Díj Szojka Andreának

Wolf Kati a gyerekekért

Júliusi Pincejárat

Bárczy István-díjat vehetett át Szojka Andrea,
a Bartók iskola igazgatóhelyettese
a Főpolgármesteri Hivatalban. (10. oldal) 

Adományozásra buzdított Wolf Kati az Ökumenikus Segélyszervezet Felhőtlen gyermekkor
kampányának nyitórendezvényén. (5. oldal) 

Július első szombatján ismét több helyszínen
várja a vendégeket a Budafoki Pincejárat Budapest Bornegyedében. (7. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Mellékletajánló

Az önként vállalt feladatairól szólóan adott ki
színes kiadványt Budafok-Tétény önkormányzata.
(Mellékletünk a lapba behúzva található!) 

Marco Rossi
jó érzéssel
várja a rajtot
xxxxxx

(12. oldal) 

XXIX. évf. 12. szám 2021. június 16.

Legyünk együtt a kerület ünnepén!
Idén több alkalommal, három nyári hétvégén is izgalmas és színes programokon vehetünk részt a Kerület Napja alkalmából
rogramsorozattal ünnepeljük idén

információkat a vetélkedőről a www.
klauzalhaz.hu oldalon vagy a Klauzál Ház információs pultjánál kaphatnak az érdeklődők. A Kerület Napjának ünnepi programja, vagyis a
kerületi díjak – köztük a díszpolgári
cím – átadása idén is a Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központban zajlik majd június 21-én, 18
órakor. A Tiszta, virágos kerületért díjat azonban új helyszínen, a Rozárium
virágzó rózsakertjében vehetik át a
nyertesek ezt megelőzően, 16 órától.
A Kerület Napja programjai júliusban is folytatódnak, július 3-án Gasztro
& Kult címmel ismerhetik meg a résztvevők a Bornegyed gasztronómiai és
kulturális értékeit. A júliusi Budafoki Pincejárat és a Kerület Napja ezúttal
– a nyitott pincék mellett – extra helyszínnel is vár mindenkit. A Borligetben, a Városház téren egy könnyű nyári estét tölthetünk együtt, kóstolgatva a
Bornegyed kiváló borait, pezsgőit az árnyas fák alatt.
Július 17-én pedig Sport & Játék fantázianév alatt indulnak programok egész nap. Ennek részletes programjáról hamarosan lapunkban is
olvashatnak, illetve a bornegyed.hu
oldalon. (Továbbiak a 7. oldalon) 

Pa Kerület Napját. A rendhagyó ren-

dezvény eseményein három hétvégén vehetnek részt a kerületi lakosok.
A Kerület Napja rendezvényei június
19-én kezdődnek, ekkor nyitják meg
hivatalosan a Budafok központjában,
az egykori városháza helyén kialakított Magdolna udvar nevű kulturális
központot. Itt kortárs kiállítás, fotótárlat, helytörténeti kiállítás és kézműves családi programok várják majd
a vendégeket. Ugyanezen a napon, 14
órakor kel egybe a Kerület Párja, az
esküvőn a tervek szerint Karsay Ferenc polgármester adja össze az ifjú
párt a Városháza házasságkötő termében a polgári szertartással. A Kerület Napja rendezvényei június 20-án
egy izgalmasnak ígérkező gasztronómiai programmal folytatódnak. Budafok-Tétény főzőcsapatai versengenek
majd a legízletesebb ételt készítő alkalmi szakácsoknak járó vándorkupáért. A szabadtűzi sütés-főzés ezúttal a
Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ kertjében kezdődik
majd el délelőtt tíz órától, a zsűri 15
órától kóstolja majd meg az alkotásokat. A főzőversenyre június 18-ig várják a csapatok jelentkezését. További

Restaurálták a Nepomuki-szobrot

Vége a járvány harmadik hullámának
Visszakaphatjuk az idén befizetett személyi jövedelemadót
agyarország az egyetlen ország az EU-

Mban, ahol több vakcina áll rendelkezés-

Megújult a folyók, hidak, hajósok védőszentjének szobra Budafokon. A Hosszúhegy téren álló Nepomuki Szent János-szobrot június 18-án, pénteken 15 órakor szenteli fel
Ailer Gáspár atya, a Szent Lipót-templom plébánosa. (Továbbiak a 8. oldalon) 

re, mint ahányan oltásra jelentkeztek – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök. A
kormányfő mindenkit arra kért, hogy éljen
az oltás lehetőségével, mert a járvány csak
azoknak ért véget, akik beoltatták magukat.
Hangsúlyozta: „a járvány harmadik hullámát legyűrtük”, mert az új fertőzöttek száma egyre gyorsabb ütemben csökken, és alacsony a pozitív tesztek aránya.
Azok viszont elveszítik a védettségi
igazolványt, akik nem oltatják be magukat
a második adag vakcinával. A kormányfő
bejelentette azt is, hogy a gazdaság újraindítása érdekében, ha a GDP az év végéig
eléri az 5,5 százalékos növekedési szintet,
az átlagbér erejéig visszakapják a családok
az általuk befizetett személyi jövedelemadó összegét. (Továbbiak a 6. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Lakossági kötelezettségek
a közterületeken
Gondoskodjunk az ingatlanunk előtti területek rendben tartásáról is
Ahhoz, hogy megőrizzük Budafok-Tétény ápolt, szép látképét, folyamatosan
gondoskodnunk kell az ingatlanok előtti területek tisztaságáról, rendben tartásáról. A kerületi önkormányzat ismét
felhívást intézett a lakossághoz az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
z elhanyagolt közterületek karban-

Atartása mindannyiunk érdeke. A jár-

dára belógó ágak, gaztenger nemcsak a
közlekedést akadályozzák, hanem balesetveszélyesek is.
Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy gondoskodjon a tulajdonában lévő ingatlan megközelíthető állapotáról, rendben tartásáról, kaszálja le
a füvet és a gyomot, majd a továbbiak-

ban folyamatosan lássa el ezen területek karbantartását.
Felhívják a figyelmet, hogy a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az ingatlan tulajdonosa (kezelője,
használója) köteles gondoskodni az ingatlan – beleértve az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott
belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztán tartásáról,
szemét- és gyommentesítéséről, a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról

és gyommentesítéséről;a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló
ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a
nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, nemcsak az árokból, hanem
a bevezető folyókákból is.
Budafok-Tétény kiemelt feladatainak tekinti zöld területeinek rendben
tartását, kisvárosias látképének fenntartását. A kerület tisztaságáért azonban nekünk is tennünk kell, ezért is
kérnek minden ingatlantulajdonost,
hogy a jogszabályokban foglaltak szerint gondoskodjanak az ingatlanuk
előtti közterület fenntartási munkáinak
elvégzéséről. n (budafokteteny.hu)

Szúnyoggyérítés
a kerületben
Megtörtént az első földi úton végzett szúnyogirtás
Budafok-Tétényben földi úton történő
szúnyoggyérítést végeztek el az országos központi szúnyoggyérítés részeként.
földi kémiai védekezést 2021. jú-

Anius 15-én, a napnyugta utáni idő-

Más útvonalon járnak a buszok
A Péterhegyi út felújítása miatt június 14-től megváltozott a forgalmi rend
Lezárult az újbudai Péterhegyi út felújításának előkészítése, június 14-én,
hétfőn a kivitelező Colas Út Zrt. átveszi a munkaterületet, az arra közlekedő autóbuszok útvonala viszont már
szombattól megváltozott.
elentős szakaszához ért a XI. ke-

Jrületi Péterhegyi út felújításának

folyamata, a június 14-i, hétfői mun-

katerület-átadás után elkezdődhet a
tényleges munka a Neszmélyi út és
az Egér út közötti szakaszon. A beruházással az Egér úton keresztülvezető gyalogátkelőhelyet biztonságosabb, osztott középszigetesre építik
át, az Őrmezei út és a Mikes Kelemen utca között egy forgalmi sávval kiszélesítik az úttestet, a nyugati oldalon járda épül. A Neszmélyi

úti csomópontban megváltozik az elsőbbségi viszony, új kijelölt gyalogátkelőhely készül.
Még a helyszíni kivitelezési munkák megkezdése előtt, június 12-től
megváltozott a Péterhegyi út forgalmi
rendje, ez érinti az arra közlekedő autóbuszok útvonalát is. A Péterhegyi út
Neszmélyi út és Egér út közötti szakasza egyirányú lesz az Egér út felé. Az
autóbuszok Kelenföld vasútállomás
irányába a Balatoni út felé terelve közlekednek, ezért hosszabb menetidővel
kell számolni.
A 150-es autóbusz Újbuda-központ
M felé nem érinti az Őrmezei út, az
Igmándi utca és a Péterhegyi út (Menyecske utca) megállóhelyeket, ideiglenesen megáll azonban az Egér úti
Volán-megállóhelyen (Péterhegyi út),
valamint a 8E, a 40-es és a 88-as autóbuszok megállóhelyén (Sasadi út).
A 153-as autóbusz Gazdagréti tér
felé nem érinti az Őrmezei út és az
Igmándi utca megállóhelyeket, de
ideiglenesen megáll az Egér úti Volán-megállóhelyen (Péterhegyi út). A
250-es, a 250B, a 251-es és a 251A
autóbuszok Kelenföld vasútállomás M felé nem érintik az Őrmezei
út és Igmándi utca megállóhelyeket,
megállnak viszont az Egér úti Volánmegállóhelyen (Péterhegyi út), valamint a 153-as és a 154-es autóbuszok megállóhelyén (Péterhegyi út /
Neszmélyi út). A 141-es, a 101E és
a 101B autóbuszok Kelenföld vasútállomás irányába a Balatoni út felé
terelve haladnak. A 941-es éjszakai autóbusz Móricz Zsigmond körtér M felé nem érinti az Őrmezei út,
az Igmándi utca és a Péterhegyi út /
Neszmélyi út megállóhelyeket, de
ideiglenesen megáll az Egér úti Volán-megállóhelyen (Péterhegyi út),
valamint a 153-as és a 154-es autóbuszok megállóhelyén (Neszmélyi
út). n (budafokteteny.hu)

szakban végezték el. A munkához
Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szert alkalmaztak. A készítmény a
kijuttatott csekély mennyiségben (0,6
liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb
rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A szúnyogirtás idejére a lakosságnak
is javasolnak intézkedéseket. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján

javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt
bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás
előtt ajánlott megmosni. A kezelést
végző gépkocsi közvetlen közelében
tartózkodni nem szabad. A szabadban,
fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben,
a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az
ingatlantulajdonosok szüntessék meg,
rendszeresen ürítsék vagy takarják le
az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket. n (budafokteteny.hu)

Tíz helyen folytatódik
az aszfaltozás
Újabb földutak szűnnek meg Budafok-Tétényben
íz újabb útszakaszon kezdődik meg

Taz utak aszfaltozása. Az önkormány-

zat a helyi lakosok segítségét kéri a hiányzó közművek bekötéséhez, hogy a
munkálatok minél előbb elindulhassanak. A tervek szerint a tíz utcaszakasz
döntő többségében a kivitelezés már
ebben az évben megvalósulhat. Az önkormányzat 2021-re azt tervezi, hogy
a Forintos közben 88, a Gyárfás Jenő

utcában 101, a Hittérítő közben 51, a
Tegzes közben 96, a Szakiskola utcában 224, a Kőtörő utcában 125, a Könyök utcából nyíló útszakaszon pedig
45 folyóméteren aszfaltoznak majd. Az
Aranyforint utcában 92, a Rózsabarack
utcában 312, a Szélkakas utcából nyíló útszakaszon pedig 43 folyóméteren
szüntetik meg a földutat a kerület által
megbízott kivitelezők. n (vh)

Városházi Híradó

Huszonötmilliós jutalom
a szakrendelő dolgozóinak
Az önkormányzat képviselő-testülete jutalmat szavazott meg
az egészségügyi dolgozóknak a járvány alatti szolgálatukért
uszonötmillió forintos keretös�szavazott meg BudafokTétény képviselő-testülete a Káldor Adolf Szakrendelő dolgozóinak
a pandémia alatt nyújtott áldozatos
munkájukért – jelentette be Karsay
Ferenc polgármester legutóbbi online fogadóóráján. Az önkormányzat ilyen módon is szeretné kifejezni a háláját a kerületi egészségügyi
dolgozóknak. Egy kérdésre válaszolva a polgármester méltatta a kerület
elismerésben részesülő védőnőjét,
Kovácsné Balogh Máriát, aki Steller
Mária-díjat kapott, illetve két kerületi pedagógust, Békyné Csabai Évát,
a Gádor Általános Iskola igazgató-

Hszeget

helyettesét és Szojka Andreát, a Bartók Béla Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola helyettes
intézményvezetőjét, akik Bárczy István-díjban részesültek. Megköszönte és méltatta a munkáját ugyanakkor
a kerület két nyugdíjba vonuló intézményvezetőjének, Turgyánné Ignácz
Ágnesnek, a Kossuth Lajos Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola igazgatójának és Arató Lászlónak, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola és Általános Iskola vezetőjének. A polgármester többek között
bejelentette azt is, hogy egyeztetést tartanak az érintettekkel a Hos�szúréti-patak ügyében. Beszámolt a

Kerület napja eseményeiről, a Magdolna Udvar megnyitó családi napjáról, illetve arról, hogy elvégezték az
első szúnyoggyérítést, valamint megnyitották az ivókutakat a játszótereken. Lakossági kérdésre válaszolva felhívta a figyelmet arra is, hogy
idén nyáron már elindulnak a nyári
táborok, ami nagy segítség azoknak
a szülőknek is, akik a járvány miatt
kénytelenek voltak kivenni a szabadságuk nagy részét. Az önkormányzat napközis táborában például idén
is kedvezményesen, az iskolai étkeztetési díjnak megfelelő összegért vehetnek részt a kerületi diákok. n
(facebook.com/karsayferenc)

Mi a véleményük?
Krieger Krisztina
önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

KÜZDELEM AZ UTAK FELÚJÍTÁSÁÉRT
Örömmel jelenthetem be, hogy a fővárosi önkormányzat a kerületiek kérésére idén a Kossuth Lajos utcát újítja fel.
A közműszolgáltató még júniusban elkezdi a gázvezeték cseréjét. Ez a tervek
szerint augusztus közepére befejeződik.
Iskolakezdéskor mindig nagyobb a zsúfoltság kerületünk legforgalmasabb út-

Németh Zoltán
önkormányzati képviselő,
alpolgármester, Fidesz–KDNP

Mindenki elmondhatta
a véleményét
a kerületi parkolási
koncepcióról
Budafok belvárosa az utóbbi években
sajnos olyanná vált, mint egy P+R parkoló. Azt vettük észre, hogy sokan, akik
többnyire az agglomerációból érkeznek
a fővárosba, egész napra leteszik itt az
autóikat. Ezzel viszont elveszik a helyet
azoktól, akik itt élnek, illetve ténylegesen
a kerületben van dolguk. Az utóbbi évek-



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Rendhagyó
Kerület napja
Jja. A képviselő-testület 2016-ban döntött arról, hogy ezt a napot a Kerüúnius 21. Záborszky Nándor, Budafok első polgármesterének születésnap-

let Napjává nyilvánítja. 2017-ben ünnepeltük együtt először. A hagyományteremtő jelleggel elindított kezdeményezés egy olyan lehetőség, amikor évről
évre együtt tekinthetjük át, mit sikerült megvalósítanunk, mik a további közös terveink, és a kerületi díjak ünnepélyes átadásával köszönjük meg a közösség érdekében kiemelkedő munkát végző lakótársaink teljesítményét. Az
évfordulóhoz kapcsolódó ünnepélyes rendezvényt igyekszünk minden évben
pontosan június 21-én, Záborszky Nándor születésének napján megtartani,
azonban sajnálatos módon erre 2020-ban a koronavírus-járvány miatt nem
volt lehetőségünk. A pandémia harmadik hullámát ugyan legyőztük, de a veszély még nem múlt el, ezért idén rendhagyó módon rendezzük meg a Kerület Napját.
Június 19. és július 17. között kéthetente várjuk változatos programokkal
Budafok-Tétény lakóit a szabadban, nyárindító gyanánt. Lesz sport, szórakozás, kultúra és persze jó hangulat! Az első programra a Klauzál Háznál kerül
sor, ahol szabadtéri főzőversenyt hirdet a Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ a Szabadtűzi Lovagrend Gasztronómiai Egyesülettel közösen. A „Budafok-Tétény Legjobb Főzőcsapata” elnevezésű vándorkupát bárki
elnyerheti. A megmérettetésen részt vehetnek civil és munkahelyi közösségek,
baráti társaságok, családok és egyéb szervezetek is. Idén is köszöntjük a Kerület Párját, akik az önkormányzatunk támogatásával köthetnek házasságot, és
egy évig viselhetik az elnyert címet. A szerencsés ifjú párnak az önkormányzat
ingyenesen biztosítja a Városháza Házasságkötő termét, és Budafok-Tétény
polgármestere előtt mondják ki a boldogító igent.
Nagyon örülök annak, hogy végre felhőtlenül ünnepelhetünk kicsit, élvezhetjük egymás társaságát. A Kerület Napján kiosztandó díjakra vonatkozó
képviselői döntések is szinte egyhangúan születtek meg önkormányzatunkban.
Ez egy újabb lépés az együttműködéshez vezető úton. Rendkívül fontosnak
tartom, hogy miután egyetlen párt kivételével aláírtuk a FELELŐSSÉGGEL
A KERÜLET EGYSÉGÉÉRT megállapodást, azt a gyakorlatba is ültessük
át, töltsük meg tartalommal. Továbbra is arra törekszem, hogy ez az együttműködés a jövőben is megvalósuljon, hiszen az itt élő polgárok érdeke a pártszempontok felett áll. A szokásokhoz híven idén is a Klauzál Házban adjuk át
a kerületi díjakat azoknak, akik életükkel és munkájukkal kiemelkedőt alkottak Budafok-Tétényben. Hamarosan fény derül arra is, hogy ki lesz kerületünk díszpolgára.
A Kerület Napja egy újabb olyan lehetőség, amikor a hétköznapi gondokat
félretéve ünnepelhetjük együtt kisvárosunkat és azt, hogy részesei lehetünk az
itt élők közösségének. Bízom benne, hogy jövőre már ismét koncertekkel és
különleges programokkal kedveskedhetünk lakótársainknak. n

Kovács István és Perlai Zoltán
önkormányzati képviselők
Demokratikus Koalíció

ján, ezért megkértük a fővárost, hogy
szeptemberben ne legyen munkavégzés
és lezárás, a nyugodtabb iskolakezdés
érdekében.
Az ideális az lenne, ha egy-egy szakasz gázvezeték felújítása után az adott
részen az út megkapná a végleges, új
aszfaltburkolatot. Ha ez nem sikerül, valószínűleg októberre tolódik az útburkolat felújítása. A Kossuth Lajos utca után a
városközpont rekonstrukciója következik.
Ez a Tóth József utcai körforgalom kialakításával kezdődik, a főváros tervei szerint már idén. Ez a kereszteződés biztonsági szempontból az egyik legkritikusabb
Budafokon. Ezért bízunk benne, hogy minél előbb elkészül a körforgalom. A cso-

mópont rendezése reményeink szerint
megkönnyíti az itt közlekedők helyzetét,
és ezzel növeljük a lakótársaink biztonságát.
A körforgalommal egy időben újítja fel
a főváros a Mária Terézia utcát a Donszky
Árpád utcáig, egyszerűsítve a Pécsi utca
becsatlakozását is.
Bár a fővárosi önkormányzat 2023-ig
nem tervezi a Kossuth Lajos utcán kívül
más útszakasz felújítását, Budafok-Tétényben nem állnak le a munkálatok. Kerületünk önkormányzata a kormány célzott támogatásának köszönhetően 500
millió forint értékben újít fel további utakat, elsősorban a fővárosi kezelésűekre
koncentrálva. n

ben igyekeztünk minél több parkolóhelyet létrehozni, azonban ez sem bizonyult
elegendőnek.
2019-ben a parkolási konzultáció során megkérdeztük a lakosságot. Az akkor beérkezett véleményeket figyelembe
véve, szakértő tervezők bevonásával elkészítettük a Budafok belvárosi parkolás
koncepcióját.
Ez a kerület északi határától a Tóth
József utcai csomópontig húzódó területre terjed ki olyan forgalomtechnikai, parkolásszabályozási javaslatokkal,
amelyek megkönnyítenék a kerületi autósok mindennapjait, gondolva a terület
lakóira, az oda járó vásárlókra vagy szolgáltatást igénybe vevőkre. Fizetőparkolást nem szeretnénk, amíg a kerületiek
ezt nem kérik, viszont a parkolás szabályozása elengedhetetlennek tűnik. Egyes

lakótelepi részeken az ott lakók és az oda
igyekvők hajthatnának be és parkolhatnának, a boltok, a szakrendelő és az intézmények közelében időkorlátos parkolást tervezünk. Ugyanakkor maradnak
korlátozással nem érintett helyek is, ahol
egész nap lehetne parkolni.
A részletes koncepcióról június 15ig mindenki elmondhatta a véleményét,
amelyeket hamarosan összegzünk,
majd ennek ismeretében véglegesítjük a tartalmat. Ezután elkészül a forgalomtechnikai terv, majd a Budapest
Közút Zrt. jóváhagyása és a kivitelező
kiválasztása után kezdődhet meg a kivitelezés.
Köszönjük mindenkinek, aki elmondta a véleményét és segítette Budafok-Tétény önkormányzatának munkáját! n

Közös program, közös jelölt
Az ellenzéki előválasztás példátlan vállalkozás a hazai történelemben, hiszen az
ország mind a 106 választókerületében szavazás útján dől el, kik lesznek a fideszes
képviselőjelöltek legesélyesebb kihívói, mint ahogy a közös ellenzéki miniszterelnökjelölt személyéről is a választók dönthetnek. A kormányváltásra készülő ellenzéki tábor fontos és egyben izgalmas hetek elé néz.
Az ellenzéki pártok sok tekintetben különböző elképzelésekkel, mindegyikük
más-más társadalmi csoportot megszólítva léptek szövetségre azzal a céllal, hogy
közös programot alkotva álljanak a választók elé, sikeres alternatívát adva a jelenlegi
hatalom leváltására, a fideszes világ meghaladására. Ezt a munkát már hónapok óta
végzik az ellenzéki pártok és a velük együttműködő civil szervezetek. A program váza
elkészült és nyilvánosságra is került.
A nyár végén kezdődő előválasztás ennek a közös munkának a következő fejezete, ahol azokat a személyeket keressük, akiket a közös program végrehajtásával kívánunk megbízni 2022-től. Döntésünket befolyásolja, hogy a jelölt mennyire ismert,
elismert, a munkájával elégedettek vagyunk-e és esélyesnek tartjuk-e a jövő áprilisi győzelemre.
A Demokratikus Koalíció e szempontoknak megfelelően Molnár Gyulát, az MSZP–
Párbeszéd szövetség jelöltjét támogatja az ellenzéki előválasztáson Dél-Budán. Gyula
már hétszer győzte le a Fideszt, legutóbb 2018-ban teljes ellenzéki összefogás nélkül
is. Azt várjuk tőle, hogy jövőre nyolcadszor is győzzön! Személyében olyan politikust
támogathatunk, aki leendő kormánypárti képviselőként mindent megtesz BudafokTétény problémáinak megoldásáért. Számára nem lehet gond a sokszínű ellenzéki
közösség képviselete, hiszen korábban újbudai polgármesterként már megtanulta,
miként kell egy többpárti koalíció élén politizálni az emberek, egy település érdekében.
Budafok-Tétény DK-s közössége nevében szeretnénk megköszönni kerületi elnökünk, Bollók Istvánné eddigi sikeres munkáját, amire természetesen a kampány során is szükségünk lesz!
A Demokratikus Koalíció és az MSZP–Párbeszéd megállapodása értelmében Molnár Gyula a kormányváltást követően, 2022 tavaszától a DK parlamenti frakciójában
folytatja munkáját. Mindez a már meglévő jó munkakapcsolatokat még gördülékenyebbé teszi, hiszen Újbudát DK-s polgármester vezeti, itt, Budafok-Tétényben pedig
a DK-frakció az ellenzéki munka motorja. Szükségünk is lesz a segítségre, amit Molnár Gyula kormánypárti képviselőként nyújthat, mint ahogy mi is készen állunk, hogy
munkáját segítsük – a budafokiakért, a tétényiekért! 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.

 Városházi Híradó
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Wolf Kati a gyerekekért
Sok jótékony segítségre teremt lehetőséget a nyár
djuk vissza az esélyt, amit a járvány

Aa legszegényebb gyerekektől elvett

– buzdított adományozásra immáron
sokadszor Wolf Kati az Ökumenikus
Segélyszervezet Felhőtlen gyermekkor összefogás kampányának nyitórendezvényén. Az énekesnő, aki a minden
szeptemberben meghirdetett Iskolakezdés együtt! kampány arca, tizedik
éve segíti a segélyszervezet munkáját, mert szívügyének tekinti a rászoruló gyerekek és szüleik megsegítését.
Önkéntesként dolgozik a közös célért,
a promotáláson túl a csomagok összeállításában, az adományosztásban, sőt
a gyerekek táboroztatásában is részt
vesz. A két serdülő kislányt nevelő előadóművész a koronavírus-járvány időszaka alatt a szervezet intézményeiben
élőknek online koncertet adott, de már
alig várja, hogy végre szemtől szembe
találkozhasson közönségével.
Wolf Katival az új kampány sajtótájékoztatója után beszélgettünk az

Ökumenikus Segélyszervezet budafoki központjában.
– Milyen feladatok várják, mielőtt
nekiállna, hogy megtöltse a gyerekek
iskolatáskáját a következő tanévre?
– A segélyszervezet Kapaszkodó
programja országszerte húsz helyszínen támogatja a gyerekek felzárkózását. A pandémia miatt sokuk még a korábbinál is nehezebb helyzetbe került,
ezért a következő hónapokban nekik
szeretnénk segíteni, többek között az
ottalvós és napközis táborainkkal.
– Hogy élte meg az elmúlt időszakot
édesanyaként?
– Talán a kamaszoknak volt a legnagyobb kihívásokkal teli ez az év, őket
viselte meg a legjobban az otthonülés.
Tizenévesen az ember elsősorban nem
a szüleivel akar lenni, hanem a barátaival, szeretne csatangolni, közös élményeket szerezni és szerelembe esni.
A gyerekek viszont könnyen és gyorsan alkalmazkodnak, így az enyémek

is mindent megcsináltak panaszkodás
nélkül. Mi, ellentétben a támogatottjainkkal, jó körülmények között élünk,
így a tanuláshoz például volt laptopjuk,
tabletjük és internetezési lehetőség is.
– Készül a nyári nyitásra?
– Ez az időszak mindenkinek nehéz
volt, esetleg az alkotó emberek viselték könnyebben a bezártságot. Apukám
(Wolf Péter zeneszerző – a szerk.) például, aki egyébként is nagyon nagy munkabírású ember, most még termékenyebb
időszakot élt át, én viszont nem sokat koncerteztem, ahogy más se. Új területre merészkedtem, végre elkezdtem éneket tanítani, ami nagyon izgalmas, úgyhogy
folytatni szeretném. Emellett új dalokat
csináltunk, elkészült egy gyereklemezem,
teljesen új koncertműsorokat állítottunk
össze, és ugrásra készen állunk a rajtvonalnál, hogy mindezt végre bemutathassuk. Iszonyúan várom, hogy visszaálljon
a régi rend, de pillanatnyilag tele vagyok
kérdőjellel. n (Tamás Angéla)

Tárlat a Télikert Galériában
Horváth Zita alkotásaiból nyílt kiállítás a Szelmann Házban
Kiállítás nyílt a Szelmann Házban Horváth Zita képeiből. A már tavaly októberre tervezett, de a járvány miatt akkor elmaradt tárlaton sokféle témát
feldolgozó, különféle technikával készült kép sorakozik a Télikert Galéria
falain. A több mint harminc alkotás között találunk portrékat (Mick Jagger,
Paraszt bácsi, Önarckép), utcarészletés absztrakt festményeket, csendéletet
és állatábrázolásokat is.
– Horváth Zitát a szakmai felkészültségen túl az őszinteség és szakmai bátorság jellemzi. Otthon van a technikákban, és bátran váltogatja, keveri azokat.
Olaj-, akril-, akvarell- és pasztelképek
tanusítják mindezt. A látványhű megjelenítés mellett fantáziájának is bátran utat enged, sőt a humor is jelen
van néhány témájában – mondta a kiállítás megnyitóján az alkotót méltató
Schéffer Anna keramikus iparművész,
aki külön felhívta a figyelmet az Ádám
és Éva címet viselő, a Covid-járványt
humorral megjelenítő alkotásra.
„Először nyomdában, majd dohányboltban, később moziellenőrként, azután gazdasági vonalon, az egészségügyben dolgoztam, míg végül férjem
vállalkozásához csatlakoztam” – olvasható az 1954-ben született Horváth
Zita Önarckép című munkája alatt.
– Mindig vonzódást éreztem a képzőművészetek iránt, de nem volt le-

hetőségem képezni magam. 2013-ban
elmentem nyugdíjba, és akkor végre teljesült a vágyam, rajzolni és festeni kezdtem. A Budapesti Művészeti
Központban működő művészeti szabadiskolán Fiók Lászlóhoz és Utcai
Dávidhoz, illetve a Mészáros László Képzőművészeti Körbe Neuberger
István festőtanárhoz jártam kurzusokra, de sokat tanultam a nyári alkotótáborokban is – mesélte a festő, akinek
budafoki otthonában számtalan munkája kapott helyet a falakon. – Közel
háromszáz képet rajzoltam és festettem
a nyolc év alatt. A legszívesebben farostlemezre és vászonra dolgozom. A
farostot azért is kedvelem, mert mindkét oldalát tudom használni, így egy lemezre két képet festek, és a keretben
tetszés szerint cserélhetem azokat –
árulta el a takarékosság titkát Horváth
Zita, akinek csoportos kiállításai mellett ez a második önálló tárlata.
Elmondása szerint már gyermekkorában jól rajzolt, tehetségét valószínűleg restaurátor édesanyjától örökölte. Amíg az egészségügyben dolgozott,
gobelineket készített, mert csak a
nyugdíjas évek teremtettek lehetőséget
arra, hogy elmélyülten átadhassa magát a festészetnek.
(Horváth Zita kiállítása június 30-ig
látható a Szelmann Ház Télikert Galériájában minden hétköznap 8 és 14 óra
között.) n (Tamás Angéla)

Egész évben várják az olvasókat
A járvány hatásai miatt elmarad a nyári szünet a kerületi könyvtárakban
A könyvtári szolgáltatások iránt olyan
nagy az érdeklődés, hogy az olvasók igényeit figyelembe véve nem tart
nyári szünetet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK). Budafok-Tétény
mindkét könyvtára (Budafok és Nagytétény) hétfőn, szerdán és pénteken
13–18 óráig, kedden és csütörtökön
10–16 óráig várja olvasóit július 5-től
szeptember 5-ig.
könyvtárakba önállóan csak a koro-

Anavírus elleni védettségüket igazolni

tudó 18 év alattiak, az érvényes védettségi igazolványt vagy az „EESZT Alkalmazás” applikációban az oltási igazolást
a személyi igazolvánnyal együtt bemutató felnőtt olvasók, valamint a felügyeletük alá tartozó kiskorúak léphetnek be. A
maszkviselés, valamint a távolságtartás
mindenkire nézve kötelező.
Akik nem tudják a védettségüket
igazolni, azok számára továbbra is működik a Könyvtári Cserepont szolgáltatás, így az olvasók a könyvtárba való
belépés nélkül, előzetes igényleadással kölcsönözhetnek. A cserepontokon
lehetőség van a beiratkozásra, a kölcsönzött művek visszaadására és az
esetleges tartozások rendezésére is. Az
újranyitás előtt kikölcsönzött műveket
június 30-ig lehet késedelmi díj felszámítása nélkül visszaadni.

Június 9-től mindkét kerületi könyvtárban ismét elérhető a Könyvet házhoz szolgáltatás. Ennek keretében az
ideiglenesen vagy tartósan otthonukhoz kötött olvasók számára ingyenes
a kölcsönözni kívánt dokumentumok
és szükség szerint a lejátszóeszközök
házhoz szállítása.
A könyvtári tagok számára szeptember 5-ig térítésmentes az előjegyzés, ahogy a FSZEK által előfizetett és
közvetített adatbázisok is. Akik nem
rendelkeznek tagsággal, online regisztrációt követően egy napijegy áráért

30 napig használhatják az adatbázisokat, valamint telefonon, e-mailben és
Skype-on továbbra is rendelkezésre áll
a Könyvtár otthonról tanulástámogató
információs szolgáltatás is.
Az érdeklődők további felvilágosítást Varga Mónikától (Budafok), a
06-1/424-5989 telefonszámon, illetve
a fszek2203@fszek.hu e-mail címen,
Spánitz Évától (Nagytétény) a 061/207-5257-es telefonszámon, illetve
a fszek2201@fszek.hu e-mail címen
kérhetnek. n (Tamás Angéla)

Újra nyitva a Memento Park
Az önkormányzattól nyertek kulturális támogatást
z önkormányzat kulturális pályáza-

Atán elnyert anyagi támogatás lehetővé
tette, hogy 2021-ben a XXII. kerület civil közösségei és diákjai számára személyesen is bemutathassák Budapest egyik
legfontosabb, legérdekesebb és legegyedibb kulturális létesítményét, amely immár csaknem harminc éve fogadja a látogatókat – olvasható a Memento Park
felhívásában, amely egyaránt kínál kedvezményes látogatási lehetőséget a kerületi civileknek és diákoknak.
A Szoborpark Múzeum a járványügyi korlátozások enyhítése után újra

nyitva áll, s igyekszik megteremteni
a látogatók számára az emberi kapcsolatok ápolása és a kültéri, kulturális szabadidős tevékenység lehetőségét.
Mindkét „célcsoport” számára jelentős kedvezmények mellett tart körbevezetést a múzeum személyzete, a
kényelmes tempójú séta ráadásul természeti látnivalókkal is kiegészül: a
Memento Park közvetlen közelében
lévő Tétényi-fennsík nyugodt élővilága ugyanis a látogatók igénye szerint
szintén része az útvonalnak. n (vh)
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 Városházi Híradó

Adó-visszatérítés
a családoknak

Visszakapják a gyerekeket nevelő szülők az szja-t
A kormány döntött arról, hogy a GDP
5,5 százalékos növekedési szintje esetén jövőre a gyereket nevelő családok
visszakapják az idei szja-befizetéseiket. A visszafizetés felső határa az átlagjövedelem adószintje, illetve legfeljebb 800 ezer forint lesz. Orbán Viktor
miniszterelnök bejelentette: „az a fölötti részt nem kapja vissza senki, csak
az az alattit, de azt mindenki visszakapja.”
angsúlyozta: még sok pontosítást

Hkell végrehajtani, és “nem akarjuk,

Legyűrtük a járvány
harmadik hullámát

hogy a kocsi megelőzze a lovakat”, így
részletkérdések akkor esedékesek, ha
túl vannak a többek között erről is szóló nemzeti konzultáción. Azt ugyanakkor jelezte: az előzetes számítások
szerint – a részletszabályoktól függően – 530-580 milliárd forint befizetett
adó visszaadásáról van szó, és körülbelül 1,1 millió család kaphat kisebb
vagy nagyobb, a befizetett adó mértékétől függő visszatérítést.
Megerősítette: az adók visszaadására akkor lesz lehetőség, ha a 2021-es
költségvetésben tervezett 4,3 százalé-

kos gazdasági növekedésnél nagyobb,
legalább 5,5 százalékos GDP-emelkedés lesz. Közölte azt is: ez egyszeri intézkedés lesz, ami a járvány miatt
van. A hitelmoratóriumról elmondta:
szeptember 30-ig hosszabbították meg
a mostani moratóriumi rendszert, így
ez az a határidő, amíg ki kell tárgyalni
az új megállapodást, ellenkező esetben
marad a mostani. Orbán Viktor szerint
nagy vita van a kérdésben: a bankok
szeretnék, ha minél hamarabb, minél
gyorsabban, minél több ember szállna
ki a hitelmoratóriumból, a kormány pedig észszerű ütemet akar.
“Egyetértünk azzal”, hogy nem lehet berendezkedni egy olyan életre, hogy a felvett hiteleket egyáltalán
nem fizetik vissza, ugyanakkor Magyarország egy válság után van, amely
megviselte az embereket, a családokat, a kis- és középvállalkozásokat. A
bankoknak sem lehet az a célja, hogy
tönkremenjenek az emberek, hanem
egy olyan menetrendet kell megadni,
amely jó az embereknek is, jó a vállalkozásoknak és jó a bankoknak is – fogalmazott. n (vh)

Elveszíthetik az oltási igazolványt, akik nem veszik fel a második oltást
Magyarország az egyetlen ország az
EU-ban, ahol több vakcina áll rendelkezésre, mint ahányan oltásra jelentkeztek – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök.
kormányfő mindenkit arra kért,

Ahogy éljen az oltás lehetőségével,

mert a járvány csak azoknak ért véget,
akik beoltatták magukat.
Hangsúlyozta: a járvány harmadik
hullámát legyűrtük, mert az új fertőzöttek száma egyre gyorsabb ütemben
csökken, és alacsony a pozitív tesztek
aránya. Az oltásokat tekintve nagyon
jól állunk, az első oltást tekintve a második, a második oltást tekintve az első
helyen van Magyarország – közölte.
Elmondta azt is: a belügyminiszter tájékoztatása szerint nyugati vakcinákból 17 millió adag van, illetve érkezik. Pfizerből 6,1 millió, Modernából
1 millió, AstraZenecából ötmillió,
Janssenből 4 millió lesz; ez azt jelenti, hogy Magyarország minden-

kit képes nemcsak harmadjára, hanem
negyedjére is beoltani – részletezte.
Hozzátette: kínai vakcina is van
még, egyedül az orosz vakcinát kapkodták el, abból 40-50 ezer van már
csak.
Azok viszont elveszítik a védettségi
igazolványt, akik nem oltatják be magukat a második adag vakcinával. Elmondta, 137 ezer ember nem vette fel
a koronavírus elleni vakcina második
adagját. Akinek lejárt a második oltásra kijelölt határideje, és nem veszi fel a
oltást, annak törölni fogják a védettségi igazolványát a nyilvántartásból. Ez
azt jelenti, hogy az érintett el fogja veszíteni az első oltás után kiadott védettségi igazolványát és az azzal járó kedvezményeket.
A kormányfő közölte, a kormány
döntése értelmében a jövő héttől átállnak a készenléti oltási rendre.
A gazdaság újraindításáról szóló
kormánydöntésekről elmondta: nemzeti konzultációt indítanak ezzel kap-

csolatban. A kormányfő szerint a konzultációban az emberek véleményét
kérik majd arról, hogy a minimálbért
egy vagy több lépésben 200 ezer forintos szintre emeljék, azzal, hogy ennek
ellentételezéseképpen adókedvezményeket kell adni a kis- és közepes vállalkozásoknak. Erről meg kell állapodni a gazdasági kamarával, valamint a
kereskedelmi és iparkamarával – jelezte.
Közölte azt is: szeretnének megerősítést a kormány azon javaslata tekintetében is, hogy a gyermeket nevelő
szülők visszakapják a 2021-ben befizetett adójukat a 2022-es év során, azzal
a felső határral, hogy az átlagbér adószintjéig mindenkinek visszaadják ezt
az összeget, afölött pedig nem.
A konzultációban szeretnének dönteni a hitelmoratórium kérdéséről is.
Jelezte: éles szakmai viták zajlanak a
bankszövetség és a kormány között, hogyan alakuljon át a hitelmoratórium. n
(koronavirus.gov.hu)

Fizetett szabadság a védekezés segítőinek
Tíz nap fizetett többletszabadságra jogosultak a védekezésben részt vevők
A kormány a legutóbbi ülésén úgy
döntött, hogy tíz nap fizetett többletszabadságot kapnak a védekezésben
részt vevők – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a Kormányinfón.
Az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben található meg.
jogszabály szerint két éven belül

A10 nap többletszabadságra jogosul-

tak a koronavírus-járvány elleni védekezésben részt vevő egészségügyi
szolgálati jogviszonyban dolgozók, a
rendvédelmi dolgozók, a katonák és
a honvédségi alkalmazottak, a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és
kormányhivatali dolgozók. A jogosultság több mint 170 ezer közszolgálatban dolgozót érint.
Arról, hogy a többletszabadságra ki
jogosult, a rendőrök esetében az állományilletékes parancsnok vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv szervezeti egységének vezetője, a katonák és
kormányhivatali dolgozók esetében a
munkáltatói jogkört gyakorló személy,
míg az egészségügyben és szociális intézményekben a munkáltató dönt.

A kormány ezzel is szeretné kifejezni köszönetét és megbecsülését a
védekezésben részt vevőknek, akik az
elmúlt hónapokban segítették, hogy le-

győzzük a járvány harmadik hullámát
is és végrehajtsuk Európa egyik legsikeresebb oltási programját. n
(Kormányzati Tájékoztatási Központ)

Elkezdődik a gyerekek oltása
Regisztrálhatnak a szülők a 12–15 évesek vakcinációjára
Már a 12–15 évesek oltására is lehet
időpontot foglalni a regisztráció érvényesítése után a kormány döntése szerint.
únius 10-től már a 12–15 évese-

Jket is lehet regisztrálni oltásra a

vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt a szülőnek van joga elvégezni, az online regisztráció során meg
kell adni a gyerek nevét, életkorát,
TAJ-számát, lakcímét és a szülő elérhetőségeit. Ha a szülő saját e-mail címével már korábban regisztrált oltásra, akkor a gyerek regisztrációjához új
e-mail címet kell létrehoznia.
Pontos és hiánytalan adatok esetén
a regisztrációt néhány napon belül érvényesítik, és mint minden más érvényesen regisztráló, a gyereküket beoltatni kívánó szülők is automatikusan
tudnak online időpontot foglalni kórházi oltópontra az eeszt.gov.hu honlapon. Ez esetben a regisztrált gyerek
TAJ-számával tudnak belépni az időpontfoglalóba.

A 15 év alattiak oltása jelenleg csak
Pfizer-vakcinával lehetséges. A háziorvos és házi gyermekorvos is olthatja ezt
a korosztályt, ha a praxisában összegyűlik annyi oltandó gyerek, amennyivel
egy ampulla Pfizer vakcina kinyitása
esetén oltóanyag nem megy kárba (egy
ampulla Pfizer vakcinából 6 fő oltható).
Az oltás időpontjára, kérjük, hogy
a szülők vigyék magukkal a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülői hozzájáruló nyilatkozat letölthető a https://koronavirus.gov.hu/sites/
default/files/sites/default/files/imce/
szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat_
vedooltashoz_12_es_18_ev_kozotti_
szemelyek_reszere.pdf linken.
Az oltás természetesen önkéntes, arról a szülőnek van joga dönteni. Kérdés
esetén javasoljuk, hogy a szülő kérje ki
a háziorvos, házi gyermekorvos vagy a
gyermek kezelőorvosának véleményét
is. Felhívják a szülők figyelmét, hogy
12 év alatti gyerekeket továbbra sem
lehet oltani, és regisztrációjukat sem
fogadják el. n (koronavirus.gov.hu)

Városházi Híradó
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EGYHÁZI HÍREK

 Városházi Híradó

Baptista
lelkipásztorok
Budafokon
Papp János és Halász Attila ünnepélyes
beiktatása a Péter-Pál utcában
A Budafoki Baptista Gyülekezet száznegyven éve jelen van a XXII. kerületben, közösségükben a gyerekektől a
„szívükben fiatalok”-ig minden korosztály megtalálható. A Péter-Pál utcában lévő Isten házában vírusmentes
időszakban közel háromszázan vesznek részt a vasárnapi istentiszteleten.
A gyülekezet a január óta szolgálatot
teljesítő két lelkipásztor, Papp János
és Halász Attila ünnepélyes beiktatását
tartotta május 30-án.
lelkészek a budafoki baptista kö-

Azösség hívására érkeztek a kerület-

be, hogy lelki gondozást nyújtsanak a
júniustól állandó lelkipásztor nélkül
maradt gyülekezet tagjainak.
A Magyarországi Baptista Egyház
elnökével, Papp Jánossal és a közvetlenül a beiktatása előtt lelkipásztorrá
avatott Halász Attilával beszélgettünk.
Városházi Híradó (V. H.): – Milyen közösséget „örököltek” elődjüktől?
Papp János (P. J.): – A budafoki az
egyik legnépesebb és legerősebb gyülekezet. Harmóniában működik a településrésszel, és az elkötelezett, nagyszerű, hívő embereknek köszönhetően
érkezésünkkor jó lelki állapot és jó közösségi helyzet fogadott bennünket.
Összetartó, életadó gyülekezet, hiszen
az ország sok pontján nyújtott már segítséget új közösségek létrejöttében,
így a Rózsakerti Baptista Közösség
megalakulásában is. Másik sajátossága a gazdag zenei működés. A kóruson
kívül sokféle zenei formáció teszi tel-

jessé az istentiszteleteket és az egyéb
programokat.
V. H.: – Milyen szálak fűzik önöket
Budafokhoz, és milyen feladatokat látnak el?
Halász Attila (H. A.): – Feleségemmel és két kicsi lányommal nemrég költöztem Budafokra, ahol sok évvel ezelőtt apósomék gondnokként
szolgáltak a gyülekezetben. Korábban
Szentendrén foglalkoztam a fiatalokkal, majd egy évet Kárpátalján töltöttem, ahol elindítottunk egy napközis
házat, ifjúsági gyermekotthont. A beiktatásom előtt avattak lelkipásztorrá. Missziós lelkészként azokkal az ifjúságot érintő ügyekkel foglalkozom,
amelyek az épületen kívül zajlanak,
például a tízfős házi csoportok megerősítésével, programok, táborok szervezésével és vezetésével, a fiatal felnőttek és családok lelki pásztorlásával.
P. J.: – Az országban több mint háromszáz, ebből Budapesten huszonhat
baptista gyülekezet működik, és közel
harmincezer hívő vesz részt vasárnaponként az istentiszteleteinken. Ezenkívül a szociális és oktatási intézményeinkhez tartozók is a baptista vallást
gyakorolják, így a velük való kapcsolattartás is feladatom a Magyarországi
Baptista Egyház elnökeként. Itt pedig a
helyi gyülekezet lelkészi teendőit végzem. Két felnőtt gyermekem és négy
unokám van, mindegyik kislány, de
nemsokára megszületik az ötödik, aki
kisfiú lesz. A város másik részéről járok a gyülekezethez, de a kisebbik lá-

Halász Attila és Papp János

nyomék a kerületben laknak és a budafoki gyülekezethez tartoznak.
V. H.: – Mit szeretnének megvalósítani a közeli, illetve távolabbi jövőben?
P. J.: – A legsürgetőbb feladatunk,
hogy a covid után újra felépítsük a
gyülekezet rendes működését. Fontos
az újabb és újabb vezetők, munkatársak képzése, felkészítése, hogy minél
teljesebb lehessen a közösségünk élete és a kifelé végzett szolgálat is aktívabbá váljon, ezért egy házi bibliaisko-

la rendszerében is gondolkodunk. Jó
kapcsolatok kiépítésére törekszünk az
önkormányzattal, más felekezetekkel
és a kerületben élőkkel. Ennek elérése
érdekében erősíteni és gazdagítani kívánjuk az online felületeinket is.
H. A.: – Három tábort szervezünk,
amelyekből kettő napközi és központja
az imaház, valamint egy „kütyük” nélküli, ottalvós nomád tábort az Őrségben. A
Camp 180 néven meghirdetett angol nyelvi táborunk vezetője egy USA-ból érke-

zett misszionárius család, akiknek a munkáját több amerikai önkéntes segíti majd.
Táborainkba nemcsak a gyülekezet tagjai,
hanem bárki jelentkezhet. Később újjáélesztenénk a Baba-Mama kört, és hétről
hétre programokkal várnánk a gyerekeikkel részt vevő anyukákat. Kávéházat is
működtetnénk, hogy előadókat hívhassunk és kulturális rendezvényeket is tarthassunk a családoknak, valamint azt tervezzük, hogy minél több, fiatalokat vonzó
programot biztosítunk. n (Tamás Angéla)

Megújult a Nepomuki-szobor
Restaurálták a hajósok védőszentjének szobrát
Megújult a folyók, hidak, hajósok védőszentjének szobra, a Hosszúhegy téren
álló Nepomuki Szent János. A szobrot
június 18-án, pénteken 15 órakor szenteli fel Ailer Gáspár atya, a Szent Lipóttemplom plébánosa.
z országban lévő, nagyjából hétszáz

ANepomuki Szent János-szoborból

Kocsis Tamás, Kocsis Fülöp, Simicskó István, Karsay Ferenc és Németh Zoltán alpolgármester a parókiaszentelésen

Parókiát szenteltek Budafokon

Beköltözött Kocsis Tamás, a Dél-budai Görögkatolikus Szervezőlelkészség vezetője
ájus utolsó szombatján felszena görögkatolikus parókiát a Péter-Pál utcában. A közösségi térként is működő egyházi épületbe a helyi
görögkatolikusoknak miséző Kocsis Tamás, a Dél-budai Görögkatolikus Szervezőlelkészség vezetője költözött be
családjával. A parókiát Kocsis Fülöp
hajdúdorogi érsek, metropolita áldotta meg, aki a felszentelés előtt egyházuk
egyik erősségeként kiemelte a családok
jelentőségét. Mint mondta, a statisztikák
szerint a magyarországi vallások közül a
görögkatolikus egyházban van a legtöbb
gyerek, amely annak is köszönhető, hogy
papjaik többsége családos ember, sok
gyerekkel. Ez hat az emberekre, így ők
sem félnek sok gyereket vállalni, és ahol

Mtelték

vannak családok, ott van jövő is. A metropolita hangsúlyozta: a család, a közösségi összetartozás, a hagyományokhoz való
kötődés a hétköznapi életet is átjárja, ezért
nem tartja magukat csak templomi keresztényeknek, mégis nagyon fontos, hogy legyen a helyi görögkatolikusoknak Isten
háza. Jelenleg a Péter-Pál-kápolnában
tartják a szentmiséket, de reméli, hamarosan lesz erejük felépíteni egy saját templomot a környéken.
– Egy újabb olyan állomáshely, egy
újabb olyan világítótorony, a kereszténység egyfajta bástyája épült meg és szentelték fel, amellyel keresztény értékeinket
tudjuk felmutatni és megőrizni gyermekeink és unokáink számára – mondta
Simicskó István az ünnepségen. A Ke-

reszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője hozzátette: kellenek olyan találkozási
pontok, olyan helyek, templomok, plébániák, parókiák, ahol lehetőséget kapnak
az emberek, a családok, hogy megélhessék istenhitüket és közösségi életüket is.
Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere az ünnepi eseményen arra kérte a görögkatolikus híveket, hogy vegyenek részt abban a közös munkában, amit
nagyon áldozatkészen végez az összes kerületi egyház, legyen szó oktatásról, szociális munkáról vagy egyéb közösségépítő
tevékenységről. Az elöljáró hozzátette: az
együttműködést biztosítottnak látja, mert
Kocsis Tamás lelkész személyében egy
agilis, fiatal, rátermett papot kapott a kerület. n (Tamás Angéla)

a Híd Zrt. a Hidak és hídépítők napja alkalmából minden évben felújíttat
egyet, melyek közül idén a budafokira
esett a választás.
A budafoki szobor 1750 körül készülhetett puhamészkőből, és a XVIII.
század végén kerülhetett a barokk terecskére. A prágai kanonokot az ismeretlen szobrász főpapi ornátusban, a
vértanúság jelével – kezében a pálmaággal és a kereszttel, amelyen Krisztus
látható – ábrázolta. A szent mindkét oldalán eredetileg egy-egy angyal ült.
A szobrot, három társa segítségével, Varga Zoltán Zsolt varázsolta újjá,
aki eddig harmincnyolc Nepomukiszobrot restaurált országszerte. A gödöllői szobrász-restaurátor előzetesen
kutatásokat végzett, és kiderült számára, hogy a Budafokon felállított szobor kereszt felé forduló és hajló fejét
1925-ben vandálok megsemmisítették,
1929-ben pedig egy túl nagy és centrális helyzetű fejet tettek a helyére a barokkra nem jellemző hajviselettel. Az
angyalok az I. világháború utáni években eltűntek, és azokat nem pótolták.
– Sajnos csak egyetlenegy homályos levelezőlap maradt fenn az eredeti szoborról. Azon látszik, hogy milyen
volt a figura feje, a hiányzó csillagkoszorú, és nagyon elmosódottan ugyan,
de a mellette lévő két angyal is – mesélte Varga Zoltán Zsolt, aki elmondta,
hogy a szobrot korábban ugyan kétszer
is restaurálták, 1935-ben és 1980-ban,
de kutatási eredményei miatt helyen-

ként változtatnia kellett a Szemerey
Kiss Balázs által készített restaurálási
terven, hogy a szobor megfelelhessen
az eredetinek.
A főrestaurátor a fejet kisebbre faragta, és más pozícióba helyezte, mert
mint mondta, aki Nepomukival foglalkozik, az tudja, hogy a szentnek
mindig Krisztus felé kell hajolnia. A
szobor lábain lévő szandált cipőre cserélte, mert Nepomuki Szent János nem
szerzetes volt, hanem főpap, és a kettős
gallér helyét is korrigálta. Kiemelte,
hogy ezek apróságoknak látszanak, pedig nagyon fontos részletek. Az egyetlen archív felvétel alapján az angyalok
hiteles rekonstrukciója lehetetlen volt,
így azok hiányoznak a posztamensről,
de a csillagkoszorú elkészülhetett.
Az avatóünnepségen a tervek szerint részt vesz Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Gy. Német Erzsébet
főpolgármester-helyettes, Sal László,
az A-Híd Zrt. vezérigazgatója, Karsay
Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere, Varga Zoltán Zsolt, a szobrot restauráló művész és Garbóci László helytörténész. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó
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Védőnők az egészséges,
boldog családokért

Steller Mária-díjat kapott a Védőnői Szolgálat munkatársa, Kovácsné Balogh Mária
A védőnők fontos szerepet játszanak a
várandós anyák, a csecsemők, a kisgyermekek, az iskoláskorúak egészségének védelmében, egészségfejlesztő
magatartásuk kialakításában. Kerületünkben is nagy megbecsülés övezi a
Védőnői Szolgálat munkatársait, akik
közül Kovácsné Balogh Mária Steller
Mária-díjat kapott.
z elmúlt másfél, két év a védőnők-

Are is sokkal nagyobb terheket rótt.
A világjárvány miatt az összes egészségügyi dolgozóhoz hasonlóan nekik
is számos többletfeladatuk lett, mégis
kitartóan helytálltak ebben a megváltozott helyzetben.
A védőnői munka minden területén
komoly módosításokra volt szükség a járvány berobbanásakor. Nagy problémát jelentett, hogy a védőnők és a családok nem

találkozhatnak egymással. Online ezt nem
lehetett megvalósítani, hiszen itt a személyes tanácsadás és a családlátogatás a legfontosabb.
Az iskolai védőnők munkája pedig
a távoktatás miatt szinte teljesen ellehetetlenedett. A védőnők azonban a kihívások ellenére is igyekeztek segíteni az
édesanyákat, hogy a várandós nők minden szükséges információt és támogatást
megkapjanak ezekben a nehéz időkben is.
A védőnők az életvezetés és tanácsadás
mellett számos karitatív és más közösségi
programokban is részt vesznek. A „védőnőség” hungarikum is, mivel ilyen jellegű szolgálat Európában csak Magyarországon létezik.
A kerületünkben szolgáltot teljesítő védőnő, Kovácsné Balogh Mária kapta meg idén a Kopp Mária által
2009-ben alapított Három Királyfi, Há-

rom Királylány Alapítványnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ védőnői
szakterületével együttműködve alapított
védőnői díját.
Kovácsné Balogh Mária 38 éve dolgozik területi védőnőként a budafoki családok szolgálatában. Türelmes,
előzékeny, a végletekig segítőkész. A
Baptista Menedék Szolgálat Menedék
Mamásotthonában példaértékű gondoskodással látja el az anyákat és gyermekeiket. Aktívan vállal szerepet a baba-mama
klubokban, ahol előadásokat, gyakorlati
bemutatókat tart.
Bekapcsolódott a védőnőhallgatók
képzésébe is, ahol a gyakorlati oktatás során a védőnői pálya szépségeinek bemutatásával hozza közelebb a fiatalokat a szép,
ámde nehéz hivatáshoz. Rendkívüli munkabírásával sokat tesz a Védőnői Szolgálat közösségéért. n (vh)

Kihívás napja a Csemetekertben
Örömteli sportolással telt május vége a kerületi óvodában
A Kihívás napja 1991 óta várja a mozogni vágyó, sportos embereket Magyarországon. A Csemetekert Tagóvoda pedagógiai programjának kiemelten
hangsúlyos része a mozgás, ezért az
intézmény vezetősége számára nem
volt kérdés, hogy örömmel csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez. Így
évek óta a május vége az oviban az
örömteli sportolás jegyében telik.
em volt ez máshogy idén sem.

N„Bár most az ugróköteles kihívás

volt a kiemelt téma, óvodásaink az
ugrálókötelezés során még nem tudnak olyan nagy sikerélményhez jutni,
ami pozitívan motiválná őket, ezért az
ugrálókötelezés kihívásra nem jelentkeztünk, csupán az óvó nénik tartottak a gyerekeknek egy kisebb bemutatót” – mondta Horváth-Medla Anikó
tagóvoda-vezető. A gyerekek számára
egyéb mozgásos tevékenységeket szerveztek az óvodapedagógusok, amiben
a mozgás iránti vágyukat kiélhették. A
napot zenés bemelegítő tornával kezdték a kicsik, amit az egyik óvó néni vezetett. A játékos gyakorlatok kellően
motiválták a gyerekeket, nagy mosol�lyal az arcukon végezték a feladatokat.
Ezt követően a tornateremben megépített akadálypályán próbálhatták ki

Vércukormérők az iskoláknak

A Védőnők napja

Budafok-Tétény védőnői szolgálata fokozottan figyel arra, hogy
minden feltétel adott legyen a gyermekek számára az egészségük megőrzése érdekében. Ezért elindította a vércukorméréshez
szükséges eszközök beszerzését, hogy az minden iskolában rendelkezésre álljon.
A 77 Elektronika Kft. – akik már a korábbiakban is adományoztak számukra eszközt – nagyon készségesen a segítségükre siettek, és még 8 készüléket ajánlották fel díjmentesen. A felajánlás
része volt a már meglévő eszközök bevizsgálása is. n

Minden év június 13-án köszöntjük a védőnőket, ez a magyar Védőnők napja. Stefánia
belga hercegnő védnökségével, 1915. június
13-án alakult meg az Országos Stefánia Szövetség „Az Anyák és Csecsemők Védelmére”,
és ezen belül a Védőnői Szolgálat. 1916-ban
Heim Pál kezdeményezésére elindult a védőnőképzés, mely napjainkban is létező egészségügyi szakma. n

csoportonként a bátorságukat, ügyességüket. „A pálya összeállításánál figyeltünk, hogy könnyebb és nehezebb
feladatok is legyenek, hogy kihívások
elé is állítsuk a gyerekeket, de sikerélményhez is jussanak” – mesélte a tagóvoda-vezető. Az akadálypálya egyes
elemeinek használatát nem határozták meg a gyerekeknek, mindenki saját képességének megfelelően teljesíthette, pl. volt, aki átbújt alatta, volt, aki
átlépett felette, másik átmászott a magas tornaszeren, vagy csak felkapaszkodott az alacsonyra helyezett létrára.
Lényeges volt, hogy biztonsággal teljesítse mindenki a feladatokat. A napot
a járgányverseny zárta, amit a gyerekek nagyon nagy örömmel vártak. A helyi adottságunknak megfelelően, az óvoda udvarán egy nagy kört tudtak tenni a
rendelkezésre álló járművekkel. Volt, aki
rollerrel, futóbiciklivel vagy kismotorokkal teljesítette a távot. A nap végén,
kellően elfáradva, de mosolyogva mentek ebédelni a gyerekek. „Ezzel a nappal az volt a célunk, hogy a változatos,
játékos mozgástevékenységekkel erősítsük bennük a mozgásszeretetet, hogy ez
belsővé válva, nagyobb korban örömteli
rendszeres sportolássá tudjon átalakulni”
– mondta a nap végén Horváth-Medla
Anikó. n (Viszkocsil Dóra)

kék hírek

Elgázoltak egy kislányt a Gádor utcában

Újra zenés műsort szervez a KÉSZ
Szóka Júlia operetténekes lép fel Budafok-Tétényben
Ránk fér már egy kis vidámság, hiszen
a pandémia miatt több mint egy évig
nem vehettünk részt felhőtlenül kulturális programokon. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) helyi szervezete gondolt egyet, és szinte
amint lehetőség nyílt rá, azonnal zenés
műsort szervezett tagjai számára június 18-ra…
„KÉSZen állunk, újra együtt!”, ezzel a
figyelemfelkeltő címmel hirdették meg
a programot, amelynek alcíme: Dallamok szárnyán Szóka Júlia énekművésszel. Az operettprimadonna nem ismeretlen a kerületiek előtt, hiszen az
utóbbi években többször is láthattukhallhattuk Budafok-Tétény különböző
kulturális rendezvényein.
– Nagyon jóleső érzés, hogy újra gondoltak rám a kerületben, mert mindig
szívesen lépek itt fel – mondta Szóka Júlia megkeresésünkkor. – A helyi keresztény értelmiségiekkel régi a kapcsolatom, Hervai István, a szervezet korábbi,
ma tiszteletbeli elnöke, többször hívott
programjaikra, hogy műsorommal színesítsem.

– Június 18-án délután öt órakor a
Szent Imre Otthonban mivel színesíti
műsorát?
– Felcsendülnek majd ismert
operettmelódiák, örökzöldek, a trianoni megemlékezések közelsége miatt
pedig hazafias dalok is, mint például a
Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című. Azt is tervezem, hogy megénekeltetem a közönséget, ilyen hos�szú kényszerű hallgatás után ránk fér
már egy kis zenés kikapcsolódás. Alig
várom már a nézőkkel való találkozást.

– Mennyire nehéz egy művésznek
visszarázódni a régen megszokott rendszeres szereplésekbe?
– Embert próbáló időszakot éltünk
át, színészek, énekesek nehezen léteznek pódium, illetve közönség nélkül. A
hangunk karbantartása sem könnyű feladat ilyenkor. Szerencsére én a „szomszédban”, Érden tanítok a Lukin László
Alapfokú Művészeti Iskolában magánéneket, így napi tréningben vagyok.
Ezenkívül, ahogy a járványügyi helyzet javult, jöttek a felkérések, most éppen trianoni emlékműsorban léptem fel
Dömsödön, a hónap közepén, 11-én pedig Veszprémben, a Rátonyi Fesztivál
nyitó ceremóniáján veszek részt, tehát
Budafok-Tétényben, 18-án, már kellően „beénekelve” szerepelhetek a KÉSZ
nyitórendezvényén.
– Ezek szerint kezd sűrűsödni a programja?
– Hál istennek, igen, szinte napról napra jönnek az újabb felkérések Pápától Verpelétig. Remélem, a Covid újabb hulláma
már nem áll utunkba, és egyre több kulturális program feledteti el velünk ezt a
rendkívüli időszakot. n (Temesi László)

Egy lánygyermeket gázoltak el Budapesten, a XXII. kerületben, a Gádor utca 79. szám
alatt – olvasható a Baleset-Info Facebook-csoport hírei között. A beszámoló szerint a
balesetet az okozta, hogy a kislány egy busz mögül rohant ki az útra, ekkor ütötte el
egy autó. A gyereket egy rendőr élesztette újra, a mentők a helyszínről a kislányt stabil, de életveszélyes állapotban szállították kórházba. n (Index.hu)

Óvodába, iskolába törtek be
Lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt két 27 éves férfi ellen folytat eljárást a
XXII. kerületi rendőrkapitányság. A rendelkezésre álló adatok alapján K. Imre és P. Roland 2021. május 4-én betörtek egy kerületi általános iskolába, és az egyik irodából
pénzt, valamint egyéves BKK-bérletet loptak el. Néhány héttel korábban egy közeli
óvodában is betörés történt, innen szintén a pénzt vitte el az elkövető. A megalapozott gyanú szerint ezt a bűncselekményt P. Roland egyedül követte el. A XXII. kerületi
rendőrök mindkét helyszínen nyomokat rögzítettek, adatokat gyűjtöttek, így jutottak a
feltételezett elkövetők nyomára. K. Imrét lakásán, P. Rolandot autójában fogták el június 7-én. Utóbbinál több mint 800 ezer forintot találtak a rendőrök, a pénzt lefoglalták. Az eléjük tárt bizonyítékok hatására a gyanúsítottak a kihallgatásuk során beismerték a bűncselkemények elkövetését. n (police.hu)

Vádlott lehet a budafoki rabló
Mint arról beszámoltunk, tavaly ősszel rablótámadás történt Budafok-Tétényben, egy fiatalkorú elkövető ököllel vágta arcon azt a 42 éves nőt, akinek kezéből kitépte annak
táskáját. A gyanúsítottnak társai is voltak, ám magát a támadást egyedül követte el. A
nyomozás során kiderült, hogy az akkor M. V. A.-ként emlegetett fiatal nem először követett el ilyet, tavaly május óta öt további hasonló bűncselekményt hajtott végre. A férfit
rablás, okirattal való visszaélés vétség, kétrendbeli lopás bűntett, háromrendbeli lopás
vétség és csalás kísérletével gyanúsították meg, ezeket részben el is ismerte. A legfrissebb információk szerint a XXII. kerületi rendőrkapitányság nyomozói lezárták a nyomozást, így már az ügyészségen van az ügy. A gyanúsított ellen tehát hamarosan vádat
emelhetnek és bíróság elé kerülhet. n (police.hu)
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OKTATÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

 Városházi Híradó

Ajándék az érettségizőknek
Az önkormányzat idén is ajándékcsomaggal
kedveskedett a végzős diákoknak
udafok-Tétényben már hagyomán�-

Bnyá vált, hogy az önkormányzat

Angolul is mesélhetnek
Ausztráliáról a diákok

ajándékcsomaggal kedveskedik a kerületi középiskolásoknak az érettségi vizsgájuk alkalmából. Az érettségizőknek idén is levélben gratulált a
polgármester és kívánt sok sikert a további életükhöz a kerület vezetőségének nevében, ajándékként pedig kézműves csokoládét, egyedi tollat és
powerbankot kaptak a gyerekek. A
kézműves csokoládé a budafoki Art
Quarterben működő, Rózsavölgyi Csokoládé Kft. üzemében készült, amely
a nemzetközi elismerések mellett Év
vállalkozója díjban is részesült.
Budafok-Tétényben az is hagyomány, hogy kisvárosunk elöljárói
a Pedagógusnap, illetve az érettségi 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 meghívottjai számára.
Mint arról korábban beszámoltunk, a
köszöntés idén sem maradt el, de a
koronavírus-járvány egy kissé átírta
a programot.
Ebben az évben 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.
Karsay
Ferenc
polgármester
ugyanakkor a Budai Nagy Antal Gimnáziumban személyesen is megjelent, hogy átadja a kerület ajándékait
az intézményvezetőknek. BudafokTétény önkormányzata a Pedagógusnapra közel hétszázharminc 10 ezer
forintos ajándékkártyát osztott ki az
iskolai dolgozóknak, és az érettségin
részt vevő alkalmazottakat külön is
megjutalmazta. n (vh)

Bárczy István-díjat kapott Szojka Andrea, a Bartók iskola igazgatóhelyettese
Kitűnő pedagógiai érzékkel, nagy szakmai hozzáértéssel, végtelen türelemmel
végzett oktató-nevelő munkája és példaértékű vezetői tevékenysége elismeréseként Bárczy István-díjat vehetett át Pedagógusnap alkalmából Szojka Andrea,
a Bartók Béla Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola igazgatóhelyettese a Főpolgármesteri Hivatalban.
– Először nem akartam elhinni, hogy
fővárosi kitüntetésben részesülök. Nagyon megilletődtem, hogy a huszonöt
budapesti kitüntetett közül én vagyok
az egyik. Akkor tudatosult bennem,
hogy ez milyen komoly elismerés.
Mindegyikünket név szerint méltattak.
Karácsony Gergely főpolgármestertől
megkaptam a plakettet, Gy. Németh
Erzsébet főpolgármester-helyettes as�szonytól az oklevelet és Niedermüller
Pétertől, a közgyűlés elnökétől a virágot, majd mindhárman külön-külön
gratuláltak – mesélte Szojka Andrea,

akit Budafok-Tétény önkormányzata
terjesztett fel a díjra.
– Szeptemberig az intézmény igazgatójaként vezette az iskolát, ettől a
tanévtől kezdve azonban helyettesi
munkakört töltött be, így több órában
tanított.
– Továbbra is oktattam az angol
nyelvet, e mellett a 8. osztályokban
célnyelvi civilizációs órákat tartottam,
amelyeken egy-egy országgal (földrajz, történelem, irodalom, művészetek, nevezetességek) ismerkedtek meg
a gyerekek angol nyelven, idén ráadásul az év harmadában digitális oktatás keretében. Új-Zéland, Ausztrália és
Kanada volt a téma, a második félévben pedig az idegenvezetés Magyarországon, úgyhogy rengeteget dolgoztam. Sokat készültem az órákra, mert
az angol nyelvtant is nehezebb volt online tanítani, mint a tanteremben.
– A Bárczy-díj átvétele ünnepnap,
ahogy a nyolcadikosok ballagása is, de

egy iskolában ez az időszak nem csak
az ünneplésről szól. Milyen feladatokkal szembesültek az év végéhez közeledve?
– Idén a 7. és 8. osztályosok közül
tizennyolcan jelentkeztek középfokú
nyelvvizsgára, közülük egy diákunk
sikeres szóbeli- és tizenhét tanulónk
komplex C típusú nyelvvizsgát tett. A
kompetencia- és nyelvi mérés mellett
nálunk a gyerekek a célnyelvi mérésen is részt vesznek. Két tanítási nyelvű iskola lévén a diákok megírták a
két tannyelvű tesztet és a hozzá tartozó két fogalmazást is. Ennek megoldása, de a kiadott szempontok alapján történő javítása is komoly feladat
volt. A tétje is nagy, mert az Oktatási Hivatal ellenőrzése után csak akkor
maradhat az iskola két tanítási nyelvű,
ha a gyerekek hatvan százaléka megfelelően teljesít. Szerencsére nálunk
eddig mindig sokkal jobb eredmény
született. n (Tamás Angéla)

Erdőben, ösvényen, fennsíkon
Természetvédelmi csapatversenyt tartottak a diákoknak a civilek
Egy év szünet után ismét megtarthatta a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület hagyományos kerületi felső tagozatos csapatversenyét a Kamaraerdő
és a Tétényi-fennsík egy részén. A gyerekeknek a több állomásból álló terepversenyen az élőhely jellegzetes
növény- és állatvilágáról előzetesen
megszerzett tudásáról kellett számot
adniuk. A versenyen négy iskola nyolc
csapata vett részt.
diákok a Rókales utca végén kapták

Ameg a feladatlapot, onnan indultak
a Kamaraerdő egyik ösvényén az első
állomás felé. Ahogy megérkeztek, már
kapták is az első kérdéseket a helyszínen várakozó szakértő önkéntesektől.
A felkészüléshez a kamaraerdei tanösvény füzete nyújtott nagy segítséget a
diákoknak. Volt olyan állomás, ahol a
fennsík növényvilágára vonatkoztak a
kérdések, egy borítékból kellett kihúzni és felismerni a védett vadvirágokat
ábrázoló képeket. A víztorony felé haladva a cserjésben a fennsík állatvilágára kérdeztek rá a feladatok, lepkéket
és védett állatokat kellett felismerni. Végül a Kamaraerdő menti réten a
természetvédelem pár alapelvére voltak kíváncsiak az önkéntesek. Talán
ez volt a legnehezebb feladat, de a legtöbb pontot hozhatta a csapatoknak, ha
tudták a helyes válaszokat.
Háromfős csapatok indultak a terepversenyen, mindenkinek saját tervezé-

sű emblémája volt, amit a célban a zsűri értékelt. Ezúttal nem volt gyülekezés
a végén és eredményhirdetés sem, az
másnap online történt. A Fitoland területére beérkező csapatok átvehették az
ilyenkor megszokott kis ellátmányukat
(pogácsa, csoki, alma, ásványvíz) és a
számukra összegyűjtött, természettel
kapcsolatos kiadványokat. „Úgy gondoljuk, hogy most valóban a részvétel
volt a fontos, ezt hangsúlyoztuk azzal,
hogy minden részt vevő csapat azonos

ajándékban részesült, csak a dobogósok kaptak további könyvjutalmat” –
mondta Mészáros Péter, a Zöld Jövő
Környezetvédelmi Egyesület elnöke.
A pontszámok alapján a következő eredmények születtek: 5–6. évfolyamon első lett a Gádor, második a Baross, a harmadik pedig a
Kossuth iskola csapata. A 7–8. évfolyamon holtverseny alakult ki a
Bartók és a Baross iskola diákjai
között. n (Viszkocsil Dóra)

Az érettségi alkalmából tízezer forintos adománnyal
ajándékozta meg a pedagógusokat az önkormányzat

Egyeztetés a Hosszúréti-patakról
Elindulhatnak a tárgyalások az érintettekkel Rózsavölgyben
osszú hónapok óta folyik egy párbe-

Hszéd az érintett lakosokkal a Hos�-

szúréti-patak árvízvédelmének kérdésében. Mint ismert, a 2010-es árvíz
után Tarlós István akkori főpolgármester el akarta kezdeni a gát kiépítését
2011-ben. Azonban ez fizikailag nem
volt lehetséges, és ezek az akadályok
azóta is fennállnak. Az önkormányzat
a megoldást nem az ellenzéki tiltakozásban vagy a petícióírásokban látja,
hanem a tárgyalásban. Az önkormányzat célja, hogy a legtöbb érintett lakó
számára is elfogadható megállapodás
szülessen az ügyben, és szeretne minél
előbb konszenzusra jutni.
Mivel a járványügyi szabályok
végre lehetővé teszik, hogy személyesen is találkozzanak az érintett lakókkal, személyre szóló meghívót
küldtek nekik az egyeztetésre. Fontos
megjegyezni, hogy a patak árvízvé-

delme, így a kotrása, tisztítása a főváros tulajdonában lévő Fővárosi Csatornázási Művek hatásköre, így velük
is meg kell találni az együttműködés
lehetőségét.
– Személyes véleményem szerint a
legfontosabb, hogy mindenkinek védelmet biztosítsunk, akár az életéről,
akár a vagyonáról van szó – mondta
az üggyel kapcsolatban Karsay Ferenc
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 húzódnak a
határok, és ezt kell mindenkinek betartania. Ahol konszenzusra jutunk,
ott mindenkinek maximális segítséget igyekszünk nyújtani a továbbiakban – tette hozzá Budafok-Tétény vezetője. n (vh)

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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állásajánlatok (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
életjáradék 
Életjáradékot fizetnék lakásáért! Leinformálható, referenciával rendelkező
megbízható személy vagyok! Kálny Csaba 06-20/94-94-94-0

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

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
További részletek: www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok

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).

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Tomori Pál Magyar – Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági
Technikum rendkívüli felvételi eljárást hirdet.
Jelentkezni a 2021. május 10. – 2021. augusztus 31. közötti időszakban
lehet az alábbi tanulmányi területekre:
ágazat
tanulmányi terület 	képzési idő 	szabad
				
férőhelyek száma
gazdálkodás
0001 pénzügyi- 1 (angol nyelvi előkészítő
18
és menedzsment
számviteli ügyintéző
évfolyam) + 5 év
gazdálkodás
0002 vállalkozási 1 (angol nyelvi előkészítő
18
és menedzsment
ügyviteli ügyintéző
évfolyam) + 5 év

A Fata.Ildiko@technikum.tpfk.hu e-mail címre várjuk az alábbi dokumentumokat:
• letölthető Jelentkezési lap,
• a 7. osztályos, valamint a 8. osztályos félévi bizonyítványok másolata,
• a központi írásbeli felvételi eredményekről szóló Értékelő lap másolata.
A jelentkezőkkel online felvételi beszélgetést fogunk tartani – a rendkívüli felvételi
eljárás időtartama alatt folyamatosan.
Képzéseinkről bővebb információkat olvashatnak honlapunkon:
https://portal.tpfk.hu/technikum,
illetve: https://tomorivilag.hu/2020/11/09/uj-magas-szinvonalu-kepzesi-formavala-hagyomanyos-ertekek-menten/
Közösségi oldalunk elérhetősége: https://www.facebook.com/TomoriP%C3%A1l-Magyar-Angol-K%C3%A9t-tan%C3%ADt%C3%A1si-nyelv%C5%B1K%C3%B6zgazdas%C3%A1gi-Technikum-869928219746777

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

Miért ne ismételhetné
önmagát a történelem?
Vezér Ádám személyében rutinos kapusedző érkezett
A legutóbb még a Honvédnál dolgozó Vezér Ádámot vonzotta az Oláh Lóránt sportigazgató által felvázolt rokonszenves jövőkép. Leszerződött tehát
Budafokra kapusedzőnek.
emcsak a játékoskeret alakul át

Na Promontor utcában, hanem az

Sok szerencsét, kapitány!
Marco Rossi: Jól dolgoztak a fiúk az edzéseken, jól sikerült a felkészülés
Nem könnyű úgy interjút készíteni Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, hogy
az írás egy nappal a magyar labdarúgó-válogatott keddi, Portugália elleni
Európa-bajnoki nyitánya után jelenik
meg, de hát a lapzárta már csak ilyen.
A helyzetünket csak némileg könnyíti
meg, hogy nemzeti együttesünk olyan
csoportba került a részben hazai rendezésű Eb-n, amelyben már egyetlen
pont megszerzése is szinte földöntúli
bravúrnak számítana.
gy csoportba kerülni az aktuális Eu-

Erópa-bajnokkal (Portugália), a világ-

bajnoki címvédővel (Franciaország),
továbbá azzal a válogatottal, amely
Gary Lineker szerint a végén mindig
nyer (Németország), nem leányálom.
De Marco Rossi is tudja, hogy a futball nem kívánságműsor, mindig azt a
helyzetet kell megoldani, amelyikben
találja magát a csapat. Beszélgetésünk
vasárnap délután, az első két nap tapasztalatai birtokában készült.
„Nyilván nem láttuk még az összes
csapatot, de azt már örömmel megállapíthatom, hogy hazám válogatottja, az
olasz az Európa-bajnokság favoritjai
közé tartozik. A törökök 3-0-s legyőzése imponáló volt – kezdte a szövetségi kapitány, aki valaha még játszott
is egy csapatban, a Sampdoriában Roberto Mancinivel, az olaszok szakvezetőjével. – Nincsenek gyenge pontjai,
nincsenek lyukak az azzurri együttesben, a kapusposzttól, Dunnarummától
a csatársorig, Insignéig, Immobiléig,
Berardiig klasszisok alkotják a gárdát.

És itt van Spinazzola, aki a törökök ellen a meccs embere volt. Őt én sem ismertem eddig, csak azt tudtam, hogy a
Roma játékosa. Akár a döntőig is eljuthat Olaszország.”
Rossi rámutatott, hogy ma már még
véletlenül sem a korábbi bunkerfutballt
játssza Itália.„Agresszív, támadó felfogás jellemzi a csapatot, technikás, gyors
játékosok alkotják. Ahogy a mi válogatottunkat is” – tért át a magyar együttes
esélyeinek taglalására a kapitány.
A keddi nyitány előtt kulcskérdés
volt, hogy számíthatunk-e a támadójátékunk kulcsfigurájára, Sallai Rolandra, a Freiburg klassziscsatárára.
„Úgy tűnik, Roland teljesen rendbe jött, játékra kész. Mi több, fizikailag
is remek formának örvend, csak óvatosságból pihentettem a Ciprus és Írország elleni felkészülési mérkőzéseken.
Bízom benne, hogy Sallai a csapatunk
erőssége lesz az Európa-bajnokságon.”
Ez azért is lenne fontos, mert Sallai
egyike azon játékosainknak, akik a különbséget jelenthetik az összecsapásokon.
„Több olyan labdarúgó van a
keretünkban, akik topbajnokságokban
futballoznak, és Roland egyike ezeknek – folytatta a Míster. – Persze vannak olyanok is, akiket még nem ismernek Európában, szeretném hozzátenni,
hogy most még. De nagyon bízom benne, hogy az Európa-bajnokságon megváltozik ez a helyzet, és úgy játszanak
többen is, hogy felfigyeljenek rájuk a
topligák scoutjai.”
Rossi arról is beszélt, hogy látta a
Portugália–Izrael felkészülési mér-

kőzést, amelyet 4-0-ra nyertek meg
Ronaldóék.
„Látszott a két válogatott közötti óriási minőségi különbség, plusz az izraeliek még félénken, az ellenfelet tisztelve
is futballoztak. Kicsit úgy is tűnt, mintha még vakációztak volna. De nem őket
kellett figyelnem, hanem a portugálokat, akik az Eb egyik esélyesei.”
Ennek ellenére a szövetségi kapitány jó érzésekkel várta a rajtot.
„Jól dolgoztak a fiúk az edzéseken,
jól sikerült a felkészülés, és bár vannak
hiányzóink – mindenki tud Szoboszlai
és Kalmár sérüléséről –, nyugodt lelkiismerettel vártuk a portugál meccset,
mert tudjuk, hogy elvégeztük azt, amit
elterveztünk. Persze a futball a legkiszámíthatatlanabb sportág, elsülhetnek
jól is a dolgok, és kevésbé jól. Mindig vannak olyan tényezők, amelyeket
nem tudunk befolyásolni.”
Befejezésül Rossi említést tett
Christian Erikssen sajnálatos, majdnem tragikus rosszullétéről a pénteki
Dánia–Finnország mérkőzésen.
„Biztos, hogy ezekben a napokban
mindenki Erikssenről beszél, nem pedig a szép gólokról, és ez természetes
is. Ami a lényeg, hogy már túl van az
életveszélyen, most nem az a fontos,
hogy tudja-e folytatni pályafutását, hanem az, hogy életben maradt, és valószínűleg felépül.”
Búcsúzásul sok szerencsét kívántunk a kapitánynak és csapatának.
„Nos, ha valamire, akkor a szerencsére szükségünk is lesz”, mosolyodott
el Marco Rossi. n (vh)

Kivetítőn nézhetjük a meccseket

edzői stáb is: a távozó Nagy Gábor helyét Vezér Ádám veszi át a kapusedzői
poszton.
Vezér Ádám korábban 180 NB I-es
mérkőzésen védte a BVSC, a Siófok
és a Budapest Honvéd kapuját. Utóbbival bajnoki címet és Magyar Kupát
nyert a 90-es években. Később Izraelben és Cipruson is futballozott. Kapusedzőként előbb három és fél évig a
Puskás Akadémiánál, majd a legutóbbi
szezonban Kispesten, Bódog Tamás és
Pisont István stábjában dolgozott.
„Oláh Lóránt sportigazgató keresett
meg, üresedés volt a kapusedzői poszton, és ahogy Horváth András előtt,
számomra is vonzó, rokonszenves jövőképet vázolt fel – mondta a tapasztalt szakember hétfőn, azon a napon,
amelyen a csapat elkezdte a felkészülést az új, immár NB II-es évadra. – Valamennyire ismertem a klubot tavalyról, az NB I-ből, szimpatikus
csapatnak tartom a Budafokot. Tetszik
a klub filozófiája, a családias légkör,
szóval nem sokat tétováztam, aláírtam
a szerződést.”

Az egyaránt a Honvédból érkező Horváth András és Vezér érkezése
nincs összefüggésben.
„Nincs, mert Andrist már leigazolták, amikor Lóri felhívott engem. Persze jó, hogy a személyében egy ismerős, tapasztalt kapus lesz a klubnál. Jó
képességű kapusnak, és ami talán fontosabb, jó embernek tartom, ami majd
sokat számít az öltözőben.”
Kapusfronton nem áll most rosszul
a Budafok.
„Bese Balázst sikerült megszereznünk, itt van Horváth Andris, és bár
Póser Dániel eligazolt, jött két fiatal
kapus, akik tulajdonképpen próbajátékra érkeztek. Különben is, lehetetlen
egy kapussal végigvédeni a szezont, jut
itt majd feladat mindenkinek. Négy kapussal kezdjük meg a felkészülést.”
Befejezésül megkérdeztük Vezér
Ádámot, milyen szerepléssel lenne elégedett.
„Valamennyire ismerem a játékoskeretet, vannak erősítések és távozók is,
de úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk a feljutást. Nem mondta ki a
vezetőség, de ha úgy alakulnak a dolgok – és miért ne alakulnának úgy –, akkor nem ugrunk el a feljutás elől. Ahogy
hallom, amikor 2020-ban felkerült az
együttes az élvonalba, akkor sem volt
ez elvárás, aztán menet közben megjött
az étvágy. Hátha ismétli önmagát a történelem!”. n (Ch. Gáll András)

Bajnok és kupagyőztes hálóőr
A Honvéd Budafokon élő kapusát is megszerezte a BMTE
apasztalt, budafoki kötődésű játékos

Tírt alá klubunkhoz: a 33 éves kapust,

Horváth Andrást a Budapest Honvédtól szerződtettük. A kispestiekkel az elmúlt években bajnoki aranyérmet és
Magyar Kupát is nyert – jelentette be
hivatalos honlapján legújabb érkezőjét
a Budafoki MTE.
Horváth erős budafoki kötődéssel
is rendelkezik, valószínűleg nem lesz
gondja a beilleszkedéssel.
„Nyolc éve élek Budafokon, tudom,
családias, jól szervezett klubhoz ér-

keztem, amely az előző szezonban üde
színfoltja volt az NB I mezőnyének.
Gyorsan megszületett a megállapodás,
mert végig éreztem, hogy a BMTE engem akar és a vezetőség bízik bennem.
Ez nagyon fontos egy játékos számára. Szeretnék védeni, és várom a közös munkát Vezér Ádám kapusedzővel
is, akivel Kispesten már dolgoztunk
együtt. Örülök, hogy újra egy csapatban vagyunk, ez megkönnyíti majd a
beilleszkedésemet is” – mondta a bajnok és kupagyőztes hálóőr. n (vh)

A DunaFok Kertmozi az Eb összes meccsét szeretné műsorra tűzni
A labdarúgó Európa-bajnokságon 2016hoz hasonlóan idén is részt vesz a magyar
válogatott, sőt, Marco Rossi együttese a
halálcsoportban indul. A címvédő portugálok mellett a korábbi világbajnok franciák, valamint a 2014-es vb-aranyat elnyerő németek tagjai még a csoportunknak.
magyarok első két csoportmec�-

Acsüket a Puskás Arénában játs�-

szák, amely egyébként a torna folyamán további mérkőzéseknek is otthont

Városházi Híradó
budafok-tétény

ad majd. Akinek azonban nem sikerült jegyet szereznie a stadionba, annak
is számos lehetősége lesz a szabad ég
alatt szurkolni.
Budafok-Tétényben erre talán a legjobb hely a DunaFok Kertmozi, ahol a
tervek szerint minden mérkőzést megnézhetnek majd az érdeklődők. „Az Eb-t
közvetíteni fogjuk, lehetőség szerint mindennap, hétfőtől vasárnapig” – közölte
Gombossy Gergely, a DunaFok Kertmozi
üzemeltetője. n (Promontor TV)
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