Pedagógusköszöntés

Olimpiai bajnok Budafokon Új igazolások, új remények A Kerület napja

Ajándékutalványokat kaptak idén is a kerületi
pedagógusok az önkormányzattól a Pedagógusnap alkalmából. (10. oldal) 

Kerületünkbe látogatott Berki Krisztián olimpiai,
világ- és Európa-bajnok tornász, a Magyar Torna Szövetség sportigazgatója. (12. oldal) 

Új edzővel, új igazolásokkal és új reményekkel
fut neki a másodosztályú bajnokságnak
a BMTE focicsapata. (12. oldal) 

Idén kéthetente lesznek programok a nyár
folyamán a Kerület napja rendezvény részeként
Budafok-Tétényben. (9. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Előbb volt
költő, mint
színművész
A L K OT Ó I R O D A

Lukács Sándor
tartott előadást
a Cziffra
Központban
(8. oldal) 

XXIX. évf. 11. szám 2021. június 9.

Emlékezni, hálát adni és építkezni
Megemlékezéseket tartott a kerület a Nemzeti összetartozás napján, június 4-én Nagytétényben és a Donát-hegyen
Az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján a
magyarság határon innen és határon túl
is megemlékezéseket tartott. A Nemzeti
összetartozás napján, június 4-én Budafok-Tétényben a három helyszínen zajló
múltidézés az Országzászlónál kezdődött.
Nemzeti összetartozás napját az Or-

Aszággyűlés 2010. május 31-én ik-

tatta törvénybe, melynek elfogadásával kinyilvánította, hogy „a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”.
A Nemzeti összetartozás napján, június 4-én a nagytétényi Nagyboldogas�szony-templom harangjának utolsó kondulását követően, a magyar Himnusz közös
eléneklése után Németh Zsolt országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. A
parlament külügyi bizottságának elnöke,
aki egyenesen Sátoraljaújhelyről, a Rákóczi
tábor avatásáról érkezett a megemlékezésre, kiemelte: az elmúlt száz esztendőben nagyon sok olyan történelmi dátum áll mögöttünk, amire Trianon kapcsán emlékeznünk
kell, így a deportálásokra, kitelepítésekre

Zugmann Péter fideszes önkormányzati képviselő és Németh Zoltán alpolgármester az Országzászlónál

Tiszteletadás a világháborús hősöknek

vagy a kisebbségellenes, elnyomó politikára is, amelyet a szomszédos országokban
élő magyar közösségeknek át kellett élniük. Hálát adhatunk azonban azért, hogy van
élet a Kárpát-medencében, van élet a külhoni magyarság körében. Végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy a civil szervezetek
a kormányzati támogatás igénybevételével
dolgozzanak és építkezzenek a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért, ahogy
ezt a táborban a Rákóczi Szövetség is teszi
az évente ötezer fiatal továbbképzésével.
Az emléknap első eseménye koszorúzással, majd az együtt énekelt székely
Himnusszal zárult. A kerület vezetői, a
díszpolgárok, a szervezetek képviselői és
a civil lakosok ezután a Cziffra Központban emlékeztek 1920. június 4-re.
– Magyarország több mint ezeréves történelme során dicsőséges és tragikus korszakok sorozatát élte át. A trianoni diktátum jogi határokkal szakított el egymástól
magyar közösségeket, és Magyarország
elvesztette területeinek kétharmadát. Sok
nagy és erős nép tűnt már el a történelem
színpadáról, de a miénk mindig fennmaradt, mert kitartó volt, hitt Istenben és hitt
saját magában – mondta ünnepi beszédében Karsay Ferenc polgármester a Békétlen béke című zenés irodalmi összeállítás
bevezetőjeként. (Folytatás az 5. oldalon) 

Gyermeknapi „nyomozás” Budafokról
Ötszáz gombóc fagyival jutalmazta meg a családokat az önkormányzat
yermeknap alkalmából különleges prog-

Gramot szervezett az önkormányzat a ke-

A Budatétényi Polgári Kör és a Budapest-Budatétényi Szent István király plébánia közössége Hősök vasárnapján, május 30-án 10 órától a II. világháborúban elesett hősökre emlékezve tartott
szentmisét, majd avatott emléktáblát a Szent István király plébániatemplomnál. Az új emléktáblát Karsay Ferenc polgármester leplezte le. (Továbbiak az 5. oldalon) 

rületi családoknak. A résztvevőknek biciklivel könnyen megközelíthető helyszíneken
kellett információkat gyűjteniük Budafokról. Minden állomáson kellett készíteniük
egy fotót telefonnal. A fényképezők akár háttal is állhattak a fotón, a lényeg ugyanis az
volt, hogy jól látható legyen, ott jártak a helyszínen. A fotó mellé információkat is gyűjteniük kellett a résztvevőknek a játékban. A
fényképeket és a megoldásokat a gyermeknap2021@bp22.hu e-mail címre kellett elküldeni. A helyes megfejtők egy visszaigazoló e-mailt kaptak, ennek bemutatásával
pedig fagylaltra válthatták be a nyereményüket a Pink Frog fagyizóban 2021. május
30-án, vasárnap délután 3 és 6 óra között. A
fagyizóban lufihajtogató bohóc és arcfestés is
várta a gyerekeket. (Folytatás az 6. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Önkéntesek akciója
a mentőállomáson

Kerületi lakosok festették le a kerítést az önkormányzat segítségével
Huszonöt évvel ezelőtti szépségét kapta vissza a Budafoki Mentőállomás kerítése és kapuja több önkéntes munkájának köszönhetően június elején.
A rozsdás, ütött-kopott vaskerítést két
nap alatt varázsolták újjá kerületi lakosok, az ehhez szükséges eszközöket az
önkormányzat egyik stratégiai partnere biztosította.
akossági kezdeményezésre szépült

Lmeg a Kossuth Lajos utcai mentőállomás bejárata. Az önkormány-

zat felhívást intézett a lakossághoz,
amelyben arra kérte őket, hogy jelentkezzenek az állomás kerítésének lefestésére. A munkálatokat Budafok-Tétény Általános Ipartestülete
felügyelte. „Nagyon lelkes csapat jött
össze a két napra. Olyan önkéntesek
jelentkeztek, akik tudták, hogy kell
szakszerűen elvégezni a csiszolást,
az alapozást és a festést, így nem is
kellett irányítani őket, ezért én is inkább beálltam segíteni” – mondta Jurás László, az ipartestület elnöke. A

Sziget Festékház által felajánlott minőségi alapanyagoknak köszönhetően
sokáig hibátlan állapotban maradhat a
lefestett kerítés. Az akcióban Karsay
Ferenc polgármester és Daróczi Károly képviselő is részt vett. „A mentőállomás már többször újulhatott meg
önkormányzati segítséggel, korábban
tisztasági festést végeztek a belső terekben, és egy új klímaberendezéssel is segíthettük a mentősök példaértékű munkáját” – mondta el a kerület
vezetője. n (Viszocsil Dóra)

Felújítás a Batthyány utcában
Részlegesen megújult a felnőtt orvosi,
a gyermekorvosi és a védőnői szolgálat épülete
z önkormányzat által finanszírozott

Aberuházás részeként a Batthyány utcai

intézményekben a betegek és az ott dolgozók által használt vizesblokkokban új
burkolatot és új szanitereket építettek be.
Lecserélték a helyiségekben található összes víz- és csatornavezetéket.
Emellett korszerűsítették a teljes elektromos rendszert is. Az újonnan felszerelt berendezések víz- és energiatakarékosak. A már javíthatatlanná vált
bejárati ajtókat és a tetőablakokat is

újakra cserélték. A munkálatok során
a rendelés zavartalanul működött. Ez
köszönhető volt az ott dolgozók, a kivitelezést végző vállalkozó és az önkormányzat munkatársai példaértékű
együttműködésének.
A munkavégzést ugyanis nehezítették a koronavírus miatt bevezetett rendelőket érintő szigorítások, valamint az, hogy a nagytétényi intézményt oltópontnak jelölték ki. n (budafokteteny.hu)

Karsay Ferenc polgármester és Daróczi Károly önkormányzati képviselő is besegített

Fórum lesz Rózsavölgyben
Megkérdezik a lakosságot a Hosszúréti-patakról
Minden érintett lakos véleményére kíváncsi az önkormányzat a Hos�szúréti-patak ügyében, a telekhatárok
tisztázása érdekében szakértőket is
bevonnának.
osszú hónapok óta folyik egy párbe-

Hszéd az érintett lakosokkal a Hos�-

szúréti-patak árvízvédelmének kérdésében. Most előre léptünk eggyel
– jelentette be Karsay Ferenc polgármester. Hozzátette: mivel a járványügyi intézkedések már kevésbé szigo-

rúak, a lehető legrövidebb időn belül
megszervezik a már korábban is ígért
lakossági fórumot.
– Személyes véleményem szerint a
legfontosabb, hogy mindenkinek védelmet biztosítsunk, akár az életéről,
akár a vagyonáról van szó – mondta a
polgármester, aki azt is jelezte, hogy
minden érintett álláspontjára kíváncsi.
– A különböző telkek és közterületek határvonalai vitatottak, ezért
meglátásom szerint szakértőnek kell
kimondania, hogy pontosan hol hú-

zódnak a határok, és ezt kell mindenkinek betartania. Ahol konszenzusra
jutunk, ott mindenkinek maximális segítséget igyekszünk nyújtani a
továbbiakban – közölte a budafoktétényi
önkormányzat
terveit
Karsay Ferenc.
A lakossági fórum pontos időpontja még nem ismert, ám a polgármester hangsúlyozta, hogy minél rövidebb
idő alatt igyekeznek megszervezni, így
vélhetően hamarosan előrelépés lesz
ebben az ügyben is.. n (vh)

Újraindul a személyes
ügyfélfogadás
Előzetes időpontfoglalással ismét
látogatható a Polgármesteri Hivatal
smét személyesen intézhetjük ügye-

Iinket a Polgármesteri Hivatalban és

a Szociális Ellátási Csoport telephelyén június 1-től. A személyes ügyintézésre előzetes időpontfoglalás útján
van lehetőség. A Polgármesteri Hivatal ügyfelei időpontot foglalni az új
online időpontfoglaló rendszeren, illetve a 229-2611-es telefonszámon
tudnak. Az egységes online időpontfoglaló rendszeren belül a hivatal valamennyi ügykörében lehetőség van
az időpontfoglalásra. Kivételt a Szociális Ellátási Csoport ügyei közül a
szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyek képeznek, ezek továbbra is
időpontfoglalás nélkül intézhetők. A
foglalásról a rendszer e-mail üzenetet
küld az ügyfélnek, amely tartalmazza
a foglalás időpontját, az ügy típusát és
az időpontlemondás módját. A fogla-

láskor a nevét, e-mail címét, telefonszámát, és amennyiben van már folyamatban lévő ügye, annak ügyszámát
kell majd megadni. Amennyiben
szükséges, ügyintéző munkatársunk
a megadott telefonszámon előzetesen egyeztetni fogja az ügyintézéshez
szükséges tudnivalókat. Az ügyfelek
a rendszerben is tájékoztatást kapnak
az egyes ügytípusokról és az ügyintézéshez szükséges dokumentumokról,
nyomtatványokról. Az online időpontfoglaló rendszer a budafokteteny.hu oldalon érthető el. Az oldal tesztüzemben működik, ezért az esetlegesen
előforduló technikai hibákért az ügyfelek szíves türelmét kérik. Amennyiben
a rendszer működésében hibát tapasztalnak, kérjük, hogy a hibabejelentes@
bp22.hu e-mail címre küldjék meg észrevételeiket. n (vh)

Városházi Híradó

Vita helyett munkát
javasol a polgármester
Karsay Ferenc emlékeztette Havasi Gábort, Karácsony Gergely tanácsnokát,
hogy pártja, a Momentum korábban elutasította az együttműködést
avasi Gábor, a Momentum kerü-

Hleti vezetője, a fővárosi önkor-

mányzat egészségügyi tanácsnoka vitára hívta egy levélben Karsay
Ferenc polgármestert, ahol kerületi
problémákról lett volna szó. Karsay
Ferenc levélben válaszolt Havasi Gábor momentumos tanácsnoknak, amelyben jelezte, hogy nem kíván élni a vita lehetőségével. Mint
írta, ennek fő oka az, hogy a Momentum volt az egyetlen kerületi
pártszervezet a helyi képviselő-testületben frakcióval rendelkező alakulatok közül, amely nem írta alá

a kerületi frakciók és a Jobbik képviselője részvételével megszületett
szándéknyilatkozatot. Mint arról beszámoltunk, ebben a dokumentumban az aláírók megállapodtak abban,
hogy meghatározzák azokat a politika felett álló budafok-tétényi ügyeket, amelyek megoldását fontosnak
tartják, és pártpreferenciáktól függetlenül elő kívánnak mozdítani.
A polgármester emlékeztetett arra,
hogy a Momentum ezt azzal az indokkal utasította el, hogy ez túlságosan megkötné a kezüket, ha kormányzó pozícióba kerülnének, és

ilyen fajsúlyú kérdésben egyébként
is csak az elnökségük dönthet. Ezt a
döntést tiszteletben tartották a szándéknyilatkozat aláírói: a Budafoki
Baloldal, a Civil Frakció, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik és a Fidesz–KDNP is.
Karsay Ferenc szerint az a tény, hogy
Havasi Gábor ezek után vitára hívja, azt
a véleményét erősíti meg, hogy a Momentum vitatkozni akar a kerületi problémákról, a többi képviselő pedig elvégezni a feladatát, vagyis megoldani az
esetleges gondokat. n
(facebook.com/karsayferenc)

A Jobbik, a DK, a Fidesz, a Budafoki Baloldal és a Civil Frakció is aláírta az együttműködési szándéknyilatkozatot

Mi a véleményük?
Jurás László
önkormányzati képviselő
Általános Ipartestület

Forgalomszámlálás Rózsavölgyben
Múlt héten 7 óra és fél 9 között forgalomszámlálással töltöttem a reggeleket a völgy több pontján, mivel szerettem volna pontos képet kapni, hogy men�nyi autó okozza a reggeli tumultust az Ady Endre út
két végén. Hány autó jön a XI. kerület, Kapolcs utcából, illetve a Péterhegyi útról, és ezek merre tartanak? A Tordai útról érkezők miatt hatalmas torlódás alakul ki a szűk és kacskaringós kereszteződés
okán. Valószínűleg sokan jönnek a 70-es útról, ők
merre folytatják útjukat? És nem utolsósorban a Leányka utcai csomópontnál miért torlódik fel a Rózsavölgyi Közösségi Házig és tovább a kocsisor?

Daróczi Károly
önkormányzati képviselő
Budafoki Baloldal

SZÉPEK LETTÜNK – LEÁNYKA UTCA PÁROS OLDAL
Immáron harmadik hónapja – rövid előkészítő munka után – gyors ütemben kezdődtek el a Leányka
utca 14–30. sz. épület külső hőszigetelési munkálatai. Tény, az önkormányzat és a házunk közös képviseletét ellátó iroda, ill. a lebonyolító cég között jogértelmezési vita alakult ki, melyet akkor nem tudtak
a felek megnyugtató módon rendezni. Így a felmerülő kérdésekben a bíróság dönt a következő hónapokban. Ám bízom benne, hogy a közeli időszakban
történt, a résztvevők közötti közeledés miatt az ügy
gyorsan rendeződhet. A beruházás során a hőszigetelési és színezési munkák mellett sor került a

Hány %-kal növeli meg a forgalmat, és milyen hatással lesz a völgy életére, ha beköltöznek a 189 lakásos lakóparkba? Ezek azok a kérdések, amikre
keresem a választ. Ezért szeptemberben meg fogom ismételni a forgalomszámlálást.
A mostani számlálási adatok: Kapolcs utca felől 230-250 autó érkezik reggelente, melyek 20%a az Egér út irányába, 10%-a a Honfoglalás útra és
70%-a az Ady Endre út irányába kanyarodik. A Tordai útról lefelé 550-600 autó érkezik ebben az időpontban, amelyeknek 90%-a a Péterhegyi út felé
veszi az irányt, és 10%-a kanyarodik az Ady Endre
út felé. A Péterhegyi út felől érkező 350-380 gépkocsiból 60% az Ady Endre útra kanyarodik, 40%
a Tordai útra fordul rá. Mire elérünk a Leányka utcai lámpáig, közel 700 autóra duzzad a forgalom.
Sajnos a helyhiány miatt ezeket az adatokat
nem tudom önöknek itt jobban kibontani, de a
Hajrá, Rózsavölgy Facebook-oldalon a részletesebb kidolgozást is meg tudják tekinteni. n

lakások ablakainak, garázsablakainak, a ház bejárati ajtaja, ill. szélfogói, és az emeleti folyosói
portálok cseréjére is. Az eddig nem túl elegáns
képet mutató épület – a színterveket elkészítő
szakértői csapat munkájának is köszönhetően –
kerületünk üde színfoltjává vált.
Nagyon fontosnak ítélem, hogy a munkálatok
végeztével, a kivitelezés során erősen rongálódott zöldfelületeink átgondolt, egységes és mindenekelőtt jó minőségben kerüljenek visszaépítésre. Erre mindnyájunknak oda kell figyelnünk!
A Leányka utca végében, a Közösségi Kert
utáni telken (a felüljáró alatt) az önkormányzat
komposztálási pontot épít ki. Erről a napokban
értesítést kap minden környező ház a lépcsőházakban elhelyezett felhívásokon keresztül. Kérek
mindenkit, minél nagyobb számban használjuk,
éljünk a lehetőséggel, ezzel is tehermentesítve a
környezetünket. Figyeljünk oda egymásra, óvjuk
környezetünket! n

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

Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester

Szüleink helyett
szüleink
Jgyarországon 1952 óta hivatalosan ünneplik őket.

únius első vasárnapján minden évben a pedagógusok előtt tisztelgünk, Ma-

A pedagógusok azok, akik a kötelező tudásanyag mellett a ,,Nagybetűs Életre”
nevelnek, és felkészítenek minket az előttünk álló feladatokra. Nekik nemcsak
az a fontos, hogy megtanuljunk írni-olvasni, hanem az is, hogy megálljuk a helyünket az iskolán kívül és az azt követő esztendőkben. Olyan tudásanyaggal
ruháznak fel minket, amelyet egész életünkben tudunk kamatoztatni.
Sokszor egy apró jó tanács, egy kedves mosoly szeretett tanárunktól örökre
elkísér minket, és jó példaként, útmutatásként szolgál számunkra.
Aki a tanári pályát választja, az a nevelést, az emberteremtést választja; kellő tudást, emberi tartást, értékrendet kell közvetíteni a tanítványoknak, ami rendkívül
nehéz dolog. Ez egy hivatás, amely sosem unalmas, mindig kihívásokkal teli, megújuló, és amelynek valódi eredménye csak évek, esetleg évtizedek múlva tapasztalható.
Bár Budafok-Tétényben sem tartoznak már az iskolák az önkormányzathoz,
de a kerület vezetése mindig szívügyének tekinti az ott dolgozó pedagógusok sorsát, figyelemmel kíséri mindennapjaikat, és ha bármilyen segítségért fordulnak
hozzánk, amennyiben módunk és lehetőségünk van, támogatjuk őket.
Ez alkalomból az önkormányzat évről évre ajándékutalvánnyal köszönti a
kerületi óvodák, iskolák, valamint a Dél-budai Tankerületi Központ dolgozóit.
A hagyományok szerint a kerület vezetése ilyenkor körbejárja az intézményeket, ennek az a célja, hogy a kollégákkal, a tantestülettel is találkozhassunk.
Sajnos a pandémia miatt ez az idén éppúgy, mint tavaly, nem adatott meg.
Ez a mostani ünneplés is kicsit eltért a megszokottól. Hiszen a tanév második
félévének egy része különös oktatási körülmények között telt. A világjárvány
rendkívüli helyzet elé állította pedagógusainkat is.
Március közepétől ugyanis minden iskolának újra át kellett állnia a távoktatásra, ez pedig mind a tanároknak, mind a diákoknak, mind a szülőknek komoly feladat volt. Sok időt, energiát és kreativitást igényelt minden érintettől.
Intézményeinknek rendkívül rövid idő alatt egy teljesen más működési formára kellett átállniuk, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a budafok-tétényi
pedagógusok sikerrel vették az akadályokat.
Köszönet érte mindannyiuknak!
Véleményem szerint az elmúlt hónapokat a magyar köznevelés különleges időszakaként emlegetjük majd, mivel hatalmas digitális átalakulás vette kezdetét, amiből mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok óriási nyereségre tehetnek szert.
„Jó oktató, aki virgács nélkül oktat!
Választott, hű barát, ki sohase zaklat,
de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat.”
			
Babits Mihály

Kóber György Márk
önkormányzati képviselő

Közösség Dél-Budáért
Egyesület

Az önkormányzat 2020 szeptemberében indított közbeszerzési eljárást a hivatal és más önkormányzati
épületek portaszolgálat és recepció szolgáltatás biztosítására.
Az önkormányzat 2021. január 18-án a FIGYE-LŐ
ŐR Biztonsági Szolgálat Kft.-t nyilvánította győztesnek.
A második legjobb ajánlatot adó cég, a Vector Management Kft. vitatta a győztesnek nyilvánított cég ajánlatának
megfelelőségét. Az önkormányzat a panasznak helyt adott,
a FIGYE-LŐ ŐR Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánította, és
győztesnek hirdette ki a Vector Management Kft.-t.

Ám jött az újabb fordulat: az eredetileg harmadik legjobb
ajánlatot adó cég, a PREVENTÍV Védelem Kft. beadványt
nyújtott be, miszerint a Vector Management Kft. ajánlata
sem törvényes. Ezt a bejelentést az önkormányzat elutasította, így került az ügy a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
A döntőbizottság helyt adott a panasznak, és megállapította, hogy az önkormányzat nem megfelelően vizsgálta meg az ajánlatokat, és ezzel megsértette a közbeszerzési törvényt, ami miatt 2 millió forint bírságra,
továbbá 438 ezer forint eljárási költség megfizetésére
kötelezte az önkormányzatot. Ez is igazolja, hogy súlyos
problémák vannak az önkormányzat közbeszerzési gyakorlatával. A bizottság tagjai láthatóan csak a szavazatukat adják a polgármester döntéseihez.
Mi azért dolgozunk, hogy ez a minden kerületi lakost megkárosító gyakorlat megszűnjön, és átlátható, szakemberek által előkészített és lefolytatott közbeszerzési eljárások legyenek Budafok-Tétényben. n

Az objektív tájékoztatás érdekében megkerestük az önkormányzatot, akik az alábbiakat reagálták:
Budafok-Tétény önkormányzata a Fővárosi Törvényszéken támadta meg a portaszolgálat ellátása tárgyában
hozott határozatot. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata álláspontjuk szerint jogsértő. A keresetben
kérték, hogy a Fővárosi Törvényszék a határozatot változtassa meg és állapítsa meg, hogy az önkormányzat
nem követett el jogsértést, valamint hogy a kiszabott bírságot és a megállapított eljárási költségeket töröljék el. A per 103.K.703.457/2021 sz. alatt folyamatban van. n (A kiadó)

Kerekes Gábor
önkormányzati képviselő

Momentum Mozgalom

A bíróság elutasította az önkormányzat kérését a Leányka utcai felújítás leállítására
A bíróság úgy látta, hogy az építkezés félkész állapotban
történő leállítása nagy érdeksérelmet okozna a társasház tulajdonosainak, ezért döntött a társasház javára. De
a per ezzel még nem zárult le. Az önkormányzat a felújításról szóló közgyűlési határozat érvényességét továbbra is vitatja, és szeretné a bírósággal érvényteleníttetni.
Ez azért súlyos probléma, mert ameddig az önkormány-

zat perel, addig a bank nem köti meg a hitelszerződést
a társasházzal. Ez azt jelenti, hogy a társasház nem tudja kifizetni a felújítás költségeit, és évekig tartó bonyolult
jogi, pénzügyi problémák elé nézhet.
Képviselőként felvettem a kapcsolatot a társasház
közös képviselőjével, és kértem a tájékoztatását, a szerződés bemutatását. A közös képviselő készséges volt,
és fogadott több képviselővel együtt az irodájában, és
bemutatott minden iratot. A közös képviselő ugyanezt a
tájékoztatást, iratokba való betekintési lehetőséget minden tulajdonosnak és az önkormányzat vezetésének is
biztosította.
Felszólítom Karsay Ferencet, hogy álljon el a társasház ellen indított pertől, mert azzal csak kárt okoz
több száz budafoki lakosnak és magának az önkormányzatnak is! n

Az objektív tájékoztatás érdekében megkerestük az önkormányzatot, akik az alábbiakat reagálták: ahogy eddig, most sem akarják leállítani a felújítást. A közös költség összegére vonatkozó közgyűlési határozat felfüggesztését kérték a bíróságtól. A közösképviselet és a beruházást szervező Magyar
Panelrehabilitációs Nonprofit Kft. nevű cég ugyanis következetesen megtagadja az önkormányzat által kért
dokumentumok átadását. Az önkormányzat 55 ezer kerületi lakos 42 millió forintját, azaz a közpénz elköltésének átláthatóságát védi. n (A kiadó)
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HIRDETés

 Városházi Híradó
Zebracápa a Tropicariumban
A közel 6 hónapos bezártság alatt folyamatosan zajlott a munka a Tropicarium színfalai
mögött, néhány terrárium és akvárium is megújult ez idő alatt. Az új kiállítóterek mellett új
állatok is érkeztek, így a cápás állatkert közel
400 bemutatott állatfajának száma tovább bővült. A Tropicarium új lakója lett két bébi zebracápa (Stegostoma fasciatum) is, akiket a cápás medence alagútja előtti akváriumban tekinthetnek meg a látogatók. A két bébi cápa már
megszokta új helyét, gondozói elmondása szerint nagyon jó étvágynak és egészségnek örvendenek. A zebracápák nevüket zebramintás csíkjaikról kapták, mellyel születésükkor rendelkeznek, azonban később ezek a csíkok foltokká oszlanak fel. A Tropicariumban megtekinthető két
példánynál még a kettő közötti átmenetet lehet megfigyelni, ugyan megvannak még halványan
a csíkjaik, de már javarészt bézs alapon barna foltokkal tarkítottak. Ez a mintázat segít a megkülönböztetésükben is, gondozóik a foltjaik elrendezése alapján ismerik fel őket, de a látogatók számára szembetűnőbb különbség lehet, hogy külön neműek. A hím és a nőstény zebracápát egy
élő online bejelentkezés alkalmával a látogatók nevezhették el. Így lett a nevük: Charlie és Olívia.
Már most nagyon jól kijönnek egymással, a jövőben remélhetőleg majd egy párt fognak alkotni.
Ehhez azonban még jó pár évnek el kell telnie, ugyanis a cápák igen későn válnak ivaréretté. Jelenleg a hím 80, a nőstény 90 centiméteres, azonban felnőtt korukra a hím elérheti a 180 centit,
míg a nőstény akár 2 méter fölé is nőhet. A zebracápa jellegzetessége hosszú farka, mely majdnem azonos hosszúságú testével. Ez az Indiai- és Csendes-óceán trópusi vizeiben elterjedt cápafaj inkább a part menti, korallzátonyokkal teli sekély vizeket kedveli. Talajlakó életmódjuk lévén
az aljzaton keresik táplálékukat, melyet többek között apró halak, rákfélék és kagylók alkotnak.
A többi cápához hasonlóan éjszaka aktívak, ezért a Tropicariumban Charlie-t és Olíviát napközben főleg a talajon pihenve láthatják. n Farkas M. Vivien akvarista (Tropicarium Budapest)

A Budatétényi Polgári Kör Közhasznú Egyesület
és a Radóczy Mária Galéria pályázatot hirdet kerületi
képző- és iparművészek számára
„a legnagyobb magyar”, gróf sárvárfelsővidéki
SZÉCHENYI ISTVÁN születésének 230. évfordulója alkalmából

TALÁLKOZÁSOK A DUNA HÍDJÁN címmel.
A tetszőleges technikával készült alkotásokat
2021. szeptember 22-én (szerdán) 9-21 óráig lehet leadni
a Radóczy Galériában. (1223 Budapest, Dézsmaház u. 27.)

A pályaműveket zsűrizzük, és a támogatók által felajánlott
ajándékokkal jutalmazzuk. A pályázat a Budatétényi
XIX. Szent Mihály Napok rendezvénysorozat része.
Díjátadó és megnyitó: 2021. szeptember 25. (szombat) 16 óra.

hirdetés.indd 1
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Városházi Híradó
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A világháborús hősök
előtt tisztelegtünk
Több helyszínen emlékeztek meg az elesett katonákról
Budatétényi Polgári Kör és a

ABudapest-Budatétényi Szent István

Emlékezés, hála és építkezés
Megemlékezéseket tartott a kerület a Nemzeti összetartozás napján
(Folytatás az 1. oldalról) 

A megemlékező műsorban Lukács
Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színművész, valamint Udvarhelyi Boglárka és Ujvári Gergely énekművészek
előadásában jeles költőink – Ady, Babits, József Attila, Juhász Gyula, Tompa Mihály, Váci Mihály, Wass Albert
– verseit hallhattuk, némelyiket megzenésítve, gitárkísérettel, de a dalok,
valamint operarészletek sem hiányoztak az ötvenperces színvonalas programból.
Emlékezni, hálát adni és építkezni!
E három kifejezés köré fonta ünnepi
gondolatait Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes
elnöke aznap a Donát-hegyen. A Baross Gábor-telepi Polgári Kör hagyományos megemlékezésén a Himnusz
eléneklését követően Németh Zsolt
mondott elsőként beszédet: „Június 4-én nem lehet nem emlékezni, de
tudnunk kell azt is, hogy most nemcsak a békediktátum aláírására emlékezünk, hanem mindarra, amit az elmúlt
száz esztendőben ez a nap eredményezett. Nagyon fontosnak tartom azt is,
hogy tudjunk hálát adni a teremtő Istennek, hogy van magyar nemzet, amelyik a határokat átívelő módon együtt
akar létezni, egyesülni akar. Harmad-

sorban fontosnak tartom azt is, hogy
tudjunk újra építkezni. Ne fogadjuk el,
hogy kicsik vagyunk és hogy nincsenek eszközeink, mert ez nem igaz. A
mai napon Sátoraljaújhelyről jövők, a
magyar kálvária mellől, ahol a Rákóczi Szövetség által megvásárolt Rákóczi tábor felépült négymilliárd forintos
állami támogatással. Idén nyáron ötezer magyar középiskolás, egyetemista
és pedagógus továbbképzése fog egész
nyáron heti turnusokban itt zajlani” –
monta Németh Zsolt.
A beszédet követően Karsay Ferenc
polgármester osztotta meg gondolatait
a megjelentekkel: „Nemzetünk számtalanszor bizonyította, hogy nem lehet megtörni. A magyar nép már a tatárjárás vagy a török uralom idején is
bebizonyította, hogy összetartó. Ebbe
a gyalázatos békediktátumba sem fogunk soha belenyugodni. Nemzetünket nem lehet szétszakítani. A tragédiák meg is erősítették a magyarságot.
Trianonra mindig emlékeznünk kell,
de sebeinkre önmagában nem gyógyír
az emlékezés. Az Országgyűlés 2010.
május 31-i ülése óta már nemcsak a kegyetlen döntés következményeire gondolunk, hanem eszünkbe jut az is, hogy
ember által húzott, mesterséges határok nem oszthatnak meg egy nemzetet.

Nem választhatják el az anyaországban
és a határon túl élő magyarokat. Mi itt,
a Kárpát-medencében minden körülmény ellenére egy vérből való magyarok vagyunk, egy nemzet tagjai” – így
folytatta beszédét Karsay Ferenc.
Két személyt, Pelinkán Imrét és Németh Zsoltot emelte ki a polgármester
beszédében, akik sokat tettek és tesznek
a határon túl élő magyarokért. Monostoriné Szeleczky Gabriella történelemtanár beszédében az egyik diákja által
írt gondolatot osztotta meg a megjelentekkel. Arra a kérdésre, hogy mit jelent
számodra a szülőföld, a tizenegy éves
diák azt válaszolta: „Még mindig az
egyik legkedvesebb emlékem, amikor
kajakoztam a Balatonon, pedig a tengernél is jártam. A nagyszüleimnél töltött nyaraknál kevés jobb dolog létezik.
A Dunát, a Tiszát, az Alföldet, a Mátrát,
a Balatont és még megannyi tájat, amit
a térképen a furcsa, csipkés határvonal
körbezár. A barátokat, akikkel csak itt
játszhatom. Büszke vagyok, hogy itt élhetek, hogy magyar lehetek.”
A megemlékezésen Ambrus Károly
játszott tárogatón, Varga Csilla, a Nádasdy
iskola egyik pedagógusa mondott verset,
és Pollák Miklós énekelt. A rendezvény
végén mindenki elhelyezte koszorúját a
trianon emlékkeresztnél. n (T. A. – V. D.)

király plébánia közössége Hősök vasárnapján, május 30-án 10 órától a II.
világháborúban elesett hősökre emlékezve tartott szentmisét, majd avatott
emléktáblát a Szent István király plébániatemplomnál. Az új emléktáblát
Karsay Ferenc polgármester leplezte le.
A Hősök vasárnapját tartották meg
május utolsó vasárnapján a nagytétényi
Hősi Emlékműnél a Szentháromság téren is, ahol díszegyenruhába öltözött
katonák álltak a szobor előtt. Az ünnepi eseményen a kerület vezetésén kívül
megjelentek a civil szervezetek képviselői és a helyi polgárok.
A rendező, a Nagytétényi Polgári
Kör elnöksége nevében az elnök, Lászlóné Varga Éva köszöntötte az ünneplőket – köztük többek között Karsay
Ferenc polgármestert és Molnár Gyula országgyűlési képviselőt, valamint
a díszpolgárokat, a civil szervezetek,
egyházak és pártok képviselőit – megemlítve, hogy ezen a napon az I. és a II.
világháborúban elesett hősök előtt tisztelegnek.
– Nem volt ugyan világháború,
mégis óriási veszteségeink voltak az
elmúlt időszakban, a Covid 19 vírus a
polgári kört is nagymértékben sújtotta,
ezért kérem, egyperces néma csenddel
emlékezzünk a járvány áldozataira is –
mondta, majd a Himnusz hangjai után
Monostoriné Szeleczky Gabriella, a
Baross Gábor Általános Iskola történelem szakos tanára, a Magyarságért Érdemérem kitüntetettje ünnepi beszéde
hangzott el:
– „Koronatanúja vagyok annak,
hogy Nagytétény fiai, nemcsak az elesett 112 hős, hanem az életben maradt bajtársaik is, mindig megtették

odakint kötelességüket. Hősök voltak a
szó legnemesebb értelmében. Nem haltak meg hiába, mert az ő szent örökségüket átvettétek ti, magyar testvéreim,
akik nemcsak fegyverrel a kézben, hanem a hétköznapok munkájában is szívetek minden dobbanását a magyar
haza felépítésének szentelik…” Ezeket a szavakat 1934. október 28-án, vasárnap délelőtt 9 órakor, itt a Szentháromság téren, a község elesett hőseinek
állított emlékműnél maga József főherceg tábornagy, őkirályi fensége mondta
el, akit Gömbös Gyula miniszterelnökkel együtt diadalkapuval fogadott a lakosság többezres tömege. A tábori mise
után következett az avatási ünnepség.
Bálint Béla községi főorvos köszöntötte József főherceget, és felkérte az emlékmű leleplezésére, majd megemlékezett a nagytétényi katonák hőstetteiről,
és a hazáért való összefogásra buzdított.
Ezután a miniszterelnök helyezte el koszorúját a következő szavakkal: „Édes
és dicső a hazáért meghalni.”
– Legyen ma is lélekemelő ez a
nap, hősi halottaink, nyugodjatok békében – zárta megemlékezését Monostoriné Szeleczky Gabriella. Ezután
Juhász Lajos háborús dalokat énekelt saját gitárkíséretében, majd Vincze Márton színművész Babits Mihály
Húsvét előtt című versét adta elő. Az
ünnepség koszorúzással zárult, a kerület vezetőin kívül a civil szervezetek,
az egyházak és pártok képviselői, valamint díszpolgáraink helyezték el koszorúikat az emlékmű talapzatán. Érdemes végezetül megemlíteni, hogy a
Magyar Királyi Honvéd 22. gyalogezred hagyományőrző baráti kör „kiskatonái” mindvégig a szobor előtt talpig
díszben állva emelték a megemlékezés
fényét. n (Temesi László)

Kampány a felhőtlen gyermekkorért
Az Ökumenikus Segélyszervezet kampánya a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére

Gyermeknapi „nyomozás”

ájus a gyermekek hónapja, különö-

Msen az Ökumenikus Segélyszervezet-

nél, ahol minden évben kiemelt kampányt
indítanak a legszegényebb, hátrányos
helyzetű gyermekek megsegítésére. A
szervezet idén a Felhőtlen gyermekkor
összefogás! elnevezésű országos program
megvalósításához gyűjt adományokat,
amelyből háromezer gyermeknek szeretne esélyt adni arra, hogy a járvány alatt tovább halmozódó hátrányait ledolgozhassa, a gyermekkor soha vissza nem térő
felhőtlen pillanatait megtapasztalhassa.
A május 19-én tartott kampányindító
sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: a segélyszervezet a járványhelyzetben sem engedte
el a rászoruló gyermekek kezét, de megsegítésükre most nagyobb szükség van,
mint valaha, hiszen a pandémia hónapjai
alatt sok gyermek esetében tovább nőttek
a hátrányok, sok család került még nehezebb helyzetbe. Nyáron a táborok és napközis foglalkozások különösen fontosak,
hogy ezek a diákok pótolni tudják az elmúlt évben tovább halmozódó lemaradást és mindazt a közösségi élményt,
amelytől megfosztotta őket a járvány.
A kommunikációs igazgató kiemelte:
a szervezet Kapaszkodó programja keretében országszerte 20 helyszínen 3000
gyermek felzárkózását segíti rendszeresen átmeneti otthonain, biztos kezdet

Ötszáz gombóc fagyival jutalmazta meg
a gyerekeket az önkormányzat
(Folytatás az 1. oldalról) 

A nyomozó játék résztvevőinek egyébként a legkülönbözőbb kerületi nevezetességekről kellett fényképeket készíteni
és válaszolni a kérdésekre. Például arra,
ki tervezte a Budafoki Szomszédok Piacát, mikor épült a Budafoki Postapalota,
az ország akkori legmodernebb postája, mikor adták át a budafoki városházát, majd 1950–90 között tanácsházát,
gyerekházain, közösségi pontjain és Jelenlét Pontjain keresztül a hátrányos helyzetű térségekben.
A járvány alatt megduplázódott a beérkező igények száma, így mindenkit
arra kér, hogy csatlakozzon az adománygyűjtéshez. Aki az 1353-as adományvonalat tárcsázza, 250 forinttal járul
hozzá céljaik eléréséhez, nagyobb ös�szegű pénzfelajánlást pedig átutalással a
www.segelyszervezet.hu oldalon vagy a
11705008-20464565 számlaszámon lehet tenni, a közlemény rovatban feltüntetve: „Felhőtlen gyermekkor”.
A kampányhoz a Tesco áruházlánc is
csatlakozott, amely képviseletében Varga

Eszter egy 20 millió forintról szóló adománylevelet adott át a segélyszervezetnek.
A kommunikációs menedzser elmondta: a
Tesco vásárlói segítségével alig egy hónap
alatt több mint 18 millió forint gyűlt ös�sze a rászoruló gyermekek támogatására.
A sajtótájékoztatón Bacza Barbara, a szervezet kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházának vezetője ismertette
a Kapaszkodó program részeként végzett munkájukat, majd az Ökumenikus
Segélyszervezetnél önkéntesként dolgozó Wolf Kati énekes és Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász személyes
tapasztalatairól beszélve buzdított az adományozásra. n (Tamás Angéla)

majd 1990-től ismételten városházát,
kinek a szobra látható a Kossuth iskola
mögötti téren, amely Budafok első köztéri szobra volt, mi a neve a Péter-Pál
utca elején látható kis kápolnának, mit
kell tudni a Kálvária hegy tetején látható emlékműről, az Árdád iskoláról, a
BMTE-sporttelepről vagy a Barlanglakás Emlékmúzeumról, illetve a barlanglakásokról. n (vh)
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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.
június 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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Miért kellenek
az új parkolási
szabályok?

Németh Zoltán alpolgármester a parkolási koncepcióról
– Miért volt szükség egy új parkolási
koncepció, és lesz szükség egy új parkolási rendszer kialakítására Budafok
belvárosában?
– Sajnos Budafok belvárosa az
utóbbi években olyanná vált, mint egy
nagy P+R parkoló. Azt vettük észre,
hogy sokan, akik többnyire az agglomerációból, Diósdról, Érdről érkeznek a fővárosba, egész napra leteszik
itt az autóikat, mert nálunk ezt ingyen
megtehetik. Ezzel viszont elveszik a
helyet azoktól, akik itt élnek, illetve
ténylegesen a kerületben van dolguk.
Ezt igazolta az a parkolási konzultáció is, amit 2019-ben folytattunk le a
lakossággal. Igyekeztünk több parkolóhelyet létrehozni ezen a területen,
de egy idő után ez sem volt elég. Ezért
lépnünk kellett.
– Gondolkoztak-e azon, hogy nálunk is fizetős parkolási zónák legyenek?
– A 2019-es parkolási konzultáción
a résztvevők 75 százaléka azt mondta, nem szeretné, hogy fizetős parkolás legyen a kerületben. Karsay Ferenc
polgármester és az önkormányzat vezetése pedig úgy döntött, hogy Buda-

fok-Tétényben addig nem lesz ilyen,
amíg ezt a lakosság nem kéri. A felmérések alapján azonban elodázhatatlan
volt, hogy valahogyan mégis kezeljük
a helyzetet, ezért készült el egy új parkolási koncepció, szakértők bevonásával. Erre is kérjük a lakossági véleményeket június 15-ig.
– Mondana néhány jellemző példát
arra, hogy mik lesznek a legfontosabb
változások?
– Budafok belvárosa több, különböző jellegű lakóövezetből áll. Az
egyik legfontosabb hely, ahol segíteni kell a parkolási gondokon, a lakótelepek környéke. Itt lakó-pihenő
övezetek kialakítását tervezzük, ahol
azok parkolhatnak majd, akik ide érkeznek. Biztosítani kell ugyanakkor
azt is, hogy a bölcsőde, az iskolák és
az óvodák előtt rövid távon meg tudjanak állni az autóikkal azok is, akik
a gyerekeiket szállítják ezekbe az intézményekbe. Itt azt tervezzük bevezetni, hogy időkorlátozással állhatnak
meg az autósok az adott helyen a nappali időszakban, a parkolásuk kezdetét
pedig jelezniük kell a szélvédőjükön.
Lesznek ugyanakkor olyan területek is,

mint például a szakrendelő, az üzletek
és a hivatalok környéke, ahol szintén
korlátozni kell az egész napos parkolást. A terveink szerint több ilyen helyen 3 órás lesz a limit a nappali időszakban.
– Lesz-e tilos valahol a parkolás,
ahol eddig nem volt?
– Vannak olyan területek, például a Magdolna utca szűkebb szakaszai, ahol indokolt tilalmat bevezetni,
mert a parkoló autók miatt ellehetet-

lenült a közlekedés. Nagyobb bosszúságot okozna ezekben az utcákban az
egyirányúsítás, ezért ezt a megoldást
is tervezzük egy-két helyen Budafok
belvárosában.
– Mikorra lehet bevezetni az új szabályokat?
– Egyelőre begyűjtjük a lakossági észrevételeket, javaslatokat, ennek a határideje, mint már említettem,
június 15. Ezek összesítése és figyelembevétele után véglegesítjük a kon-

cepciót. Ezt követi a tervezés, majd
az engedélyeztetés a Budapest Közút közreműködésével. Amikor ez lezajlott, jöhet a megvalósítás. Minden
lépésről természetesen tájékoztatjuk
majd a lakosságot.
Sokan várják már, hogy lezáruljon
ez a folyamat. Ez azért is fontos, mert
„a puding próbája az evés”. Az új szabályokról majd a bevezetésüket követően derülhet ki tökéletesen, hogy beválnak-e. n (Promontor TV–H. Gy.)

Fokozatosan feloldják
a szigorú korlátozásokat
Magyarországon 54, Európában
csak 39 százalékos a beoltottság
lakosság

együttműködésének,

A a nagyarányú kormányzati vakci-

Müller Ádám, Iványi Viktória, Karsay Ferenc és Szemes János az átadáson

Segítség két kerületi vállalkozótól
a Családok Átmeneti Otthonának
Fertőtlenítőszer-adományt kapott a Családok Átmeneti Otthona
tszáz liter fertőtlenítőszert aján-

Ölott fel a Családok Átmeneti Ott-

honának két kerületi vállalkozó. Az
adományt május 28-án vehette át a
kerületi intézmény a Variola Nemzetközi szállítmányozás jóvoltából. Az
átadón Karsay Ferenc polgármester
elmondta, hogy Budafok-Tétény önkormányzata a vírus megjelenése óta
biztosítja intézményeinek a fertőtlenítőszereket és a védekezéshez szük-

séges szolgáltatásokat, és ehhez nagyon sok segítség érkezik különböző
szervezetektől. ,,Amikor magánvállalkozók személyes felajánlásként jelentős mennyiségű vegyszert adnak,
mint most ebben az esetben, az igazán szívmelengető érzés. És azt mutatja, hogy létezik szolidaritás” –
mondta a polgármester.
Müller Ádám, a Variola Nemzetközi szállítmányozás ügyvezetője hozzá-

tette: ez a felajánlás nem az első alkalom, hogy segítséget nyújtanak mások
számára. Társadalmi szerepvállalásként
szoktak szemetet szedni, támogatják az
SOS Gyermekfalvakat, illetve környezetbarát tisztítószert is forgalmaznak.
A cég által felajánlott 500 liter fertőtlenítőszert Iványi Viktória, a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője vette át a Családok Átmeneti
Otthonában. n (budafokteteny.hu)

nabeszerzésnek és az ebből adódó, Európában szinte egyedülálló, több mint 50
százalékos beoltottságnak köszönhetően (a magyar lakosság 54 százaléka már
kapott oltást, miközben az európai uniós átlag 39 százalék) folyamatos a korlátozások feloldása Magyarországon – közölték az Operatív Törzs tájékoztatóin. A
legfontosabb változások közé sorolható,
hogy a védettségi igazolvány birtokában
ismét látogathatók a zenés és táncos rendezvények, nagyobb létszámban van lehetőség családi és magánrendezvények
megszervezésére, szabadtéri rendezvény
akár 500 főig is megtartható. Megszűnt a
kijárási tilalom és a közterületi maszkviselési kötelezettség.
Az Operatív Törzs azt kéri, hogy
az eddig elért védekezési eredmények
megtartása érdekében továbbra is tartsa be mindenki a jelenleg még érvényben lévő korlátozásokat.
A kormány döntése értelmében a tavaly szeptemberben bevezetett, eleinte rendkívül szigorú szabályok után a
harmadik hullám lecsengésével átalakultak a szabályok a határforgalomban
is. Nem vonatkoznak a beutazási korlátozások a nemzetközi teherforgalomra, a személyforgalomban az átutazókra, a hivatalos, illetve szolgálati céllal
beutazókra, valamint azokra sem, akik
a belépéskor igazolják, hogy 6 hónapon
belül átestek a betegségen. Utóbbiak a

felügyeletük alatt álló kiskorú gyerekeket is magukkal hozhatják. Nem vonatkoznak a korlátozások azokra és a
velük utazó kiskorúakra, akik olyan ország védettségi igazolásával rendelkeznek, amellyel Magyarország kétoldalú
megállapodást kötött vagy azt egyoldalúan elfogadta. Utóbbi csoportba Románia tartozik. A védelmi intézkedések
lépcsőzetes feloldásának ötödik ütemével összhangban lényeges változások,
könnyítések történtek. Fokozatosan és
lépcsőzetesen visszatérhetünk a teljes,
megszokott, korlátozásoktól mentes
hétköznapi életünkhöz – jelentették be.
Az oltásoknak köszönhetően sikerült
letörni a koronavírus-járvány harmadik
hullámát, azonban továbbra is figyelemmel kísérik a hazai és a nemzetközi járványügyi helyzetet, a vírus különböző
variánsait – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). A nyári táborokban segítőként dolgozó 18
évnél idősebbek ugyanakkor csak védettségi igazolvánnyal vehetnek részt a
munkában, függetlenül a tábor formájától, helyszínétől, tematikájától, és minden esetben be kell tartani a járványügyi
és higiénés szabályokat. Legfontosabb
szabály, hogy csak egészséges gyerek és
felnőtt lehet a táborban. Ha valaki megbetegszik, őt azonnal el kell különíteni,
és értesíteni kell a tábor orvosát. Mind
a napközis, mind a szálláshelyre szervezett tábor esetén kerülni kell a zsúfoltságot. n (VH - koronavirus.gov.hu)
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Lukács Sándor a Cziffrában
A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja előbb volt költő, mint színész
A Nemzeti összetartozás napján
Lukács Sándor Kossuth- és Jászai
Mari-díjas színművész tolmácsolásában élvezhettük a magyar költészet
gyöngyszemeit a Cziffra Központban.
Az érdemes és kiváló művész Nagytétényből egyenesen a Vigadóba igyekezett, hogy ott is ünnepi műsort adjon,
mégis szakított időt arra, hogy válaszoljon néhány kérdésünkre.
– Kinek köszönhető ez a remek műsorösszeállítás?
– Mindegyikünk hozta a maga „házi
feladatát”. A két énekművész (Udvarhelyi Boglárka és Ujvári Gergely – a szerk.)
a zenék és dalok között válogatott, én a
versekből választottam ki az emléknaphoz kapcsolódó költeményeket.
– Van kedvenc költője?
– Középiskolás koromban korszakaim voltak, Petőfi, Arany, Tóth Árpád, József Attila, Ady, Kosztolányi,
de ahogy idősödtem, rájöttem, hogy
a költészetüket együtt kell szeretni. A

csodálatosan gazdag magyar lírához
mindegyikük hozzátesz valami gyönyörűséget: a múltról, a jövőről, a magyar
tudatról, a lélekről, az érzelmekről…
– Az szinte természetes, ha egy színész verset mond, de az ritka, ha ő maga
is költő. Mikor írta az első versét?
– Kilencéves voltam, amikor 1956ban az ablakunk előtt lyukas zászlóval
vonultak el a megfáradt arcú, de boldog tekintetű emberek. Ez olyan elementáris erővel hatott rám, hogy egy
kockás füzetbe négy-öt versszakos verset írtam Zászlók címmel. Középiskolás koromban és főiskolásként is egyfolytában írtam, de mivel 1972-től már
a Vígszínház tagja voltam, és viszonylag hamar ismert és népszerű lettem,
ezt nem terjesztettem. Tizenhárom évvel később egy irodalmi esten azonban
Lator Lászlónak és Kálnokynak kikot�tyantottam, hogy írogatok. Elkérték az
írásaimat, hogy elolvassák, és két hónap múlva egy teljes oldalon megjelenhettek a verseim az Élet és Irodalom-

ban. Azóta rendszeresen publikálok.
Eddig nyolc kötetem jelent meg, az
első 1985-ben a Magvető kiadó gondozásában, és most készül a kilencedik.
Erre jó volt a karantén időszaka, nem
kellett próbálni, így nyugodtan koncentrálhattam az írásra.
– Lassan ötven éve hű a Vígszínházhoz, de ezen a héten háromszor is
a Rózsavölgyi Szalonban láthatjuk A
két pápa című darabban, Bergoglió
(Ferenc pápa – a szerk.) szerepében.
Többször álltak már együtt színpadon
Jordán Tamással?
– Először a nyolcvanas években találkoztunk, a II. Richárd című filmben
ő volt Richárd és én Bolingbroke. Akkor összebarátkoztunk, de furcsa módon az élet úgy hozta, hogy utána nem
jöttünk össze. Talán csak rádióban,
hangjátékokban, de a színpadon soha.
Most ez a felkérés, ez a két nagyszerű szerep (XVI. Benedek pápa szerepében Jordán Tamás – a szerk.) összehozott bennünket. n (Tamás Angéla)

Negyedszázada a gyerekekért
Az Alma együttes remek hangulatú koncertje a Klauzálban
Végre koncert, végre közönség előtt!
A népszerű Alma együttes Budafokon
ünnepelte a gyereknapot, gyerekekkel… Hosszú hónapokat kellett várni egy ilyen „egyszerű” hírre. A Klauzál
Ház színházterme megtelt élettel és jó
kedvvel május utolsó vasárnapján.
z Alma-fiúk (Buda Gábor, Berkesi

AAlex és Ránki András) mindent be-

Szürke gém, tengelic, szajkó
Százhúsz madárfotót rendezett albumba Kanyó Ferenc
Madárének címmel jelent meg Kanyó Ferenc fotográfus több mint százhúsz fotót tartalmazó színes albuma,
amelyben lapozgatva a szürke gémtől
a gólyáig, a tengelictől a vörösbegyig,
a szajkótól a sirályokig szebbnél szebb
madarak képeiben gyönyörködhetünk.
madarak életét, mindennapjait fo-

Atókon és rövid verseken keresztül

bemutató kötetben a kiskertek lakóit csakúgy fellelhetjük, mint a vízparton tanyázó horgászokat, az erdei ökoszisztéma kulcsfiguráit vagy az égi
vándorokat, a fiókáit etető fecskét, a
szerelmes gerlepárt, a fészket rakó fekete rigót és a fákat gyógyító harkályt.
A Nagytétényi Polgári Kör kiadásában megjelent albumot június 3-án
mutatták be a Szelmann Házban, ahol
Kanyó Ferenccel fotóművész barátja,
Czimbal Gyula beszélgetett.
Elsőként a Budafoki Könyvtár galériájában március 11-én ugyanezzel a
címmel megnyílt kiállításról esett szó.
– A tárlat ennek az albumnak a bevezetője volt, verseim kinyomtatva
már akkor is végigkísérték az érdeklődőket egyik képtől a másikig, igaz,
csak a megnyitó alkalmával. Másnap
a vírushelyzet miatt bezárt a könyvtár,
így hiába voltak kiállítva a fotók két
hónapon keresztül, azokat senki nem
láthatta – mesélt az album előéletéről
Kanyó Ferenc.
A beszélgetés során megtudtuk,
hogy a Debrecenben tanári diplomát
szerző fotográfust az egyetem kollégiumában működő fotólaborban ejtet-

te rabul a fényképezés. Döntésre kényszerítette, hogy szinte egy időben kapta
meg a tanári diplomát és a fotós művészetoktatói képesítést. A fotózást választotta. Eleinte mindent lefényképezett, majd a szociofotózás érdekelte.
1987-ben a kerületbe költözött és utazási irodák számára készített képeket.
A digitális fotózás kezdetén a Nádasdy
Kálmán Művészeti Iskola fotós tanára
lett, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Ekkor került érdeklődése középpontjába a
természet fotózása, azon belül is a madarak.

– Alkalmazkodtam a madarak szokásaihoz, így én is korán keltem, és az
általuk kedvelt helyekre mentem, hogy
megörökíthessem a számomra fontos
pillanatokat –mondta Kanyó Ferenc.
A könyvbemutatót a Nagytétényi Polgári Kör elnöke, Lászlóné Varga Éva nyitotta meg, a szerzőt Karsay Ferenc polgármester köszöntötte, aki említést tett
több mint harmincéves ismeretségükről,
életük közös vonásairól, majd méltatta a
fotográfus tevékenységét. A program végén a helyszínen megvásárolt albumokat
a szerző dedikálta. n (Tamás Angéla)

leadtak, hogy jól érezzék magukat a
budafok-tétényi gyerekek. A zenészek
még bírják energiával, pedig csapatuk
már 25 éves.
– Milyen érzés a kényszerű „pihenést” követően újra színpadon állni?
– tettük fel a kérdést a koncert után az
együttes alapítójának, Buda Gábornak.
– Nagyon jó, bár május közepétől
már többször találkozhattunk a közönséggel az ország különböző részeiben.
Tavaly az első hullám után volt néhány
fellépésünk, majd jött a féléves szünet,
de ekkor se unatkoztunk, például egy
erdélyi énekesnek, Papp Attilának írtunk egy lemezt, és készítettünk klipeket. Persze a csendesebb időszak össze
sem hasonlítható a mostani jóval mozgalmasabbal… Júniusban húsz koncertünk lesz!
– Láthatóan szeretik a gyerekeket,
önöknek hány van?
– Hat. Mindhármunknak kettő-kettő, tehát elég jól ismerjük a gyermekek
világát.

– Immár huszonöt éve érződik műsoraikon, dalaikon, hogy értenek a
nyelvükön, de azért felnőtteknek is írnak: kiknek nehezebb, kicsiknek vagy
nagyoknak?
– Gyerekeknek talán nagyobb kihívás, bár szinte mindenről lehet írni nekik. Még a szerelemről is, csak meg kell
találni ehhez a megfelelő hangnemet,
szöveget. A Játszótér című számunk
például ezt a kényesnek tűnő témát dolgozza fel, és igen jól fogadják. Mostanában azonban elindulunk egy olyan
irányba, hogy megcélozzuk a felső tagozatos, illetve középiskolás diákokat,
azaz a kamaszodó korosztályt, akik még
nem felnőttek, de már nem is gyerekek.
– Akiket a zene útján a környezetvédelemre is rávezetnek.
– Igen, ez már egy kétéves programunk Zöldforgó néven, többek között
a szelektív hulladékgyűjtésre hívjuk fel
a figyelmüket a dalok nyelvén, illetve
segítségével. Szerintem humorral, szeretettel és példamutatással minden elérhető a gyerekekkel.
– Legnagyobb slágerük a Ma van
a szülinapom. S ha nem is ma van, de
idén, méghozzá a 25. Mivel ünneplik
meg ezt a „szép” korszakot?
– Nem tervezzük, mert jobban szeretünk a jelenre és a jövőre, mint a
múltra gondolni. De azért egy jubileumi koncertet lehet, hogy mégis összehozunk… n (Temesi László)

Rózsaillat és mosolyfény
Budafoki élmények és budafoki írások két kötetben
Zsirai László Budafokon élő író, költő új
köteteket jelentetett meg Rózsaillat és
mosolyfény címmel.
„Gézaváry csak áll a budatétényi
rózsaillatban, s úgy fogja fel, mint
Isten vigaszának jelét. Hallja az
esti harangszót is a hegyről. Nem
siet, ugyan messze lakik innen, de ideje bőven van” – olvasható
a címadó novellában,
a Rózsaillatban, de ez
elmondható a szerzőről, Zsirai Lászlóról
is, akinek ezekben a
pandémiás hónapokban
szintén rengeteg ideje
van – és mint tudjuk, az
alkotáshoz idő kell…
– Azért ezekben az
ínséges időkben is működött az ihlet – mondta lapunknak
–, írtam néhány novellát és verset, de
a két legfrissebb kötetemben inkább
régebbi írásaimat, költeményeimet
gyűjtöttem össze. Többnyire itt, Budafokon, ahol élek, születtek, illetve
születnek írásaim. A legjobb hely az
alkotásra, mert ez a nyugalom, a béke
szigete.

Nem véletlen, ahogy olvasom tovább a Rózsaillatban, hogy „a Babitskisregény alapján készült Ranódy-film,
a Hatholdas rózsakert nyitó jeleneteit a
budatétényi Rózsakertben, a Györgyvilla környékén forgatták”. Gyanítjuk,
hogy az itt-ott felbukkanó Gézaváry
maga az író, így ezek az írások nagyon is személyesek. A
Téli utazás című novella
például így kezdődik: „A
bevásárlóközpont melletti autóbusz-megállóból pásztázza Gézaváry
a Hatholdas rózsakert
című filmből ismert területet.” Az író-főszereplő a
Mai stációk című írásban
a Baross Gábor-telepen
is jár, a „lepusztított vasúti megállóban”, aztán dicsér is, megemlítve, hogy
„a nagytétényi kálvária látványa mes�sziről árulkodott róla, hogy gondos kezek újították fel, és a szeretet őrzi”.
Érdemes ezekkel a novellákkal bebarangolni a kerületet, de megismerhetünk
más tájakat is. A Rózsaillat a Szülőföld
Könyvkiadó, a Mosolyfény verseskötet
pedig a Kráter Műhely Egyesület gondozásában jelent meg. n (temesi)

Városházi Híradó
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Kávéházak a Bornegyedben
Maja Wanot és a Lechner házaspár is új vendéglátó lett a Pincejáraton
Maja Wanot neve nem ismeretlen a XXII. kerületben élők előtt, az orosz szakos bölcsészből és
óvónőből cukrásszá avanzsált hölgy – és háromgyermekes édesanya – nevéhez fűződik a 2019es Kerület Tortája elkészítése. A sváb ízvilágú, de
amerikai receptúra alapján megalkotott, almás-túrós – valamint Budafokhoz méltóan pezsgőszós�szal meglocsolt – sütemény a lakók apraját-nagyját elvarázsolta. Most pedig vadonatúj kávéházával
varázsolja el a budafokiakat.

Kéthetente Kerület
Napja 2021-ben!

Embléma - színes álló, fekvő verzió, pozitív és negatív változatok

ázias ízek, elhivatottság, szorgalom és per-

Hsze odaadás – talán ezek jellemzik a legjob-

„2021. június 19-július 17. között!
Idén rendhagyó módon rendezzük meg a Kerület Napja eseményt.
Kéthetente várjuk programokkal Budafok-Tétény lakóit
a szabadban, nyárindító gyanánt.
Lesz sport, szórakozás, kultúra és persze jó hangulat!
Az információkkal folyamatosan frissítjük weboldalunkat!
Kövessék a budafokteteny.hu, a bornegyed.hu oldalakat
és kövessék Facebook oldalunkat is.
Várjuk szeretettel!
A L K OT Ó I R O D A

Főzőverseny
a Klauzál Házban

Szabadtéri főzőversenyt hirdet a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Művelődési Központ a Szabadtűzi Lovagrend által felajánlott
„Budafok-Tétény Legjobb Főzőcsapata” elnevezésű vándorkupáért.
A verseny időpontja 2021. június 20. vasárnap, 10.00-17.00 óra között.
Helyszín: A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ kertje
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ú´ves
c

ív
kt

sopor
t

era
int

tal

A versenyen civil, munkahelyi közösségek, politikai és egyéb szervezetek,
baráti társaságok, családok stb. maximum 5 fős csapatai indulhatnak.
Nevezési díj nincs. Nevezni a nevezési lap kitöltésével lehet.
A nevezési lap és a hivatalos, részletes versenykiírás letölthető a
www.klauzalhaz.hu oldalon vagy átvehető a Klauzál Ház információs
pultjánál. Nevezési határidő: 2021. június 18.

foc

Bibliai napközis

Tini tábor
A L K OT Ó I R O D A

26

8:
a:

Helyszín: Rózsakert
Közösségi Ház
1223 Budapest, Dézsmaház
utca 33.

vé

sz

Jú
liu
s

or
t
s: ab
0F
zé it
.00
ke tin
16
nt u/
íj:
le .h
Je ke
li d
te

ot

Ré

–3
15
0–1
ig
7:
00
-ig

felső tagozatosoknak

po
nt

„Nem csinálok tortákat, csak aprósüteményeket, pitéket, kenyereket. Ezek a sütik nem igényelnek semmit, mert a vendég ül, fogja kezében a
nasit, és eszik. Csak kivesz egyet az üvegtető alól:
nincs szemét, nem kell hozzá víz, ez a legzöldebb
megoldás a világon” – mosolyog Maja, miközben
egy dekoratív tálcán kínálja a különféle édességeket – a Pavlova fantázianevű epres-áfonyás habcsók egyenesen frenetikus. Igazi házi megoldás,
Maja saját kreációja.
A Magdolna udvarral – és így Majecsko kávézójával – rézsút átellenben várja a vendégeket
a Porta. Közös a két vendéglátó egységben, hogy
mindkettő egy-egy állomása a Pincejáratnak, illetve Maja kávéháza még csak lesz, de a tulajdonos már jelezte lapunknak, hogy folyamatban van
a csatlakozás.
A Porta a Lechner házaspár többprofilú üzlete.
Ajándékbolt? Határozottan az, Budafokra jellemző, egyedi csecsebecsékkel. Borszaküzlet? Minden kétséget kizáróan, a híres budafoki pincék
– Garamvári, Lics, Várszegi, Záborszky – specialitásait lehet megvásárolni a Kossuth Lajos utcai üzletben. Kávézó? Még az is, a hátsó traktusban kényelmes körülmények között elfogyaszthatnak egy
süteményt és egy cappuccinót a vendégek.
A fiatal házaspár tavaly novemberben nyitotta meg a Portát, és bár a Covid-19 okozta bezárás
visszavetette az üzletet, áprilisban végre jött az újranyitás, és azóta szépen teljesít a vállalkozás.
Ahogy Majecsko kávéháza is. Mindkettő üde színfolt a kerület vendéglátói palettáján. n (Gáll Anna)

na

ban ezt a viszonylag fiatal vállalkozást, Maja
ugyanis öt esztendeje döntött úgy, hogy óvodai
munkáját a sütésre cseréli, majd a cukrászképzés elvégzése után megnyitotta az első, Gádor
utcai üzletét. A boltot viszont csak a forgalmas
főúton keresztül lehetett megközelíteni, nem
mellesleg ki is nőtte, így jött az ötlet, hogy eleinte még Majecsko néven futó vállalkozását átnevezi Pavilon Kávéházzá, és a Nagytétényi úti
Művésznegyedbe viszi át.
Nem volt könnyű dolgozó anyaként belevágni
egy ekkora horderejű projektbe, de minden megoldható, ha az ember igazán akarja. Igen ám, csak
nem elég, hogy az ember akarja, ha a környezete
nem... Az élet, a rosszakarók – na meg a pandémia
előszele – közbeszólt, Majecsko pedig kénytelen
volt lehúzni a redőnyt, és nemcsak a boltját, de az
üzemkonyháját is elhagyta.
Budafokon azonban ezekben a napokban a napokban nyílik meg a Magdolna utca és a Kossuth Lajos
utca sarkán egy új kulturális intézmény, a Magdolna
udvar. A helytörténeti galériának, valamint kiállítótereknek otthont adó épületegyüttesben egy kávézó is
helyet kapott: Majecsko kávézója, amely egy kerületi
pályázat segítségével valósult meg.
Az új, február óta épülő-szépülő kávézó kissé
retro, kissé rusztikus külsőt kapott, mégis otthonos és modern hangulatot áraszt. Van itt minden:
színes, játékos étkészlet, egy strand bárpultjára emlékeztető kiszolgálófelület, egyedi, nagyszülői örökségből fennmaradt asztalkák, mozaikra hajazó székek, vidám képek és plakátok. És
még nincs vége: a cukrász az előtérbe egy kanapét
is szeretne, amolyan Jóbarátok stílusban – mondja a tulajdonos, azaz Maja, akinek a tervei között
szerepel, hogy egy zongorát is betesz az előtérbe, hogy később kisebb koncerteket, gyermek- és
felnőttfoglalkozásokat, workshopokat is tartson fiatalos kávézójában.

Szervező: Otthon Tétényben
Közhasznú Egyesület
Támogató: Rózsakert Baptista Közösség,
Budafok-Tétényi Önkormányzat
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OKTATÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

 Városházi Híradó

Rendhagyó pedagógusnap
a budafoki Városházán
Hétszázharminc 10 ezer forintos ajándékkártyát osztott ki az önkormányzat
Lassan hetven éve minden június első
vasárnapján a tanárokat ünnepeljük.
Ezen a napon ismeri el a társadalom az
óvodapedagógusok, tanítók, nevelők és
tanárok munkáját, de manapság inkább
csak az óvodákban, iskolákban köszöntik őket a gyerekek rajzokkal, versekkel
és virágokkal örömöt szerezve nekik.
udafok-Tétényben azonban hagyo-

Bmány, hogy kisvárosunk elöljárói a pe-

dagógusnap alkalmából felkeresik az intézményeket, találkoznak a tantestületek
tagjaival és ajándékkártyával kedveskednek az iskolák dolgozóinak. A kerület vezetői tiszteletük jeléül minden évben gálát
is tartanak a Városházán vagy a Klauzál
Házban, ahol virággal, ünnepi műsorral
és vendéglátással készülnek a köznevelési intézmények meghívottjaira számára.

A koronavírus-járvány már második éve más forgatókönyvet írt, így az
idén a Városháza Záborszky termében gyülekeztek az intézményvezetők,
ahol Karsay Ferenc polgármester és az
alpolgármesterek, Dankóné Hegedűs
Jolán, Németh Zoltán és Szepesfalvy
Anna átadták az igazgatóknak az iskolák dolgozóinak szánt ajándékutalványokat.
A polgármester, miután üdvözölte
a jelenlévőket, megköszönte, hogy a
pedagógusok a nehézségek ellenére, a
több mint egy tanéven keresztül tartó
vírushelyzetben online is megpróbálták elérni a gyerekeket, és legjobb képességük szerint ellátták feladatukat.
„Elég realista vagyok ahhoz, hogy
tudjam, nem érhetek el minden diákot.
De elég optimista vagyok ahhoz, hogy

minden reggel rászánjam magam, és
megpróbáljam” – idézte Preston Morgan szavait az átlagosnál sokkal nehezebb év kapcsán Karsay Ferenc, aki
arra is kitért, hogy bár az iskolák nem
tartoznak az önkormányzathoz, mégis
sajátjuknak érzik azokat, hiszen mindegyik a kerületben látja el feladatát.
Kiemelte: büszkék arra, hogy a gyerekek jól érzik magukat a kerületi intézményekben, a szülők biztonságban
tudják gyermekeiket, a pedagógusok
pedig felkészítik a diákokat a kihívásokra.
Budafok-Tétény önkormányzata a
pedagógusnapra kiosztott, közel hétszázharminc 10 ezer forintos ajándékkártyán felül az érettségiző diákokat és
a részt vevő dolgozókat külön is megjutalmazza. n (Tamás Angéla)

Virágzik a kisváros
Ismét ingyen osztott virágokat az önkormányzat
Több tízezer virággal szépítik a kerületiek Budafok-Tétényt az önkormányzat szokásos, ingyenes virágosztása
eredményeképpen. A főként főútvonalak és gyűjtőutak mentén, az úttest és
a járda közötti zöldfelületi sávba beültetett bársonyvirág, „mindig nyíló” begónia, paprikavirág vagy kakastaréj, a
balkont vagy erkélyt díszítő petúnia,
balkon aranya vagy a csüngő verbéna
sok-sok éve varázsolja hangulatosabbá környezetünket, teszi szebbé otthonainkat minden nyáron.
z utóbbi években egyre többen

Aigénylik az ajándékba kapott növé-

nyeket, így nem véletlen, hogy jelentős
mértékben gyarapodott Budafok-Tétény virágos közterületeinek száma. A
több mint tíz évre visszatekintő akció
idén oly sokak érdeklődését felkeltette,
annyian regisztráltak, hogy a felkínált
mennyiség szinte néhány órán belül elfogyott, ezért az önkormányzat – meghosszabbítva a jelentkezés időszakát
– további növényeket szerzett be és
ajánlott fel a lakosoknak virágosításra.
A virágágyások beültetésére lakcímenként maximum ötven darab egynyári növényt, az utcafrontra néző balkonok díszítésére pedig lakásonként
legfeljebb tíz darab virágot igényelhettek azok a jelentkezők, akik az ültetés-

hez a szükséges ládákat, virágföldet és
a megfelelő gondoskodást biztosítani
tudták.
A zold22.hu weboldalon online formában lehetett regisztrálni, amely után
mindenki egy válasz e-mailben értesült arról, hogy a május 25–29. közötti időszakban melyik napon veheti át a
tíz-tíz növényt tartalmazó tálcákat az
Oroszlános Udvarban, illetve a Klauzál Ház parkolójában.
Mindkét helyszínen zökkenőmentesen, az aktuális járványügyi helyzet
előírásainak megfelelően zajlott le a virágosztás, nem alakultak ki sorok, nem
tömörültek az emberek, és az akciót lebonyolító, szolgálatkész virágosztóknak köszönhetően kellemes és barátságos volt a hangulat. Budafok-Tétény
önkormányzata idén is egynyári és balkonvirágok osztásával járul hozzá egy
szebb, virágosabb kerület megteremtéséhez, így nem csoda, ha Karsay Ferenc polgármester – mint eddig minden
évben – személyesen is részt vett a virágok kiosztásában.
Tavaly a koronavírus-járvány felülírta a virágosztási tervet, a kerületiek
azonban 2020-ban sem maradtak növények nélkül: akkor házhoz szállítva
paradicsom-, paprika- és uborkapalántákat kaptak a lakosok az önkormányzat jóvoltából. n (Tamás Angéla)

Tanítás és környezetvédelem

Bárczy István-díjat kapott Békyné Csabai Éva, a Gádor iskola igazgatóhelyettese
A pedagógusnap alkalmából fővárosi kitüntetést kapott Békyné Csabai
Éva, a Gádor Általános Iskola igazgatóhelyettese. Az orosz-történelem
és német szakos mesterpedagógusnak a fenntarthatóság területén és
a környezeti nevelésben végzett kiemelkedő tanári és vezetői munkáját ismerték el a Bárczy István-díjjal, amelyet huszonnégy kollegájával
együtt vehetett át a Főpolgármesteri Hivatalban.

kitüntetetteknek

idén

Karácsony

AGergely főpolgármester, Gy. Németh

Erzsébet humánterületért felelős főpolgármester-helyettes és Niedermüller
Péter polgármester gratulált és nyújtotta
át a rangos elismerést.
– Nagyon meghatódtam, hogy erre
a díjra felterjesztettek, és a szavam is
elakadt, amikor felhívtak a Főpolgármesteri Hivatalból, hogy meg is kapom
– mesélte Békyné Csabai Éva, akinek köszönhetően a Gádor iskola felvételt nyert

a magyarországi ökoiskola-hálózatba,
2009-ben elnyerte az UNESCO által
adott „Fenntarthatóság tanulása” kitüntetést, 2012-ben pedig kiérdemelte az
„Örökös Ökoiskola” címet.
– Húsz éve szívügye a környezetvédelem, a kezdetekkor azonban még
nem volt jellemző, hogy az iskolák foglalkoztak volna ezzel. Hogy kezdődött
ez a munka a Gádor iskolában?
– A németnyelv-oktatást egészítette
ki a diákcsere program, amelyet tíz évig
szerveztünk. Bonni partneriskolánkkal,
az Emilie-Heyermann-Realschule-val
egy sokrétű környezetvédelmi együttműködést hoztunk létre, és közös környezetvédelmi projektjeinkkel az Agenda 21 égisze alatt éveken keresztül
nyertünk nemzetközi környezetvédelmi díjakat, így a „Környezetvédő Iskola
Európában” kitüntetést is.
– Huszonnégy éve tanít ebben az iskolában német nyelvet és történelmet,
közben folyamatosan pályázik és képezi magát. Mivel foglalkozott, foglalkozik az oktatáson túl?
– Korábban is sikeresen pályáztam
külföldi tanulmányutakra, most a járvány
miatt a novemberre áttett izraeli útra készülök, amelyet tavaly az Emmi és a Holokauszt Emlékközpont közös pályázatán
nyertem. A Centropa Alapítvány óratervpályázatán is a győztes pályázók között
szerepel a nevem. Az Oktatási Hivatal
szakértőjeként részt veszek a pedagógusok minősítési eljárásában, és a digitális
oktatást segítő képzés mellett a közelmúltban régóta dédelgetett vágyam is teljesült:
a TELC nyelvvizsgáztatója (TELC /The
European Language Certificates/ a telc
GmbH /Frankfurt am Main/ jogtulajdonában álló vizsgarendszer – a szerk.) lettem
német nyelvből. n (Tamás Angéla)

Hulladékfelszámolás előtt

Hulladékfelszámolás után

Tizenegy kerületi ingatlan
tisztulhatott meg
Takarítás után folyamatos az ellenőrzés az érintett utcákban
Budafok-Tétény önkormányzata sikeresen pályázott és nyert 15 millió forintot
illegális hulladék felszámolására. A támogatásnak köszönhetően tizenegy ingatlan hulladékmentesítését végezték el.
z Innovációs és Technológiai Mi-

Anisztérium, illetve az IFKA Köz-

hasznú Nonprofit Kft. lebonyolításában zajló, „Tisztítsuk meg az
Országot!” nevű projekt egyik pályázata az önkormányzatok számára nyújt
lehetőséget az általuk kezelhető mértékű illegális hulladék begyűjtésére.

A pályázat 2020-ban megvalósítandó I. ütemének célja, hogy a kormány
Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltak alapján sor kerüljön az
ország területén elhagyott vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására.
Budafok-Tétény
önkormányzata sikeresen megtisztította a pályázatban foglalt tizenegy ingatlan területét a
szeméttől, és folyamatosan ellenőrzéseket tart ezeken a helyszíneken, valamint térfigyelő kamerák kihelyezését is
megkezdi. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Apróhirdetés

Hirdetésfelvétel

Apróhirdetés-felvétel:

Médiapartner: Sales Bt.

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

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

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

szolgáltatás 
Szobafestés - mázolás lakótelepi lakások,
lakóházak, újépítésű házak teljeskörű festése, kisebb munkák, javítások, tisztasági
festés, SOS gyorsmunka, megbízható garanciális munka. Hívjon bizalommal: Pálffi Zoltán
06-30/452-9812
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390
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
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését,
építését, kondenzációs kazánok telepítését
teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752

Betonozás, bontás, térkövezés, tetőújjáépítése, kőművesmunkák, szigetelés,
drályvitrakás, lapostetőszigetelést - vállalok.
Tel: 06-70/908-9578

régiség 
Könyveket, könyvtárakat, műtárgyakat,
1945 előtti képeslapot, fotót Vértesi Antikvárium vásárol. Díjtalan kiszállás. Tel: 0620/4256-437

állás 
Műanyagfeldolgozó üzembe férfi szakmunkást, gépkezelőt, betanított munkást
felveszünk. Kimagasló kereseti lehetőségek. E-mail: recyclen@recyclen.hu, Tel.: 0612075389, Bp. XXII. ker. Ipari Park
Épületburkoló szakmunkást fő vagy másodállásba felveszek. Tel: 06-30/975-0053
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MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

FOGTECHNIKA
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életjáradék 
Életjáradékot fizetnék lakásáért! Leinformálható, referenciával rendelkező
megbízható személy vagyok! Kálny Csaba 06-20/94-94-94-0

Beszámolók

A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2020. évi működéséről
A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény kuratóriuma a
2020. évi gazdálkodásról és működésről az alábbi tájékoztatást adja.
Az alapítvány 2020-ban is az Alapító Okiratban foglalt céljai
megvalósítására fordította a pénzügyi forrásait. 2020. évi összbevétele: 5 497 271 Ft. 2020. évi támogatóitól (RTL Klub, Budafok-Tétény önkormányzata, KONICA Minolta Kft., Éberhardt
Ház, SPC-Market Kft., Pellkoluxe Kft., Ibolya ABC Kft.) származó összegek összesen: 5 420 000 Ft. 2020. évi összkiadása: 3
061 180 Ft. Az alapítvány banki és záróegyenlege 2020. december 31-én: 2 953 749 Ft. Az alapítvány 2020-ban is a tervezett programjai közé illesztette a Bűnmegelőzési tábort, amely

a rendvédelmi és mentődolgozók gyermekeinek nyári ingyenes táboroztatása volt. Az 1x6 napos ottalvós dégi táborhelyen
eltöltött tematikus jellegű táborban a gyermekek színes és játékos programokon, vetélkedőkön vettek részt. A táborban teljes ellátást, napi 5x étkezést biztosítottunk a gyermekeknek. A
jelentkezők létszáma a 2020-as évben is jelentős számú volt,
ezáltal a rendelkezésünkre álló összes férőhelyet feltöltöttük.
Az alapítvány kiemelt célként kezeli a rendvédelmi és mentő munkát végző dolgozók pénzügyi elismerését. 2020-ban – a
pandémia okán – egy alkalommal sikerült megvalósítani, ahol
a kollégák Erzsébet-utalvány általi elismerésben részesültek.
Kovács István, a kuratórium elnöke

Képző- és Iparművészeti Közalapítvány
a XXII. kerület Kultúrájáért 2020. évi tevékenységéről
1. A kerület kulturális értékeinek, hagyományainak képviselete és támogatása
A 2020-as évre a koronavírus-járvány erősen rányomta a
bélyegét. További nehézséget jelentett az alapítvány munkájában a kuratórium 2019. végi 1 főre csökkentése is. Ezt figyelembe véve az alapítvány a tevékenységét az épülő új kulturális központ, a Magdolna Udvarral kapcsolatos szakmai
támogatás nyújtására helyezte, a pályáztatási/támogatási tevékenységét szüneteltette. Ennek kapcsán a Magdolna Udvar
megbízott üzemeltetőjével, a Klauzál Ház vezetésével, a meg-

bízott építtetővel, az önkormányzattal, valamint a helyi művészeket képviselő ARTÉR Művészeti Egyesület képviselőivel az
év során számos személyes konzultációt tartottunk, egyeztettünk a kortárs művészeti galéria és a helytörténeti gyűjtemény
kialakításával kapcsolatban. Kurátorként segítettem az érdekelt feleket az együttműködésben, a név pályázat értékelésében, a létrejövő intézmény működésének és megjelenésének
kialakításában.
Budapest, 2021. április 26.
Tóth (Avanti) Péter kurátor

Beszámoló a Nagytétényi Kastély Közalapítvány 2020. évi működéséről
A Nagytétényi Kastély Közalapítvány 1996 óta működik az alapító okiratban lefektetett feladatok ellátására.
Szomorú ez a beszámoló, mivel a nagytétényi kastély kiürítve egész évben zárva tartott, és a koronavírus-járvány is
nehezítette a munkát. Az előzetesen tervezett programok sorra meghiúsultak részben a járvány, részben a kiürítés miatt.
Németh Zsolt képviselő és Karsay Ferenc polgármester is
többször egyeztetett Cselovszki Zoltán főigazgatóval, megpróbálták elérni a felújítás folytatását és a kastély mielőbbi újranyitását. Az Iparművészeti Múzeum felújítása és bővítése jelenleg még minden lehetséges forrást felemészt.
A reménytelen helyzet miatt Juhász Károly igazgató ős�szel lemondott posztjáról. Jelenleg nincs vezetője a nagytétényi kastélynak.
A kiürített termekben és a vírushelyzet miatt advent és karácsony idején minden rendezvény (karácsonyfa-állítás, ad-

venti gyertyagyújtás, koncertek) elmaradt. A járványhelyzetre
való tekintettel a kuratórium üléseit személyes találkozás nélkül, online tartottuk januárban, áprilisban és szeptemberben.
Az önkormányzat képviselő-testülete új felügyelőbizottságot választott. Jelenlegi összetétele: Nádor Iván László (elnök),
László Istvánné, Antlfinger Edvárd tagok.
A kuratórium nevében januárban levélben megkerestem
Cselovszki Zoltán főigazgatót, tájékoztatást kérve a kastélyfelújítás befejezésének és újbóli megnyitásának lehetőségeiről. Főigazgató úr válaszában leírta, hogy nem állt le teljesen a
kastély állapotának felmérése, a felújítás és bővítés előkészítése, de a tényleges munkát nehezíti a jelenlegi járványhelyzet
és a pénzhiány. A járvány elmúltával személyes megbeszélést
tervez a kastély megkezdett munkáinak várható befejezéséről
és az újbóli megnyitásról.
Zatykó Lajosné, a kuratórium elnöke

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

ANYAKÖNYVVEZETŐ

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2021. június 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „anyakönyvvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2021. június 15.-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Igazgatási ügyintéző ” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

FŐÉPÍTÉSZ munkakör betöltésére

A pályázatokat 2021.06.15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához
„főépítész” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2021. június 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „jegyzőkönyvvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2021. június 10-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „közterület-felügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu
További részletek: www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező

Budapest XXII. kerület 232044/5 és 232040/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXII. kerület
Hárosi Duna-parton található, összesen 3,8 ha nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanok hasznosítására.
Bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 10 év
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft
Pályázati dokumentáció díja: 10.000 Ft+ ÁFA
A pályázat benyújtásának ideje: 2021. szeptember 20. (hétfő)
14:00-16:00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerületi Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.)
Az ingatlanok megtekintése: bármikor, a terület szabadon
bejárható
A pályázati dokumentáció díját átutalással kell megfizetni
az Önkormányzat 11784009-15522001-11350000 számlájára. Az utalás megjegyzés rovatában a „Hárosi Duna-part pályá-

zati dokumentáció” szöveget kérjük feltüntetni. A díj megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni a
vagyoniroda@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül az Önkormányzat elektronikus levélben megküldi a pályázati dokumentációt arra az email címre,
amelyről a díjfizetés igazolása történt.
A pályázaton csak és kizárólag azok vehetnek részt, akik
megvásárolták a pályázati dokumentációt, megfizették az ajánlati biztosítékot és megfelelnek a pályázati felhívásban előírt
feltételeknek.
Budapest, 2021. május 17.
Karsay Ferenc polgármester

A Duna Vitex Kft. Magyarország legnagyobb hajlékony csiszolóanyag feldolgozó vállalata. Cégünk 1992-ben alakult a német VSM AG leányvállalataként, amely
a világ vezető csiszolóanyag gyártói közé tartozik és több, mint 150 éves hagyománnyal és tapasztalattal rendelkezik. A Kft. tevékenysége hajlékony csiszolóanyag konfekcionálása.
Gyártó üzemünkbe keresünk kollégákat:

Betanított munkás, Műszakvezető,
Termeléstervező

pozícióba, budapesti munkavégzésre.
Pályázhat a ehorvath@dunavitex.com e-mail címre küldött önéletrajzzal vagy
postai úton ill. személyesen a következő címre: Duna Vitex Kft, 1222 Budapest,
Nagytétényi út 72-76. (portán leadható).
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Olimpikonból sportigazgató
Karitatív munkát is végez Berki Krisztián
erki Krisztián áprilisban már új

Btisztségében, a Magyar Torna Szö-

Legyen oroszlánbarlang
a Promontor utcai stadion!
Boér Gábor személyében fiatal, ambiciózus vezetőedzője van a Budafoknak
A 38 éves Boér Gábor, a BMTE labdarúgócsapatának új edzője legutóbb a ZTE-nél
dolgozott, és csak két hónapig volt munka nélkül. Stílusos, domináns futballt játszó csapatot alakítana ki a vélhetően jelentősen átalakuló keretből.
„Amikor először leültünk beszélgetni
Oláh Lóránt sportigazgatóval, nagyon hamar világossá vált, hogy a BMTE-nél határozott elképzelések, komoly ambíciók
vannak, és a munkában hisznek. Ez a három dolog, azt hiszem, rám is jellemző,
így gyorsan kiderült, hogy azonos hullámhosszon vagyunk. Megtisztelő számomra
egy komoly hagyományokkal rendelkező
klubnál dolgozni, ahol mindenki számára fontos, hogy a csapat a hagyományoknak, valamint az elmúlt években általuk
felépített imázsnak megfelelően szerepeljen. Mindkét osztályban – az NB I-ben és
az NB II-ben – találkoztam ellenfélként a
Budafokkal, és kívülről is azt tapasztaltam, amit most néhány személyes találkozás alapján láttam. Rendezett, ambiciózus
és családias klubról van szó, ahol mindenki teszi a dolgát, mindenki akar dolgozni,
és hagyja is a másikat dolgozni. Edző ennél sokkal többet nem kívánhat magának.”
Ezt mondta szűzbeszédében Boér Gábor, a Budafoki MTE újdonsült vezetőedzője, akinek június elsejével lépett életbe

a szerződése. Azóta eltelt bő egy hét, és bár
a korábban a Zalaegerszegi TE-nél dolgozó szakember nyilván még nem találkozott
a játékosaival – hiszen csak június 14-én
kezdődik a felkészülés –, már túl van néhány fontos és meghatározó beszélgetésen.
„Volt alkalmam telefonon beszélni
Bélteky Róbert tulajdonos úrral, nagyon
várom már, hogy a Covid-helyzet lehetővé tegye a Budafokra utazást Melbourneből, egészen más egy személyes találkozás,
mint egy Zoom-érintkezés – mondta lapunknak a fiatal, 38 éves szakember. – Természetesen beszélgettem már Jakab János
úrral, a tiszteletbeli elnökkel, humánus, érzelmes vezetőt ismertem meg a személyében, a klubnál uralkodó családias légkör,
ahogy hallom, az ő emberséges stílusának is
az eredménye. Engem személy szerint Oláh
Lóránt sportigazgató keresett meg, hamar
közös nevezőre tudtunk jutni Lórival.”
Boér Gábor (képünkön) elmondta, korábbi csapatával, a Zalaegerszeggel járt már
az elmúlt bajnokságban a Promontor utcában, és akkor 3-1-es vereséget szenvedtek.
„Igazi oroszlánbarlang az ellenfelek
számára ez a dombtetőn épült kis ékszerdoboz, ahogy az ellenfelek autóbusza a
kanyargó, szűk utcákon át megközelíti a
stadiont, az embernek az az érzése támad,
hogy innen nem lehet győzelemmel távozni. Szeretném, ha ez az érzés az NB II-

ben is hatalmába kerítené az ellenfeleket
– mondta a szakember. – Még nem teljes
a keretünk, vannak már távozók, például
Oláh Bálint és Skribek Alen, és az is valószínű, hogy a kölcsönbe kapott játékosok
sem maradnak. Ugyanakkor igazolunk is,
szeretnénk versenyképes keretet kialakítani. Én úgy vagyok, hogy minden meccsre
a győzelem szándékával küldöm ki a játékosaimat, ez most sem változik. Nem lennék edző, ha nem így gondolkodnék.”
Ma még a jövő zenéje, hogy ez a mentalitás milyen eredményt hoz a bivalyerős
NB II-ben. A Budafok a felkészülést tehát
június 14-én kezdi meg, idén is lesz – a
hagyományoknak megfelelően – szlovéniai edzőtábor.
„Korszerű, dinamikus futball a filozófiám lényege, és lehetőleg szertném, ha
minden meccsen dominálnánk. Persze
mindez a játékoskeret és az ellenfél függvénye is” – jelentette ki Boér Gábor, aki
elárulta, amikor itt járt a ZTE-vel, álmában sem gondolta volna, hogy néhány hónappal később már a BMTE edzője lesz.
„De hát ilyen az edzősors... – jegyezte
meg. – 120 pro licences edző van Magyarországon, plusz még ott vannak a külföldi
szakemberek is, erős a konkurencia, büszke vagyok rá, hogy egy ilyen patinás klubnak lehetek a vezetőedzője, mint amilyen a
BMTE!” – mondta az edző. n (Ch. Gáll)

Új igazolásokkal erősítünk
Horgos Donát után Szalai Dániel is a BMTE labdarúgója lesz
A Budafoki MTE labdarúgócsapata hivatalos honlapján jelentette be,
hogy megszerezte Szalai Dániel játékjogát. A Zalaegerszegről érkező
jobbhátvéd motivációval teli érkezett
Budafokra.
„Már ellenfélként is szimpatikus volt
számomra a BMTE, hiszen jól látszik,
hogy a klub építkezik és évről évre
fejlődni akar. A vezetők meggyőző
terveket és lehetőségeket vázoltak fel,
nagyon várom, hogy elkezdődjön a
közös munka. Sok mérkőzést játszottam az NB II-ben, tudom, hogy nem
lesz könnyű feladatunk, de bízom abban, hogy jó csapatunk lesz és eredményesen fogunk szerepelni” – nyilatkozta a klub honlapjának Szalai,
aki korábban Békéscsabán és az el-

múlt idényben a ZTE kötelékében is
együtt dolgozott a BMTE új vezetőedzőjével, Boér Gáborral. Boér Gábor

Városházi Híradó
budafok-tétény

és a korábban leigazolt Horgosi Donát
után Szalai Dániel a nyár harmadik új
érkezője a Promontor utcában. n (vh)

vetség sportigazgatójaként vett részt a
bázeli Európa-bajnokságon. A háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok, olimpiai bajnok tornász ötödik éve
segíti az Ökumenikus Segélyszervezet
tevékenységét. Az adventi időszakban,
ahogy a többi önkéntes is, mézeskalácsot süt, karácsonyra élelmiszercsomagot állít össze, most pedig a Felhőtlen
gyermekkor mellett kampányol, mert
úgy véli, nemcsak az ünnepek alkalmával fontos a segítségnyújtás, hanem
a hétköznapokban is, különösen most,
a koronavírus-járvány idején.
A lólengés specialistájával új megbízatásáról és az olimpiáról beszélgettünk.
– Évek óta tartó vállsérülése miatt
februárban bejelentette, hogy visszavonul az élsporttól, így az áprilisi Európa-bajnokságon már a Magyar Torna Szövetség sportigazgatójaként vett
részt. Milyen érzés volt „kívülről” nézni a versenyt?
– Izgalmas és sokkal stresszesebb.
A férficsapat teammenedzsereként a
kiváló szakedzők mellett próbáltam
segíteni a versenyzőket, koordinálni a
munkájukat. Sokszor éreztem, milyen
szívesen segítenék a versenyzőknek a
szereknél egy-egy gyakorlat bemutatásával, de hiába van benne a mozgás a
fejemben, a vállam már nem bírja.
– A pandémia miatt még nem tudni,
hogy július 23-tól megrendezik-e Tokióban a tavaly elhalasztott ötkarikás játékokat. Mit gondol az idei olimpiáról?
– Az Európa-bajnokság és a kisebb versenyek is azt bizonyítják, hogy
megfelelő óvintézkedések mellett biztonságosan le lehet bonyolítani egy

sporteseményt. Az Európa-bajnokságra is csak negatív tesztekkel mehettünk ki, majd újabb negatív teszttel
térhettünk haza, és szerencsére egyikünknél sem merült fel a koronavírus
gyanúja. Az élet és az egészség megőrzése azonban nyilván mindennél előrébb való, ezért a szakemberek döntenek majd arról, hogy megrendezhető-e
az olimpia. Nagyon-nagyon remélem,
hogy igen. A kvótát szerző sportolóknak, így Kovács Zsófia tornásznak is,
ez nagyon fontos világverseny, hiszen
életükben valószínűleg csak egyszer
adódik ilyen lehetőség. Nekem London (2012) volt az első és egyben az
utolsó olimpiám. Szerencsés voltam,
hogy aranyéremmel térhettem haza, a
szurkolóktól ott kapott szeretet pedig
máig kísér, és ezt az élményt egy sportolónak csak az olimpián való részvétel
nyújthatja. n (Tamás Angéla)

Budafoki leány a gáton
A kerületi Molnár Janka ritmusérzéke csúcsot hozott
A Budafoki MTE 20 éves kiválósága,
Molnár Janka 56.17 másodpercre javította a 400 méteres gátfutás U23-as
hazai csúcsát Tatabányán.
últ szerdán a somorjai (Csallóköz)

Mnemzetközi versenyen Mátó Sára

majdnem két év után javította meg 400
méteres gátfutásban a saját U23-as hazai rekordját, és lett az új csúcs 56.89
helyett 56.71 másodperc. Ez azonban
csak négy napig „élt”, ugyanis kerületünk büszkesége, Molnár Janka szombaton robbantott a Magyar Nagydíj sorozat első, tatabányai állomásán.
A Budafoki MTE magyar bajnoki
címvédő, 20 éves atlétanője 56.17 másodperccel nyert a Grosics Gyula Stadionban a lengyel Joanna Linkiewicz
(56.83) és a 2000-es születésű, székesfehérvári Mátó (57.02) előtt, ezzel vis�szahódítva a versenyszám itthoni U23as trónját.
Bartha Attila tanítványa az idén először indult 400 gáton (korábbi egyéni rekordja 56.94 másodperc volt), és
egyből az U23-as európai ranglista második helyén találta magát. Nem túlzás
kijelenteni, hogy a magyar kiválóságok különversenye és szezonkezdete a
számban több mint biztató a Tallinnban
esedékes korosztályos Európa-bajnokság előtt. Ráadásul Molnár most jóval
kevesebb, mint egy másodpercre került
a tokiói olimpia 55.40-es kvalifikációs
szintidejétől, de az ötkarikás játékokra
a ranglista alapján is ki lehet jutni.
„Ilyen rettenetes felkészülése még
sohasem volt Jankának, mint most –
nyitott Bartha Attila a meglepő mondattal. – Ősszel lezárták a tornatermeket,
egyszerűen sehol sem tudtunk erősíteni,

aztán most év elején elkapta a koronavírust, és hat hétig szenvedett, mire úgyahogy ki tudott jönni belőle. Igazából
másfél hónapos edzésmunkával érte el
ezt az U23-as országos csúcsot.”
A rutinos mester elárulta a titkot:
szorgosan masszírozták egymás lelkét,
mert bizony Jankának szüksége volt a
pszichikai támogatásra a téli viszontagságok után.
„Tagadhatatlan, Janka erőnléte nem
az igazi, a tüdeje nem bírta a megterhelést, ehelyett a technikáját csiszolgattam, és a jelek szerint sikeresen. A hetedik gátig 16 lépéssel fut, utána 17-tel, és
ezt a tempót tudja tartani, sokat javult a
futásának a ritmusa.” Mester és tanítványa egyaránt bízik benne, hogy ez a remek ritmus egészen Tokióig repíti a budafoki atlétalányt. n (Ch. Gáll András)
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