9–11. házak mögötti – az Anna utca felé eső
– parkolók), valamint az Anna utca
13–15. számtól a Törley térig tartó
szakasza.
• Lakó-pihenő övezet kialakítása a
Leányka utca 7–9–11. házak mögötti –
az Anna utca felé eső – parkolók területén.
• A Budai Nagy Antal Gimnázium
megközelítéséhez minimum az egyik
irányba 2 K+R parkoló kijelölése.
• Az Anna utcában (páratlan oldal) időkorlátos parkolás bevezetése
(hétköznapokon 6.00–18.00 óra között maximum 30 perc) – a jelenleg
15 perces várakozást megengedő szakaszon.
• A Tündérkert óvoda bejáratához
vezető közben marad az időkorlátos
parkolás (hétköznapokon 6.00–18.00
óra között maximum 30 perc).
2./ Leányka utcai lakótelep páros oldala (nagy udvar a toronyházak között):
• lakó-pihenő övezet kialakítása,
• parkolóhelyek felfestése,
• a Játék utca végében, az óvoda és
bölcsőde bejáratánál időkorlátos parkolás: 4 várakozóhely kijelölése – hétköznapokon 6.00–18.00 óra között maximum 30 perc.
3./ Játék utca:
• a Játék utca végében, az óvoda és
bölcsőde bejáratánál időkorlátos parkolás: 4 várakozóhely kijelölése – hét-

köznapokon 6.00–18.00 óra között maximum 30 perc.
• Demjén István u. és Duna u. közötti szakaszán nincs korlátozás, kivéve a Duna utca előtti 3-3 parkolóhely (mindkét oldalon), ahol
időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 7–17 óra között maximum 3 óra).
• Duna u. és Káldor A. u. közötti
szakaszán időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 7–17 óra között
maximum 3 óra), mindkét oldalon.
4./ Duna utca:
• Leányka utca és Játék utca közötti szakaszon időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).
5./ Demjén István utca:
• az egyik oldalon megállási tilalom
bevezetése
6./ Kossuth Lajos utca:
• Savoyai J. tértől indulva a Kossuth
Lajos utca 2–6. szám előtti szakaszon
időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).
• Kossuth Iskola előtt 2 K+R pakoló kijelölése.
• Mihalik Sándor utcától a jelenlegi
„Megállni tilos” tábláig (buszöböl kezdetéig) időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között
maximum 3 óra).
• A páros oldalon a Kossuth L. u 28–
38. előtti szakaszon (a Magdolna utcai
gyalogátkelőhelytől a Müller pékségig) időkorlátos parkolás bevezetése
(hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).
• a páratlan oldalon a Spar melletti zsákutcában, az üzlet épülete mellett
4-5 parkolóhely kijelölése, és ott időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum
3 óra).
7./ Mária Terézia utca:
• a Kuruc köz előtt, a lottózó közelében 2 időkorlátos parkolóhely kijelölése (hétköznapokon 10–15 óra között
maximum 3 óra).
• Kuruc köz–Savoyai Jenő tér között időkorlátos parkolás bevezetése
(hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).
8./ Mihalik Sándor utca:
• Kossuth L. u.–Mária Terézia u.
közötti szakaszon időkorlátos parkolás
bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra
között maximum 3 óra).
9./ Magdolna utca:
• Kossuth Lajos utca–trafóház közötti szakaszon időkorlátos parkolás
bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra
között maximum 3 óra).
• István tanya és a trafóház közötti szakaszon mindkét oldalon megállási tilalom bevezetése.
• 30 perces időtartamra vonatkozó parkolóhelyek kijelölése az iskola mögötti területen, az iskola kerítése mellett (hétköznapokon 7–17 óra
között).

10./ Városház tér:
• időkorlátos parkolás bevezetése a Polgármesteri Hivatal bejáratával szemben (ügyfélfogadási napokon
[H, Sz, P], ügyfélfogadási időben maximum 3 óra).
Az időkorlátos parkolással érintett
területeken a gépjárművezetőnek órával vagy más módon jeleznie kell a
parkolás kezdeti időpontját – hasonlóan a Budafoki Szomszédok Piaca parkolójában kialakított rendhez.
Fenti módosításokon túl természetesen szükség van olyan fejlesztésekre, amelyek jelentős része a kerület
hatáskörén túlmutatnak. Így a fővárosi belvárosi fejlesztésre, a főutak,
villamospálya, megállók, csomópontok átépítésével, a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében. Továbbá a közösségi közlekedés javítására,
különös tekintettel a vasútra. Itt fontos a vasút melletti P+R parkolási lehetőségek bővítése, részben a városhatáron túl, részben a kerület több
vasútállomásánál. Ez jelentős mértékben csökkentheti nemcsak Budafok-belváros, de a kertvárosi részek forgalmát is. A kerület vezetése
ezért e témában tárgyalásokat folytat
a fővárossal, annak cégeivel, továbbá a MÁV-val, a Budapesti Fejlesztési Központtal, az illetékes minisztériumokkal.
A kerület – látva, hogy az évtizedekkel ezelőtt épült lakótelepeken jelentősen megnövekedett az autók száma –
vizsgálta és vizsgálja a lakótelepek
közelében a parkolási lehetőségek bővítésének esélyeit, figyelve a zöldterületek védelmének szempontjaira is.
A Leányka utcai lakótelep mellett,
a vasúthoz közeli területen van lehetőség további parkolóhelyek kialakítására, azonban ez csak a zöldfelület
rovására történhet. Kérik, erről is írják meg véleményüket, támogatják-e
ezt vagy sem.
Budafok-Tétény önkormányzata a
parkolas@bp22.hu e-mail címre várja a lakosság észrevételeit, javaslatait a
fenti változtatási elképzelésekről 2021.
május 15-ig. Mindenkit kérnek, hogy
a véleményük mellett a levélben írják
meg azt is, melyik utcában laknak.
Ezt követően, a lakosság véleményének ismeretében véglegesíti az önkormányzat a terveket.
A változtatások bevezetését követően a szakemberek vizsgálják majd
a gyakorlati alkalmazás tapasztalatait, valamint a lakosság reakcióit. Ezek
és a visszajelzések elemzése után
lehet esetleges további döntéseket
hozni. n (VH)
Akiknek nincs internetes
levelezési elérhetőségük,
azok személyesen is
bedobhatják észrevételeiket
a kihelyezett gyűjtőládákba.
Helyszínek:
Budafok-Tétény
Önkormányzat portája
és a Szomszédok Piaca. n

hirdetés

Elköltözött a közjegyző!

Dr. Toldi Judit közjegyző új irodájának címe:
1221 Bp., Mária Terézia u. 70. fszt. 2.
(Kossuth Lajos u. 85.)
Bejárat mindkét utcáról!

Elérhetőségek:

Tel.: 229-2452, 315-2866

Email: budafokiroda1@kozjegyzo.hu
www.budafok-kozjegyzo.hu
Nyitvatartás:

H-P 8-12 és 13-18 óráig

Városházi Híradó
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Pincejárat nyitott
teraszokkal
Az online tér mellett a személyes találkozás is
megtörténhetett a május elsejei programon
Budafok-Tétény lakói már alig várták,
hogy kinyissanak a pincék és a vendéglátó-helyiségek a több mint egy éve tartó
bezártság után. A kormány által engedélyezett részleges nyitásnak köszönhetően a májusi Budafoki Pincejárat hibrid
formában valósulhatott meg, ami azt jelentette, hogy az online tér mellett a személyes találkozás is megtörténhetett a
pincék és éttermek teraszain.
z elmúlt időszakban csak online for-

Amában zajlottak a Budafoki Pincejá-

rat programjai. A rendezvény szervezői
minden hónapban kétféle programtípust
állítottak össze, így számítva a nyitási
lehetőségre, mely májusban végre megtörténhetett. A Várszegi Pincészet hangulatos udvarán fokhagymakrémlevest,
szarvaspörköltet, parajos fetával töltött
jércemellet lehetett megkóstolni, melyekhez a házigazda külön ajánlott borokat. A Borváros is megnyitotta kapuit, a leanderek által díszített udvaron
finom borokat kóstolhattak a vendégek.
Grillen sült marhahús és csirkemell illata hívogatta a látogatókat a Seybold–
Garab Pince udvarára május 1-jén.
Garab Gábor a frissen készített ételek
mellé minőségi borokat kínált. „Na-

gyon örülünk, hogy végre a szabadban
ülve finom ételeket és borokat fogyaszthatunk” – mondta a rendezvény egyik
résztvevője. A Katona Borházban lehetőség nyílt egy kiscsoportos „gyorstalpaló borkurzuson” való részvételre, de
csak azoknak, aki előre regisztráltak. A
tízfős társaság Katona Zsófia borász vezetésével ismerhette meg a helyes borkóstolás fortélyait. A kétórás elméleti oktatást gyakorlati példák erősítették
meg, ami hat különböző bor megkóstolását takarta. A felejthetetlen élmény
mellé egy feladatlap is járt, így az elhangzott ismereti anyag nyomtatott formában később visszaolvashatóvá a vendégek részére.
A pincészetek mellett a vendéglátóhelyek is kinyitottak. A Borköltők Társasága Pince Étteremben, a Vasmacska
Teraszon és a DP BBQ büfében is menükkel várták a vendégeket. Ez utóbbinál folyamatos volt a sorállás, de amíg
készült a rendelés, addig a nyugágyban
lehetett napozni. A Pincejárat szervezői gondoltak azokra is, akik még félnek kimozdulni, és a Promontor Televízióval közösen több online nézhető
tartalmat állítottak össze. Ilyen volt
a Törley Pezsgőmanufaktúrában for-

gatott, hat tételből álló pezsgőkóstoló, melynek segítségével Koczuba Róbert pezsgőmester avatta be a nézőket
a pezsgőkészítés kulisszatitkaiba. A
Bornegyed közösségi oldalán megtekinthető volt még május 1-jén az idei
zenei tehetségkutató győztesével, a
Prove zenekarral készített interjú és a
különdíjas FollowTheViolin & FMaNnel rögzített beszélgetés is. Emellett
a kultúra is megjelent a képernyőn a
virtuális helytörténeti sétán, most a
Borváros-Pestiskápolna történetét ismerhették meg az érdeklődök. A nap
zárásaként pedig ebben a hónapban is
volt online kvíz, melyre most is sokan
rákattintottak. n (Viszkocsil Dóra)

Helytörténeti séták Budafokon

Tizenheten sikeresen elvégezték a Pincejárat felkészítő tanfolyamát
it lehet tudni településünk első ut-

Mcájáról, miről nevezetes a Borváros,

Angolul kezdtek,
magyarra váltottak
A Prove zenekar a hazai közönség kedvében akar járni
A Pincejárat Tehetségkutató verseny
győztese, a Prove zenekar június elején új
dallal és videoklippel jelentkezik. Németh
Márk énekes ösztönzenész, de örömmel
újságolta, hogy énektanár segíti a fejlődését. A Prove frontembere abban bízik,
hogy hamarosan visszaáll a rend, és bepótolják az elmaradt koncerteket, például
a Margaret Island és a Honeybeast előtti
fontos fellépéseket.
– Mit tart a Prove a zenekar legnagyobb
erősségének? Zenei képzettség, ének, dalszöveg...?
– Talán azt, hogy a csapat és a körülötte lévő emberek szinte már családot alkotnak. Gyakorlatilag nem nagyon telnek
el úgy napok, hogy ne lenne valami apró
egyeztetés, tervezés, előrébb mozdulás. A
csapat tagjai mind profi, tanult zenészek,
én vagyok a fekete bárány: autodidakta módon tanultam meg gitározni, és az
éneklés eddig csak ösztönből jött. Azért
csak eddig, mert nagy örömömre már
énektanár is segíti a fejlődésem.
– Kezdetben angolul születtek a dalszövegek, mára átnyergeltek a magyarra.
Magyar zenekarnak angol szöveggel korlátozottak a karrierlehetőségei?
– A dalokat többnyire én írom, és szinte egyből angol nyelven. Nekem így válnak azonnal kerekké ezek a dalok, ezért
nem volt könnyű a magyarosítás felé elindulnunk. A fő érvünk az volt, hogy itthon
még mindig a magyar nyelvű dalokkal lehet igazán megérinteni az embereket.

– Úgy hallottam, hogy a Margaret Island előzenekaraként léptek volna fel egy
turnén, de a járvány átírta a terveket. Ezt
bepótolják?
– Tavaly részt vehettünk a hazai legnagyobb élőzenei tehetségkutató sorozat, az
„Öröm a Zene!” négy állomásán, a negyedik állomást meg is nyertük. Ezt megelőzően még a második állomásról hat különdíjat hozhattunk el, köztük a lehetőséget,
hogy felléphetünk majd a Margaret Island
vagy a Honeybeast zenekar előtt. Várjuk, hogy hol és mikor lehet ez, de bízunk
benne, hogy hamarosan újraindulhatnak
a koncertek.
– Mikor jelenik meg a legfrissebb zenei anyaguk, és mik a tervek a közeljövőben?
– Június elején érkezik a Legszebb
nyár című második dalunk és a videoklipünk. Folyamatosan írjuk a dalokat, bízunk benne, hogy valamikor az év vége
felé vagy a jövő év elején egy nagylemez formájában átadhatjuk ezeket a közönségnek.
– Budafok hallatán mi ugrik be először? Akarom mondani, a Pincejárat
után másodszor...
– Átutazóként nagyon sokat járok erre,
de sajnos még nem mélyedtem el Budafok életében. Amióta szembejött velem a
Pincejárat tehetségkutató, elkezdtem jobban odafigyelni Budafokra. Biztos, hogy
többször kirándulunk majd erre. Már tudom, van mit látni, tapasztalni, kipróbálni,
és ez nagyon jó. n (Sz. L.)

hol található a Pestiskápolna, milyen nevezetességgel büszkélkedhet Nagytétény,
avagy mit rejtenek a Borkő utcai pincék? – többek között ezekre a kérdésekre keresték és kaptak választ azok, akik
jelentkeztek a Budafoki Pincejárat szervezői által meghirdetett helytörténeti tanfolyamra. A zsűri tagjai (Deutsch Anita,
Salamon Judit és Garbóci László) szerint a huszonnégy résztvevő elképesztően
sok ismeretre tett szert és nagyon alaposan felkészült a vizsgára, amelyet április
utolsó napján tett. A program iránt nők és
férfiak, fiatalok és idősek egyaránt érdeklődtek.
– Személyes részvételt terveztünk, de
a korlátozások életbelépése miatt ezt csak
részben sikerült megvalósítanunk. Az oktatás és a konzultációk az online térben
zajlottak, az utolsó alkalmat és a vizsgát
azonban kisebb csoportokban már meg
rejtvény

Megfejtendő:

A XXII. kerület egyik
természetvédelmi területe.

tudtuk tartani a helyszíneken. Tizenheten
sikeresen elvégezték a tanfolyamot, így a
pincejáratokon egy időben több látnivalót
is be tudunk mutatni az érdeklődőknek –
beszélt a tanfolyamról a Budafoki Pincejárat művészeti vezetője, Deutsch Anita,
aki hozzátette: a pincejáratokon mindig
nagy sikernek örvendenek a helytörténeti
séták, ötven embernél kevesebben nemigen jelentkeznek azokra, így jól jön a segítség, különösen Garbóci László helytörténésznek, aki nem tud egyszerre két
helyen lenni.
– Harmincperces előadásokat tartottam, amelyek felvételét korábbi séták alkalmával készült képekkel illusztráltuk. Anita továbbította az anyagot a
résztvevőknek, akik a konzultációkon
további kérdéseket tehettek fel nekem
egy-egy helyszínnel, épülettel, területtel, illetve műemlékkel kapcsolatban. Öt
témakört dolgoztunk fel, ezek egyike a
Péter-Pál utca volt a görögkatolikus isten-

tiszteleteknek helyet adó kápolnával és a
Seybold–Garab Pincével, a programban
szerepelt a Sarló utcában lévő Törleymauzóleum, a Záborszky pince Borvárosa és a Pestiskápolna, a Borkő utcában
lévő Katona Pincészet és a Várszegi pince, valamint a Nagytétényi Kastélymúzeum – számolt be a vizsgára való felkészülés menetéről Garbóci László.
Deutsch Anita elmondta: a novemberben még személyes találkozással megrendezett Budafoki Pincejárat néhány
hónapra online térbe helyezte át programjait, május elsején viszont ismét lehetőség
nyílt a borkóstolásra, sőt a pincelátogatásra is. Örül, hogy a nyitás hírére is óvatosak maradtak az emberek, és a pincék teraszaira éppen megfelelő számú vendég
érkezett. Júniusra viszont további lazítás
várható, ezért akkorra már több helyszínnel, háttérzenével és az egyik friss vizsgázó segítségével két helytörténeti sétával is
készülnek. n (vh)
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OKTATÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

 Városházi Híradó

Hétszáz fát ültetnek a kerületben
A facsemetéket a 10 millió Fa Alapítványnak ajánlotta
fel egy Budafok-Tétényben is működő egyház
Hétszáz fát kap a 10 millió Fa Alapítvány, amely a XXII. kerületben tervezi elültetni ezeket. Az önkormányzat
segítséget nyújt a faültetés helyének megtalálásában. A facsemetéket
az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus
Egyháza adja az alapítványnak, a fáknak nagyjából a felét egy helyen fogják elhelyezni.
z alapítvány, amellyel az önkor-

Amányzat már korábban is sikeresen

Karsay Ferenc polgármester
az érettségi előtt látogatást tett
a Budai Nagy Antal Gimnáziumban

működött együtt, a tervezési és szervezési munkákban is segít majd a kerületnek.
„Két évvel ezelőtt sajnos elkövettük azt a hibát, hogy a területünk tereprendezésekor nem kommunikáltuk
annak részleteit megfelelően a helyi lakosokkal. 2019-ben több beteg, a védett egyedeket veszélyeztető, illetve
invazív fát el kellett távolítani a tel-

künkről, és bár ezeket a fákat pótolni
fogjuk, nem tudatosult bennünk, hogy
a fák kivágása bánatot okozhat a közelben lakóknak. Nagyon sajnáljuk, hogy
ezzel csalódást okoztunk a helyieknek,
és mindent megteszünk azért, hogy
helyrehozzuk ezt a hibát és kárpótoljuk Budafok-Tétény lakóit” – mondta
a felajánlás kapcsán a budafokteteny.
hu oldalnak Nagy Krisztina, az Utolsó
Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza
szóvivője.
A jelenlegi tervek szerint a 700 fának mintegy feléből, 3-400 egyedből egy kiserdőt szeretnének létrehozni, míg a fennmaradó példányok
közterületekre, illetve intézményekhez kerülnek majd. A fafajták megválasztásában előírások alapján szakemberek döntenek majd, de lehetőség
szerint magyar fajtákat szeretnének
elültetni. n (vh)

Rendben zajlottak
a középiskolai érettségik
Százhatvankilenc kerületi tanuló tesz záróvizsgát öt tantárgyból
Május 3-tól a tavaly már bevált szervezés, lázmérés, terem- és kézfertőtlenítés, maszkhasználat és a megfelelő távolságok betartása mellett bizonyítják
érettségüket a diákok, sajnos – néhány
kivételtől eltekintve – az idén is csak
írásban. A 169 budafok-tétényi, tizenkettedikes tanuló öt tantárgyból tesz záróvizsgát közép-, illetve emelt szinten.
Budai Nagy Antal Gimnáziumban

A(BNAG) a 89 érettségiző diák 86

emelt szintű vizsgát tesz, legtöbben (36
fő) angolból, és a testnevelésből gyakorlati és szóbeli vizsgát tevő 7 diák is
emelt szinten érettségizik.
Kincses Katalin intézményvezető szerint nagyon vigyáztak magukra
a gyerekek, mert eddig mindegyikük
megjelent az érettségi vizsgákon, egészségesen. A diákok körében a gazdasági
karok, a nyelvek és az informatika iránt
a legnagyobb az érdeklődés, és csak hat
gyerekük nem jelentkezett felsőoktatási intézménybe – tudtuk meg az igazgatónőtől, aki azt is megemlítette, hogy az
érettségi második napján Karsay Ferenc
polgármester személyesen érdeklődött
náluk, hogy zökkenőmentesen zajlanak-e a vizsgák, szükségük van-e valamilyen segítségre.
A BNAG-ban, amely a Kempelen
Farkas Gimnáziumhoz (KFG) hasonló-

an emelt szintű vizsgaközpont is, 240nél több „külsős” tanuló írt dolgozatot,
amelyek javítását az iskola pedagógusai végzik.
Békefí Gábor, a KFG igazgatója elmondta: 55 tizenkettedikes diák érettségizik, mellettük 42 tanuló tesz előre
hozott érettségi vizsgát, köztük 24-en angolból. Az előírt tantárgyak valamelyikéből (magyar, matematika, történelem,
idegen nyelv) ötvenegy, a kötelezően választottak (fizika 1, biológia 10, kémia
12, informatika 4, testnevelés 2) közül
huszonkilenc emelt szintű vizsgát tesznek a diákok május 18-ával bezárólag,
de középszinten érettségiznek még vizuális kultúrából, társadalomismeretből,
németből és földrajzból is. Hozzátette,
hogy az egyetemi, főiskolai jelentkezésekről hivatalosan semmit nem tudnak,
mivel az utolsó évesek önállóan, és csak
a választott felsőoktatási intézmény felé
jelzik továbbtanulási szándékukat.
A Közép-magyarországi ASzC Soós
István Borászati Technikum és Szakképző Iskolában a májusi érettségi időszakban 25-en érettségiznek. Közülük
egyikük angolból, öten pedig élelmiszeripari ismeretekből adnak számot tudásukról emelt szinten.
– Terveink szerint egyedül testnevelés tantárgyból tartunk szóbeli és gyakorlati vizsgát is, ami két tanulót érint,

azonban, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de 25%
alatt maradt, akkor számára is megszervezzük a szóbeli vizsgát – tájékoztatta lapunkat Chikány Henrietta. Az
igazgatónő hozzátette: a tanulók felkészültségének értékeléséhez valamen�nyi tantárgy esetében hozzátartozik a
szóbeli vizsga is, ebből adódóan a tanárok és a diákok is örültek volna, ha
erre lehetőségük nyílik.
Tanulóik javarészt a Magyar Agrárés Élettudományi Egyetemre felvételiznek, illetve a tizenkettedikes diákok
közül tizenheten az iskola falain belül
tanulnak tovább a bor- és pezsgőgyártó technikus szakon.
A Tomori Pál Magyar–Angol Két
tanítási nyelvű Közgazdasági Technikumban nem tartanak érettségi vizsgát,
mivel nincs végzős osztályuk, ahogy
a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium falai között sincs még tizenkettedikes osztály, de ott néhány tanuló előre hozott
érettségit tesz.
Öt diák vizsgázik, ketten angol
nyelvből emelt szinten. Informatikából gyakorlati vizsgát tartanak, a többi
tárgyból, ahogyan máshol is, csak írásbeli lehetőség van – tudtuk meg Kúti
László gimnáziumi intézményvezetőhelyettestől. n (Tamás Angéla)

Május hónap virága
Íriszek kertje a Kempelen Farkas Gimnázium udvarán
z iskolába visszatérő középisko-

Félezer gyermek búcsúzik az óvodától
Gyorsan és zökkenőmentesen lezajlott a leendő kisiskolások beiratkozása
A tavalyi évhez hasonlóan idén is ötszáznál több kisdiák kezdi el az első
osztályt szeptemberben a budafoktétényi általános iskolákban.
járványügyi helyzet miatt le kellett

Amondaniuk a szülőknek és a leen-

dő elsősöknek a személyes iskolalátogatásról és a tanítókkal való megismerkedésről, ezért az évek óta megszokott
és várt Suli-Vár helyett ebben a tanévben egy-egy kisfilm segítségével mutatkoztak be a kerületi intézmények a
Klauzál Ház jóvoltából.
Az iskolaigazgatók többsége jó ötletnek tartotta a filmbeli tájékoztatást,
de a pedagógusoknak hiányzott a személyes találkozás, hiányolták, hogy
nem ismerkedhettek meg a gyerekekkel és a szülőkkel.
A beiratkozásról egyöntetűen úgy
nyilatkoztak az intézményvezetők,
hogy az a tavalyi tapasztalatokat felhasználva április 15-én és 16-án gyorsan és lezajlott, többnyire a KRÉTArendszeren keresztül. Olyan jelzés
érkezett azonban, hogy a beíratás ese-

tenként adminisztrációs túlmunkát
okozott, amelynek okaként az egyik
iskolában a program által kötelezően
nem kért nyilatkozatok csatolását jelölték meg.
A kerület tíz iskolájában húsz vagy
annál több tanulócsoportban folyik
majd az oktatás, és kerületi szinten
nagyjából ugyanannyi kislány kezdi
el általános iskolai tanulmányait, mint
ahány kisfiú.
Az intézmények sokféle lehetőséget
kínálnak, így rendkívül színes a kép:

van köznevelési típusú sportiskolai
osztály (Kolonics), német nemzetiségi
nyelvoktató program (Árpád), oktatás
két tanítási nyelven (Bartók, Kossuth),
emelt szintű ének-zene oktatás és művészeti nevelés (Nádasdy), délutáni
nyelvi napközi (Gádor). A gyerekek
járhatnak iskolaotthonba (Herman),
egész napos iskolába osztályfőnök és
osztálytanító párossal (Rózsakert) és
hagyományosan, azaz délelőtti tanításra napközis foglalkozással kiegészítve
(Baross).
Az április 19-i nyitás óta mindegyik
intézményben jelenléti oktatás folyik,
minden héten több és több tanuló érkezik az iskolába, és eddig csak két helyen
fordult elő egy-egy vírusfertőzés. Az
osztálytanítók igyekeznek segítséget
nyújtani az otthon lévő gyerekeknek, de
különösen az első és második osztályosok számára már nagyon fontosnak tartották a nyitást. A pedagógusok remélik, hogy a felső tagozatosok május 10-i
visszatérése sem okoz problémát, és június közepéig már zökkenőmentes lesz
a tanév. n (Tamás Angéla)

Alás diákokat hamisítatlan májusi vi-

rágoskert fogadta a Kempelen Farkas
Gimnázium udvarán, ahol két évvel ezelőtt Gajdosné Szabó Márta tanárnő a
segítőivel igazi íriszbirodalmat hozott
létre. A gimnázium biológia-kémia szakos pedagógusa elmesélte, hogy a növény- vagy virágoskert ötlete régen motoszkált a fejében. Sokat gondolkodott
a faj kiválasztásán, mert az iskolaudvaron, a fal mellett nagyon nagy a meleg,
és kerti csapok hiányában a locsolás is
nehezen megoldható. A választása azért
esett az észak orchideájának is nevezett
nősziromra, mert évente ugyan csak
egyszer virágzik, amely időszak legfeljebb egy hónapig tart, de amellett, hogy
sokféle színben pompázik, a gondozást
illetően rendkívül igénytelen növény.
– Otthon régóta nevelek nőszirmokat, nekem írisz germanica dísznövényem van, amely alapesetben kék
színű, de ma már számtalan szín- és
mintaváltozata létezik. Amerikában
szinte évente jelentenek be újabb és
újabb színvariációs fajtákat. A kertemben minimális törődés mellett is szaporodnak ezek a hálás, évelő dísznövények, és ez adta az ötletet, hogy jó
lenne az iskolában egy kisebb nősziromgyűjteményt telepíteni – beszélt a
projekt ötletéről a tanárnő.
Elmondta, hogy Barosson talált egy
gyönyörű kertet, tele nőszirommal. A

tulajdonosa, Balázsné Deczky Katalin igazi íriszgyűjtő, aki nem sajnálja
a pénzt és fáradtságot, hogy esetenként
Amerikából rendeljen egy-egy különlegesen szép példányt. Ottjártakor a
kert tulajdonosa tizenöt tő, különböző
színű nőszirmot ajándékozott az iskolának, hogy ő létrehozhasson egy olyan
fajtagyűjteményt, amelyben a gyerekek örömüket lelik.
A kezdetekről elmondta, hogy az egy
éve elballagott 12.b és 12.a osztály diákjaival, valamint az iskola portásaival feltörték a területet, elhordták a gaznövényzetet és a gyomfákat, felásták a
kertet és egy ültetési térkép alapján elültették a fajtákat. Táblákat is készítettek mindegyikhez, de sajnos azokat időközben „megette” a nap, így izgatottan
várhatták, melyik növény milyen színben pompázik majd. Hozzátette: örömhír, hogy idén már náluk is virágoznak
a nőszirmok, ahogy valószínűleg a Tétényi-fennsíkon is a védett törpe nőszirom. Az iskolában azonban nem csak
a dísznövényeknek jut hely. Tavaly a
szülők támogatásával létrehoztak egy
magaságyásos veteményeskertet is,
amelyben sajnálatos módon most csak
fűszernövények, hagyma és tulipán „terem” a Covid miatt. Gajdosné Szabó
Márta azonban nincs elkeseredve, mert,
mint mondta: jövőre is lesz tanév, lesz
ötödikes osztály, és ők is tanulják majd
a zöldségeket. n (Tamás Angéla)

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.

szolgáltatás 
Szobafestést, csempézést, kőműves
munkát, kisebb javításokat is vállalok.
Tel: 06-30/9750-053
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves
korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel:
06-30/6821-390
Szobafestés - mázolás lakótelepi lakások, lakóházak, újépítésű házak
teljeskörű festése, kisebb munkák, javítások, tisztasági festés, SOS gyorsmunka, megbízható garanciális munka. Hívjon bizalommal: Pálffi Zoltán
06-30/452-9812

Konténeres sittszállítás, sóder, termőföld, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233
A legkisebb munkától vállalunk tetőjavítást, beázás mentesítést, szigetelást,
tetőfedést, aszfaltozást. 275 kedvezmény! Tel: 06-303/318-2173
kert 
Figyelem! Teljeskörű kertészeti munkák, kertrendezés, gófakivágás, fűkaszálás, növényvédelem, kertépítés, öntözéstechnika. Tel: 06-30/343-7318
régiség 
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi és új könyveket,
teljes könyvtárakat, térképeket, met-
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MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679
szeteket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat,
egyéb régiségeket, teljes hagyatékot.
Tel: 06(1)312-62-94; 06-30-941-2484.
Könyveket, könyvtárakat, műtárgyakat
Vértesi Antikvárium vásárol. vírus idején
maszkban, kesztyűben. Díjtalan kiszállás. Tel: 06-20/4256-437
állás 
Műanyagfeldolgozó üzembe férfi
szakmunkást, gépkezelőt, betanított
munkást felveszünk. Kimagasló kereseti lehetőségek. E-mail: recyclen@
recyclen.hu, Tel.: 06-12075389, Bp.
XXII. ker. Ipari Park

Felhívás

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

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

Meghívó
A Nagytétényi Polgári Kör elnöksége értesíti tagjait, hogy 2021. május 21-én,
pénteken, 18.00 órakor, határozatképtelenség esetén 2021. május 28-án 18:00
órakor az aktuális járványügyi szabályok betartásával

a Szelmann-ház udvarán tartja
évi rendes KÖZGYŰLÉSÉT

Felhívás

Nem marad el idén a virágosztás
Budafok-Tétény önkormányzata egynyári virágok 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.

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. Regisztrálni 2021. 05. 17-én éjfélig lehet, vagy a készlet erejéig.

Helye: Szelmann-ház (1225 Budapest, Nagytétényi út 306.)
Napirend:
1.) 2020.évi elnöki beszámoló
2.) Számvizsgáló Bizottság beszámolója
3.) 2020. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
4.) 2021.évi költségvetés tervezetének elfogadása
5.) Etikai Bizottság beszámolója
6.) Egyebek
A hatályos alapszabály X.4. pontja ételmében a közgyűlés nyilvános.
Az alapszabály X.5. pontja előírja, hogy a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy
közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A Szelmannházban a meghívót 2021. május 10-én tesszük közzé, a 3 napos határidő ettől kezdődően számítható, így az esetleges javaslatokat 2021. május 14-ig kell
megtenni. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül, május 16-ig dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi
pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal, azaz a Szelmann-házban 2021. május 18ig közzéteszi.
A tagság megjelenésére feltétlen számítunk.
Nagytétény, 2021. 05. 08.
Üdvözlettel: László Istvánné elnök

Felhívás

Idén is sportösztöndíjat hirdet
a Polgármesteri Hivatal
Budafok-Tétény önkormányzata minden évben meghirdeti a Vitéz Pokorny Endre sportösztöndíjat, amelynek célja,
hogy segítse a fiatal sportolók felkészülését és versenyeztetését.
A hivatal Humánszolgáltatási Irodája várja azon fiatal sportolók jelentkezését, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a
sport területén. Az ösztöndíj egy tanévre bruttó 600.000,- Ft/
fő. Az ösztöndíjra jelentkezni a pályázati kiírás mellékletét képező adatlap benyújtásával lehet. A 18. év alatti sportolók eseté-

ben a benyújtáshoz a törvényes képviselő aláírása is szükséges.
Benyújtási határidő: 2021. június 30. A részletes pályázati kiírás és a jelentkezési adatlap a budafokteteny.hu oldalon érhető el. Az ösztöndíjjal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a pinterj@bp22.hu emailcímen.

A Szomszédok Piacának piacfelügyelőjét
a 06-20/224-3657-es telefonszámon lehet elérni.
www.szomszedokpiaca.hu
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SPORT

 Városházi Híradó

Lovrencsics második
Európa-bajnoksága előtt
Újra a válogatott keretben a volt budafoki focista
Lovrencsics Gergő öt éve ott volt Franciaországban a labdarúgó Európa-bajnokságon a magyar válogatottban, és
nagy valószínűséggel júniusban is ott
lesz a részben hazai rendezésű kontinenstalálkozón. A Ferencváros 32 éves
csapatkapitánya – a Budafok egykori játékosa – bekerült Marco Rossi szövetségi kapitány csütörtökön kihirdetett bő,
30-as Eb-keretébe. Aztán hétfőn robbant a bomba: a Fradi nem hosszabbít
szerződést emblematikus játékosával.
ülönleges volt március 25-én a len-

Kgyelek elleni világbajnoki selejtező a

Vereséggel búcsúzott a BMTE
Kiesett a csapatunk az első osztályból, de emlékezzünk csak a szépre
A Zalaegerszegen elszenvedett 5-0s vereség után jött a 2-9 a Paks ellen,
az 1-0-s vereség a Honvédtól, majd Felcsúton egy újabb 5-0-s végeredmény.
És természetesen a kiesés, amely már
két héttel ezelőtt matematikailag is biztossá vált. Jakab János, a BMTE tiszteletbeli elnöke azonban amondó: nem
szabad elfelejteni az utóbbi évek sikereit, szívet melengető eredményeit sem.
a a Paks elleni 9-2-es vereségre azt

Hmondtuk, élveboncolás, akkor a fel-

csúti ötösre mit mondjunk? Hát, osztálykülönbség volt a két csapat között,
és ha Kovács kapus nem véd olyan jól,
még súlyosabb is lehetett volna a vereség.
„Nincs mit szépíteni ezen, kipukkadt
a szezon végére a csapat, hitehagyott
társaságnak tűnt a Pancho Arénában –

nyilatkozta lapunknak Jakab János tiszteletbeli elnök, aki a kiesés ellenére is
kitart a csapat mellett, és nagyon várja
vissza Bélteky Róbert tulajdonost Melbourne-ből. – Nem panaszkodtunk akkor sem, amikor tizenegy covidosunk
volt, amikor alig tudtunk kiállni, most
sem tesszük, pedig ezúttal is erősen
tartalékos csapatot tudtunk kiállítani.
Emelt fővel viseljük a sorsunkat.”
A felcsúti mérkőzésen, a bajnokság utolsó meccsnapján Pacsi Bálint
irányította a csapatot, aki a Paks elleni 2-9 után vette át a gárdát, miután
Csizmadia Csaba vezetőedző vállalva
a felelősséget lemondott. De vasárnap
ő sem tudta megállítani a hanyatlást.
A 8. percben Knezevic remek pas�szát Nagy Zsolt a jobb kapufa segítségével bevágta, ezzel lett 1-0, aztán egy
perc leforgása alatt kaptunk még kettőt

Knezevic és Nagy Zsolt révén, s még
szünet előtt Slagveer szép fejessel 4-0ra alakította az állást. A második félidőben Spandler jól helyezett fejessel
állította be az 5-0-s végeredményt.
A számok nem hazudnak. Február
27. óta nem tudott győzni a csapat, akkor a Kisvárdát vertük meg 2-0-ra. A
bajnokság első harmadában 13, a másodikban 10, a harmadikban csupán 4
pontot tudtunk szerezni. Azaz fokozatosan elfogyott a gárda.
Meg kell még említenünk, hogy sajnos két történelmi eredményhez as�szisztált a csapat a bajnoki hajrában: a
Paksnak a 9-2, a Puskás Akadémiának
az 5-0 NB I-es története legnagyobb
különbségű győzelme volt...
„Nincs még új edzője a csapatnak,
Pacsi Bálint csak erre a két meccsre
ugrott be. n (Ch. Gáll András)

Hajrá, magyar úszósport!

Wladár Sándor szövetségi elnök tippjei a tokiói olimpia érmeire
Wladár Sándor olimpiai bajnok úszó, a
Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnöke
egy éve igen nehéz helyzetben van –
akárcsak az egész sportvilág –, a Covid
felborította a sportolók menetrendjét,
életvitelét, a tokiói világjátékok is egy
évet „késik”, de reméljük, a nyáron bizonyítják úszóink tehetségüket, és minél fényesebb éremmel térnek haza
Japánból.
„A mindennapok megszokott ritmusát
teljesen felborította és számtalan bizonytalansági tényezővel tűzdelte tele

a járvány. A napi, heti, havi és éves ritmusunk felborult. Az előre jól tervezett
és felépített rendszerünknek, munkatervünknek megálljt parancsolt a vírus” – többek között így fogalmazott
nyílt levelében tavaly Wladár Sándor,
aki a végére odaírta: „Hajrá, magyar
úszósport!” – amelyért minden olimpián sikerrel szurkolhattunk, amit tucatnyi érem és jó helyezés bizonyít. Vajon
így lesz most is?
– Hogyan készülnek úszóink az egyre közelgő olimpiára? – tettük fel kérdésünket a szövetség elnökének.

Városházi Híradó
budafok-tétény

– A Covid a második világháború
óta nem tapasztalt és nem várt nehézséget okozott sportolóinknak – válaszolta.
– Ennek ellenére mindent megtettünk
azért, hogy az utánpótlás- és felnőtt válogatottunk zavartalanul tudjon készülni
a különböző versenyekre és a legrangosabb megmérettetésre. A téli időszakban
például meleg égövi edzőtáborban vehettek részt legjobbjaink, akik nagyon
szorgalmasan edzettek, és egyre jobb
formába lendültek, ami már a márciusi
országos bajnokságon megmutatkozott.
Az eredményeket látva bízhatunk benne, hogy hagyományosan jól szerepelnek majd az olimpián.
– Ez hány érmet jelenthet?
– Ha ezt az eredeti időpontban tervezett, tehát a 2020-as olimpia előtt
kérdezi, jóval optimistább lennék…
Akkor két-három aranyérem mellett
még három-négy érmet mertem volna
mondani, most „csak” egy aranyra és
három más színű éremre számítok. Ebben a különlegesen nehéz helyzetben
ez is elégedettséggel töltene el.
Az úszószövetség elnöke ugyan
nem mondta ki, de a jelenlegi úszóeredményeket ismerve elsősorban a
szomszédunkban, Érden felnőtt és
úszóvá vált „aranyos” Milák Kristófra
gondolhatott… Hajrá, magyar úszók,
magyar úszósport! n (Temesi László)

magyar labdarúgó-válogatott hátvédje,
Lovrencsics Gergő számára. A Ferencváros – hétfőtől már csak ex – csapatkapitánya korábban négy évig légióskodott a Lech Poznań együttesében – 2012
és 2016 között –, s felesége, Katarzyna
is lengyel. És a Puskás Arénában három
olyan játékossal is szembekerült – Jan
Bednarekkel, Vartosz Bereszynskivel
és a második lengyel gólt szerző Kamil
Józwikkal –, akikkel öt-hat-nyolc éve
még klubtársak voltak Poznanban.
Gergő folyékonyan beszél lengyelül, ahogy annak jómagam is fültanúja voltam 2016 nyarán előbb Lyonban,
majd Toulouse-ban, amikor a portugálok, majd a belgák elleni Eb-mérkőzés után szép, kerek mondatokban válaszolt a lengyel újságírók kérdéseire.
De Lengyelországból nemcsak a
nyelvet hozta magával, hanem feleségét, Katarzynát is.
– Ő is nekem, és így a magyar válogatottnak szurkolt – nyilatkozta Gergő a
magyar–lengyel után. – Ha másik sportágról lenne szó, más lenne a helyzet,

magyar–lengyel kézilabdameccsen előfordult, hogy én a magyar válogatottnak
drukkoltam, ő pedig a lengyeleknek, akkor szerencsére én örültem jobban.
A 38-szoros válogatott játékos
egyébként öt éve él Magyarországon
párjával, s két kisfiuk született, Tymon
(3) és Nathan (2). Lengyelországról
pedig csupa szép emléket őriz.
– Szép eredményeink voltak, bajnokságot nyertünk, az Európa-liga csoportkörében szerepeltünk. Nekem is jól ment a
játék, gólokat, gólpasszokat értem el. Nagyon jó volt kint lenni – emlékezett vissza
a szeretett klubjától búcsúzó ferencvárosi jobbhátvéd, aki öt évig erősítette a zöldfehéreket, és tevékeny részt vállalt a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutásban.
Gergő élete második Európa-bajnoksága előtt áll. És azt is tudni kell róla, hogy
valahányszor találkozunk vagy telefonon
beszélünk, sohasem felejti el megemlíteni, hogy pályafutása egyik legszebb időszakát töltötte annak idején a Promontor
utcában. n (Ch. Gáll András)

Elkészült a rózsakerti futókör
Február végén megkezdték a másfél kilométer hosszú, részben rekortán borítású futókör kivitelezését. Az első ízben
meghirdetett részvételi költségvetés egyik
nyertes projektje nemrég el is készült a
Rózsakerti lakótelepen. Május elején befejeződtek az építési munkálatok a rózsakerti futókörön, kiépítették a rekortán burkolatot a Rákóczi és a Tűzliliom utcában
is. Az építés során a rekortán pályarészek
mellett a járdaburkolatok is megújultak.
Felfestették a burkolati jeleket, kihelyezték
a forgalomtechnikai táblákat. A kör teljes
hossza 1,5 kilométer, a magasságkülönbség pedig 19 méter. A Rózsakerti Sportcentrum ötlete Kőhalmi Attilától származik, aki sportemberként és lelkes futóként fontosnak tartotta, hogy legyen a közelben
edzésre alkalmas helyszín, amelyet a mindig mozgalmas hétköznapokon is használhatnak a környéken lakók. A sportcentrum részeként most megépült futókör mind az
amatőrök, mind a profi sportolók igényeit kielégíti. n

Átadták az új füves pályát Tétényben
A Magyar Labdarúgó-szövetség koordinációja alatt futó projekt részeként új élőfüves pályát kapott a Nagytétényi Kohász
SE. A pálya műszaki átadása a múlt héten már megtörtént, csak az utómunkálatok vannak hátra. A Nagytétényi Kohász SE
játékterét utoljára tíz évvel ezelőtt újították
fel, de a pálya mellett az öntözőrendszer is
elöregedett. A korszerűsítés az MLSZ támogatásával március végén kezdődött a
sporttelepen. A jelenleg a BLSZ III-ban szereplő Nagytétényi Kohász SE-nél nagyon
örülnek a felújításnak, úgy érzik, szükség
is van rá. „Ráfért az egyesületre, mivel a
régi öntözőrendszer már öreg, darabos és
iszapos volt, rossz szórófejekkel és szivattyúkkal, ezért nehézkes volt a karbantartása. Az élőfüves pálya 10 éve már fel lett
újítva, azóta viszont elkopott és elszaporodott rajta a gyom, amit képtelenség volt kiirtani” – nyilatkozta Baki László klubelnök. n
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