Lezárás Budafok szívében Rockszínpadi évek

Megnyitották a bringaparkot Bizakodó a BMTE edzője

Elkezdték a Kossuth Lajos utca felújítását
a gázvezetékek cseréjével, amelyet
a közműszolgáltató végez. (2. oldal) 

Megnyitott Rózsavölgy bejáratánál,
a villamoselágazásnál kerületünk új szabadidőparkja, a bringapark. (2. oldal) 

Könyv jelent meg Makrai Pál eddigi életpályájáról Rockszínpadi éveim címmel. (8. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Boér Gábor edző bizakodó. Hamarosan
szlovéniai edzőtáborozással
készül a BMTE a rajtra. (12. oldal) 

Molnár Janka
Európa-bajnok
A budafoki lány is
tagja volt az aranyérmes
válogatott csapatnak

(12. oldal) 
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Átadták a kerületi díjakat a Klauzálban
Karsay Ferenc polgármester azt kérte a díjazottaktól: továbbra is járjanak elöl jó példával, folytassák kiemelkedő tevékenységüket
Az összes díjat a kerület korábbi kiválóságairól, kiemelkedő személyiségeiről neveztük el, önök pedig a hasonló területeken elért eredményeikért,
munkájukért kapják az elismerést –
mondta az ünnepi esemény nyitányaként a kerület első embere.
A kitüntetésre felterjesztett és a
képviselő-testület által jóváhagyott
kiválóságok a színpadon vehették át
díjaikat, többek között az emlékplakettet is, Kaintz Regina ötvösművész
és Benedek Gabriella szobrászművész
alkotását.
2021-ben Bakos Miklóst választották díszpolgárrá, aki, miután megköszönte a kitüntetést, elárulta, hogy
tudatosan készült a díszpolgárságra.
Elmondta, hogy hét évvel ezelőtt még
csak egy szavazatot kapott, de akkori
ajánlójának és saját magának is ígéretet tett arra, hogy elnyeri ezt a rangos
címet.
– Bárki, aki be szeretne kerülni
ebbe a neves társaságba, tegyen kicsit kevesebbet a saját hasznára, fordítson kicsit többet a közösség javára, és meglátja, hét év múlva a
kerület díszpolgárává válik – mondta beszédében a Bakosfa Kft. tulajdonosa. (Továbbiak a 4., 5. és 6. oldalon) 

Budafok első polgármestere, Záborszky Nándor születésnapján, június 21-én ünnepelte Budafok-Tétény
a Kerület Napját. A Klauzál Ház színháztermében megtartott díjátadó gálán a hagyományoknak megfelelően
azok a budafok-tétényiek vehették át
a díjakat, akik az elmúlt évben vagy
évtizedek alatt szakértelmükkel, személyiségükkel, életükkel kiemelkedőt
alkottak a kerületben.
iután Varga Miklós előadómű-

Mvész, akihez a közönség is csat-

lakozott, elénekelte a Himnuszt, a
védettségi igazolvánnyal rendelkező jelenlévőket Karsay Ferenc köszöntötte. A polgármester először köszönetet mondott a humán, szociális,
egészségügyi, óvodai és bölcsődei
ellátásban részt vevő dolgozóknak,
akik önzetlen és kitartó munkájukkal
sokat tettek kerületünkért a pandémia
ideje alatt, majd az ünnepeltekhez
fordult.
– Kérem, fogadják személyes gratulációmat az elnyert kitüntetéshez,
továbbra is járjanak elöl jó példával,
folytassák eddig megkezdett, kiemelkedő tevékenységüket! Hiszen ezeket a díjakat nem nyerheti el akárki.

A főváros legjobb programja lett a Pincejárat

Díszpolgárrá avatták Bakos Miklóst
A sikeres kerületi vállalkozó verhetetlen a segítségnyújtásban
A kerületért végzett tevékenységéért
az önkormányzat képviselő-testülete
Bakos Miklóst a „Budapest XXII. kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény,
Baross Gábor-telep – Díszpolgára”
címmel tüntette ki a Kerület Napján.
Bakosfa Kft. ügyvezető igazgató-

Aja, aki egyben a Nemzetközi Szent
Nagyon sokan voltak kíváncsiak a júliusi Budafoki Pincejárat programjaira, többen úgy is
nyilatkoztak, ez volt a főváros legjobb programja a múlt hétvégén. A Hermann Ottó Intézetnek köszönhetően ingyenes kisbuszjáratok segítették a látogatók kényelmes utazását
a helyszínekre. (Továbbiak a 9. oldalon) 

György Lovagrend főkincstárnoka is,
verhetetlen a segítségnyújtásban: megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztat, kerületi óvodákat, iskolákat, civil szervezeteket és lábnyiki
csángó gyerekeket támogat, azaz mindig a jó ügyek mellé áll. A sikeres vállalkozó tevékenységét több díjjal is
elismerték már, legutóbb a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetéssel.
(Folytatás az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Lezárások a Kossuth
Lajos utcában
Kérdés, hogy a főváros iskolakezdésre befejezi-e a felújítást
Elkezdték a Kossuth Lajos utca felújítását a gázvezetékek cseréjével, amelyet
a közműszolgáltató végez, az útburkolat korszerűsítése pedig a fővárosi önkormányzat feladata. Egyelőre csak
reménykedni lehet abban, hogy a munkálatokat iskolakezdésre be is fejezik,
de ez nem valószínű. A Tóth József utca
aljára tervezett körforgalom megépítése viszont jövő tavaszra csúszhat. Egy
biztos, a főváros által levezényelt felújítás miatt hónapokig forgalmi korlátozások, lezárások és dugók várhatók
Budafok belvárosában.
erületünk legforgalmasabb utcájá-

Kban, a Kossuth Lajos utcában az el-

végzett munkák függvényében a múlt
hétvégétől forgalmirend-változás lépett életbe. A tervek szerint 2021. július 5-én elkezdődött a gázvezetékek
cseréje, amelyet a közműszolgáltató
végez. A kivitelező tájékoztatása alapján a felújítás által érintett szakaszra
reggel 7 és délután 5 óra között csak
szükséges esetben lehet behajtani. A
kivitelező a lakosokat köteles előre értesíteni az őket érintő várható munkálatokról.
Már a hét végén elkezdték a terelést,
a Kossuth Lajos utca átmenő forgalmát
megszüntették, a Mária Terézia utcán
kétirányú lett a közlekedés. Borítékolható hét közben a torlódás. Akik a Kossuth Lajos utcában laknak, megközelíthetik a saját lakóhelyüket, de 7 és 17
óra között hétköznap, amikor munkavégzés folyik, csak gyalog tudnak oda
bejutni. A mentők, a tűzoltók, a kukás-

autók behajthatnak. Két ütemben zajlanak a munkálatok: az első július 5-én
kezdődött, ennek a konkrét helye a Savoyai Jenő tér és a Kuruc köz között
van, ezt a szakaszt zárták le. Ez a munkavégzés július 30-ig tart a tervek szerint. A második ütemben a Kuruc köz
és a Kossuth Lajos utca 72. közötti szakaszt zárják le július 20-án, és ha minden jól megy, augusztus 19-re készülnek el vele. Ezt követően kezdődik az
aszfaltozás. Ha nem lesz csúszás, akkor elképzelhető, hogy iskolakezdésre, azaz szeptember első hetének a végére visszakapjuk a Kossuth Lajos
utcát. Ez lenne az optimális forgatókönyv. A kevésbé optimális pedig az,
hogy szeptember első két hetében, tehát iskolakezdésre átadják az ideiglenesen helyreállított Kossuth Lajos utcát, és utána, október közepére fejezik
be a tényleges útfelújítást, vagyis az
aszfaltozást.
Karsay Ferenc polgármester bízik
a fővárosi szakemberekben, hogy úgy
fogják levezényelni a felújítást, ahogy
az az itt élők számára optimális. A kerületi önkormányzat természetesen ehhez minden segítséget megad – nyilatkozta a kerület vezetője.
– A gázvezetékek cseréjét a közműszolgáltató végzi, az útburkolat
helyreállítása, aszfaltozása pedig a főváros kompetenciája – mondta el lapunknak Németh Zoltán fideszes alpolgármester. – A kerületnek ehhez
igazából nincs köze, mi csak azt kérjük a közműszolgáltatótól és a fővárostól, hogy a lehető legkisebb fenn-

akadást okozzák. Azt szeretnénk, ha
augusztus végére befejeződnének a
munkálatok, és iskolakezdésre el lenne felejtve az egész. – jegyezte meg az
alpolgármester.
Havasi Gábor, a Fővárosi Közgyűlés momentumos kerületi képviselője is nyilatkozott a Városházi Híradónak. – Két nagyszabású útfelbontás
vár ránk a közeli hónapokban, illetve az első, a Kossuth Lajos utca felbontása már július 5-én megtörtént –
mondta a politikus. – A gázvezeték
cseréjéhez sem a kerületi, sem a fővárosi önkormányzatnak nincs köze, ezt
a Nemzeti Közművek, vagyis a szolgáltató végzi. Egy dolgot tehetünk,
drukkolunk nekik, hogy határidőre elkészüljenek. Erre azonban ráhatásunk
nincs. Utána kezdődhet az útfelújítás
a Budapest Közút Zrt. részéről. Úgy
tudom, hogy a kerület kérte, a pezsgő- és borfesztivál, illetve az iskolakezdés idején, ha addig nem fejezik
be az aszfaltozást, legyen egy kis szünet a munkálatokban. Tudtommal a
Budapest Közút Zrt. méltányolja ezt
a kérést. Ami a Tóth József utca aljára építendő körforgalmat illeti, józan paraszti ésszel is belátható, hogy
a kerület forgalma nem viselné el, ha
a Kossuth Lajos utcát és a Tóth József
utcát, illetve a Nagytétényi utat egyszerre zárnák le. Ezért a körforgalom
építése szerintem legfeljebb jövő tavasszal kezdődhet meg, mivel október
15. és március 15. között útfelbontási tilalom van érvényben – tette hozzá
Havasi. n (Ch. Gáll András)



Lakossági egyeztetés
a Hosszúréti-patakról
A polgármester meghívására tárgyalás kezdődött
Karsay Ferenc polgármester lakossági
egyeztetésre hívott minden érintett lakost a Hosszúréti-patak ügyében, a telekhatárok tisztázása érdekében. A közös egyeztetésen és ötletelésen részt
vett Jurás László, a körzet önkormányzati
képviselője, Zugmann Péter önkormányzati képviselő és Kozma György ügyvéd.
polgármester tájékoztatóját az el-

Amúlt tizenkét év történéseinek rész-

letes ismertetésével kezdte. Az árvízzel kapcsolatos védekezések 2009-ben
kezdődtek, amikor a főváros egy uniós
pályázatot nyert el, majd szerződést írt
alá, amely a Dél-budapesti Régió vízrendezése munkacímet kapta. „Ez a
projekt összesen három patakra vonatkozott, ebből az egyik a Hosszúréti-patak volt. Megkezdődtek a tervezések és
az előkészületek, de sajnálatos módon
2010-ben bekövetkezett a sokak által
jól ismert árvíz Rózsavölgyben. Ekkor
derült ki, hogy a legnagyobb veszély a
hordalék, amit hoz magával a patak, és
a keresztező ívekben elakad. 2011-ben
megkezdődött volna a beruházás, de a
cég, amely ezt elvégezte volna, jelezte, hogy több kerítés belóg a tervezett
munkaterületre, és ezért nem tudja átvenni a területet” – ismertette Karsay
Ferenc az ügy kezdetét.
Ezt követően egyeztetések voltak az
önkormányzat és a lakók között. 2020
októberében a képviselő-testület hozott
egy döntést arról, hogy hat önkormány-

zat együttműködésével pályázatot ad
be a kormányzat által működtetett beruházás-előkészítő alaphoz. Hiányzik
a körből azonban a Fővárosi Csatornázási Művek, amely az árvízvédelemben
főszerepet játszik. Az önkormányzatok
célja, hogy megakadályozzák a villámárvizeket, ezért meg kell tervezni a hat
kerületnek a komplett vízgyűjtő területen, hogy hova folyjanak el a csapadékvizek, hogyan lehet azokat záportározókba elvezetni. Budafok-Tétény
önkormányzata szeretné rendezni a patak partján húzódó ingatlanok határait, hogy a meder rendbetétele elkezdődhessen, ha már megvannak a tervek.
Két megoldást ajánlott az önkormányzat a lakóknak: „Ha valaki közterületet
vesz igénybe, akkor ezt kedvezményes
áron bérelheti tovább. Abban az esetben
azonban, ha a védekezéshez szükséges terület magántulajdonban van, kártalanítani kell a tulajdonost” – mondta
a polgármester. Hozzátette, hogy a patak árvízvédelmének a jövőjét közösen szeretnék megoldani az érintett lakókkal, ezért várják az észrevételeket és
az ötleteket. A legfontosabb, hogy mindenkinek védelmet biztosítsanak, akár
az életéről, akár a vagyonáról van szó.
A tájékoztató után a lakók egyenként
szólaltak fel, elmondták a véleményüket és az álláspontjukat. További egyeztetéseket kértek, amelybe a fővárost és
a csatornázási műveket is be szeretnék
vonni. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Pető Bence

Hétvégén megnyílt a bringapark
A kerékpárosok már kipróbálhatták a budafoki pumpapályát az elágazásnál
Megnyitott Rózsavölgy bejáratánál, a
villamoselágazásnál kerületünk új szabadidőparkja. A hosszú évekig elhanyagolt BKV-s terület végre megújulhatott.
udafok-Tétény önkormányzata az Or-

Bszágos Bringapark program keretében

40 millió forintos támogatást nyert el az államtól 2020-ban kerékpáros pumpapálya
építésére, amelyet a villamoselágazásnál
lévő területen alakítottak ki. A fennmaradó összeget a kerületi önkormányzat biztosította, mellyel az Elágazás park első
üteme valósult meg.
A közel 200 millió forintos beruházás során nem csak a bringapálya épült
meg. Azoknak is kellemes kikapcsolódásban lehet részük, akik rendezett,
ápolt környezetben szeretnének sétálgatni a parkot átszelő sétányon, vagy
megpihennének a kihelyezett padokon.
A bringapálya minden felhasználó
számára igazi élményt nyújthat, mind a
profi sportolók, mind az élménybicik-

lizők megtalálhatják a kihívást. A pálya vonalvezetése ugyanis változatos
és minden szakági előírásnak megfelel. A park területén belül egy új játszótér is helyet kap majd, melynek munkála-

tai hamarosan elkezdődnek. A játszópark
fogyatékossággal élő és ép gyerekek számára készül, különlegessége, hogy benne a mozgássérült és ép gyerekek együtt
játszhatnak. n (budafokteteny.hu)

Újabb szúnyogirtás
az országban
Száztízezer hektáron gyérítették a vérszívókat
Június végén, július elején 110 ezer
hektáron, 14 megye 516 településén
gyérítették a szúnyogokat – közölte az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
közlemény szerint az elmúlt hetek-

Ahez hasonlóan a következő napok-

ban is intenzív kezelésekkel védekeznek a szakemberek a csípőszúnyogok
ellen. Az országos szúnyoggyérítési
programban tavasz óta kiterjedt biológiai lárvagyérítés történt, június elején
pedig a kifejlett szúnyogok elleni kezelések is megkezdődtek.

Budafok-Tétényben is megkezdődött a vérszívók elleni harc.
Országos szinten most a vízpartokra koncentrálnak: a mosonmagyaróvári, győri és dunaújvárosi régióban, a Dunakanyar több településén, Szekszárd,
Baja és Mohács környékén, valamint a
főváros vízparti területén, a Tisza mentén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
egyes településein, a Tisza-tó környékén,
a szolnoki térségben, továbbá az Ipoly
menti településeken, valamint Baranya,
Hajdú-Bihar és Vas megye számos területén. A kerületünket leginkább érintő irtási helyszín a Csepel-sziget volt. n (MTI)

Városházi Híradó

Kizárták a szocialisták
Molnár Gyula képviselőt
A kerület országgyűlési képviselője nem akart DK-s lenni
A közelmúltban felpörögtek az események a Budapest 18. választókerületi ellenzéki előválasztáson induló politikus,
Molnár Gyula körül. A körzet jelenlegi
országgyűlési képviselőjéről előbb kiderült, hogy Bollók Istvánné visszalépése nyomán DK-s színekben indul, majd
az MSZP előbb felfüggesztette tagságát,
végül pedig ki is zárta Molnárt.
z MSZP Országos Etikai és Fegyel-

Ami Ügyek Tanácsa szerdán egyhan-

gú határozattal úgy döntött, hogy kizárja a Magyar Szocialista Pártból Molnár
Gyulát, a párt korábbi elnökét, országgyűlési képviselőjét és egykori újbudai
polgármesterét.
Az ügyet ezzel lezártnak tekintjük –
írta a június 23-i tájékoztató körleve-

lében Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan, az MSZP két társelnöke. A párt
döntését azzal indokolja, hogy Molnár
Gyula „súlyosan megsértette az MSZP
integritását és a kongresszus által elfogadott stratégiáját”, valamint „személyes döntést hozott, és a DK-frakciót
választotta”.
„Akart a fene DK-s lenni” – így értékelte a korábbi fejleményeket Molnár Gyula volt MSZP-elnök, akinek
párttagságát felfüggesztette pártja vezetése, mivel Karácsony Gergely, Tóth
Bertalan és Gyurcsány Ferenc megállapodása értelmében 2022-ben a DK
frakciójába kell beülnie.
Erről a megállapodásról Molnár
Gyula az ATV Egyenes beszéd című
műsorában azt mondta: nem az ő ké-

rése volt, bármit mond Tóth Bertalan
MSZP-társelnök és Molnár Zsolt budapesti elnök-pártigazgató. Molnár
szerint Tóth és Karácsony úgy írták alá
a megállapodást, amivel őt átadták a
DK-nak, hogy arról ő előzetesen nem
tudott. A megállapodás szerinte annak
ellentételezése volt, hogy Hiller István és Komjáthi Imre mögé beállt a
DK Pesterzsébeten, illetve Csepelen,
ezért cserébe adták át Molnárt a tudta
nélkül a DK-nak. Arról meg végképp
nem volt szó, hogy ezért felfüggesztik
a tagságát az MSZP-ben – tette hozzá a volt MSZP-elnök. Molnár Gyula
szerint ő végrehajtotta a párt kérését,
hogy induljon, és majd a DK frakcióba üljön, így nem érti, pontosan mi
a probléma. n (huszonketto.hu)

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

Visszatér belénk az élet
Pár hónapja gondolni sem mertünk
még arra, hogy valaha visszakapjuk a
szabadságunkat. Köszönet a kormány
sikeres oltási programjának és annak
az 5,5 millió honfitársunknak, akik éltek a védelem lehetőségével.
Most tehát itt az ideje annak, hogy
ha óvatos bizakodással is, de visszatérjünk megszokott közösségeinkbe.

Staudt Máté
önkormányzati képviselő
Jobbik

Építészeti Nívódíj
Az idén megtartott Kerület Napja ünnepség során díjban részesültek azok, akik tevékenységükkel öregbítik kerületünk hírnevét. A díjak közül ugyanakkor az Építészeti

Nívódíj mint elismerés, vagyis a Ray Rezső Vilmos-díj sajnos nem került átadásra.
Az elismerés azoknak a tervezőknek vagy
építtetőknek adományozható, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködnek a
kerületi épített környezet minőségének jelentős javításában, hozzájárulnak a kerületben létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez. Az elismerés évente
legfeljebb két épülettel kapcsolatban adományozható. Az elismerés adományozásáról a bírálóbizottság szakmai ajánlása
alapján a képviselő-testület dönt. A bíráló-

bizottság tagjaként a pályázatra érkezett
mindkét pályaművet díjazásra alkalmasnak tartottam, sajnos a bizottság többi tagja a díjazás helyett a dicséretben részesítés
mellett döntött, melynek oka, hogy a többségi támogatáshoz magas elvárások teljesítését támasztották. Bízom benne, hogy
jövő évben ez a díj is kiosztásra fog kerülni a Kerület Napja rendezvényen, ehhez a
pályázatokat minden év március 31-ig lehet benyújtani, melyre buzdítok minden
olyan személyt, aki a pályázati feltételeknek megfelel! 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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Németh Zoltán alpolgármester

Fővárosi útfelújítás
a Kossuth Lajos
utcában:
mikortól meddig?
következő hónapok Budafok-belváros közlekedésének szempontjából

Anem lesznek egyszerűek. Július elején ugyanis felújítás kezdődött Buda-

fok-Tétény legforgalmasabb fővárosi kezelésű utcájában, a Kossuth Lajos
utcában. A főváros szándékozik felújítani az útpályát, előtte viszont a gázcső átépítése szükséges.
A meglévő gázvezetékek ugyanis elöregedtek, így a felújítás halaszthatatlanná vált. A tervek szerint a kivitelezés több ütemben zajlik. A gázcsőcserét
a közműszolgáltató végezteti, ennek munkálatai előreláthatólag augusztus
második felében fejeződnek be. Ehhez kapcsolódóan pedig a főváros beruházásában aszfaltozási munkák lesznek. Köszönjük a fővárosnak, hogy végül is
a Kossuth Lajos utcát újítja fel. Örülünk, hogy kerületünk javaslatára a főváros ennek a fontos útszakasznak a felújítása mellett döntött.
Szeretnénk, ha minél kevesebb fennakadást okoznának a munkálatok.
Ezért azt kértük a Budapest Közúttól, hogy amint a közműszolgáltató befejezi a gázvezeték egy-egy szakaszának a cseréjét, a főváros azonnal végezze
el az aszfaltburkolat felújítását az adott részen. Így szerintünk minden munkálatot egy időben, a nyári lezárás alatt kellene elvégezni, augusztus végéig.
Ez olcsóbb és gyorsabb lenne. A Budapest Közút szakemberei is így gondolnák észszerűnek. Nagyon szeretnénk, ha ezt a kérésünket megvalósíthatónak
tartanák és figyelembe vennék.
Azt is mindig hangsúlyozzuk, hogy szeptemberben, az iskolakezdéskor ne
legyen lezárás. Mi mindig arra törekszünk, hogy egyszerre ne legyen sok,
korlátozással járó felújítás a kerületünkben, hogy élhető maradjon kisvárosunk. Budapesten így is sok dugó van az összehangolatlanság miatt, legalább
itt mentesítsenek minket ettől. Bízunk a fővárosi szakemberekben, és reméljük, figyelembe veszik kéréseinket.
A munkálatokhoz, a fővárosi útfelújításhoz kerületi önkormányzatunk
igyekszik minden támogatást megadni. A lezárások idején rendőrök segítik
majd a forgalomirányítást. A kivitelezés teljes időszaka alatt az átmenő forgalom és a tömegközlekedési járatok az ideiglenesen kétirányú Mária Terézia utcában közlekednek. A tömegközlekedési járatok utasforgalmának
biztosítására ideiglenes megállóhelyeket jelöltek ki. A munkálatokkal nem
érintett szakaszokon a lakossági forgalom biztosított lesz.
Ezúton is tolmácsolom, hogy a szolgáltató és a főváros kéri a lakosság türelmét a felújítás idejére. Most különösen fontos a körültekintő közlekedés!
Főleg a Mária Terézia utcában, illetve a Tóth József utcáról a Nagytétényi
útra, Mária Terézia utcára való kanyarodáskor, hiszen ebben az eleve nagy
odafigyelést igénylő kereszteződésben szintén megváltozott a forgalmi rend.
A főváros és a gázszolgáltató nevében köszönöm megértésüket és együttműködésüket!
Ne feledjék, a munkálatokkal kapcsolatos további tájékoztatással a kivitelező által megbízott építésvezető készséggel áll rendelkezésükre: Kivitelező:
Pulzus Plusz Kft. Elérhetőségei: 1112 Budapest, Repülőtéri út 4., felelős építésvezető: Szabella József, email-cím: info@pulzuspluszkft.hu, telefonszám:
06-30/289-8443. n

önkormányzati képviselő
Momentum Mozgalom

szeket, vállalkozókat, és Bakos Miklós személyében új díszpolgárt is köszönthettünk.
A második hétvégén a boré volt a
főszerep, a Budafoki Pincejárat már
megszokott, nyitott pincéjén kívül a
Borliget is várta a társaságra, fröccsre,
borra vágyókat.
A következő hétvégén pedig a sporté a főszerep!
Látszik tehát, visszatért belénk az
élet, visszatalálunk régi önmagunkhoz! Várunk mindenkit szeretettel, legyünk együtt minél többen!
Közösségben van ennek a kisvárosnak a nagyvárosban az ereje!
Részletek: bornegyed.hu. n

képviselet

Álláspont

Tóth Endre

Az önkormányzat vezetése a pandémiás időszak alatt sem hanyagolta
a közösségek ügyét, hiszen új kulturális és közösségi teret vehetnek birtokba a kerületiek, elkészült a Magdolna
Udvar, a Helytörténeti gyűjtemény és a
Kortárs Galéria.
Idén rendhagyó módon, megünnepelve az új találkozásokat, nem egy
napra korlátozódnak a Kerület napi ünnepségek sem, három egymást követő
hétvégén tart a programsorozat.
Két héttel ezelőtt kerületünk kiválóságain volt a hangsúly, hiszen díjaztuk a területükön leginkább kiemelkedőt teljesítő pedagógusokat,
egészségügyi szakembereket, művé-



Nyissunk új korszakot
Dél-Budán!
Talán önnek is elege van már a befogott
orral való szavazásból. Hogy a kormányváltás érdekében olyan jelöltre kell adnia
a voksát, akit nem tud szívvel-lélekkel
támogatni. Elege van abból a kényszerből, hogy egy olyan jelöltre kell behúznia
az ikszet, akit a pártvezetők választottak
ki az ön megkérdezése nélkül. Ennek az
időszaknak szerencsére vége.
Idén szeptemberben ugyanis előválasztást tartanak az ellenzéki pártok,

hogy a választók dönthessék el, ki legyen az a közös ellenzéki jelölt, aki jövőre megmérkőzik a Fidesz jelöltjével
szemben. Úgy fest a helyzet, hogy két jelölt közül lehet majd választani: a jelenlegi képviselő, Molnár Gyula indul a DK
színeiben, én pedig a Momentum, Jobbik és a Márky-Zay Péter-féle MMM támogatásával.
Az előválasztás tétje az, hogy lesz-e
valódi megújulás, nyitunk-e végre új korszakot Dél-Budán. Én a változást, a megújulást képviselem. A modern és minőségi
oktatási rendszert, a korrupció visszaszorítását, a lakosok érdekeit szem előtt tartó, emberléptékű fejlesztési politikát, a
környezeti értékeink és a zöld felelületek
védelmét és a közlekedés megújítását.
Dél-Budának friss levegőre és tiszta közéletre van szüksége! Tárjuk hát ki az ablakot, és engedjünk teret a változásnak! n

budafokteteny.hu/hirlevel

Hírek, programok házhoz:
hírlevél Budafok-Tétényről
A hét legfontosabb kerületi és önkormányzati hírei, válogatás a városrész rendezvényeiről, eseményeiről. Iratkozzon fel ön is!
Hírlevelünk, a Budafokteteny.hu hírszolgáltatása tartalmazza az adott hét legfontosabb híreit, továbbá közelgő rendezvényeit, eseményeit is az érdeklődő figyelmébe ajánlja. A feliratkozók minden héten első kézből
értesülhetnek a kerületünket érintő érdekes témákról,
aktualitásokról. Amennyiben ön is szeretne mindezekről
közvetlenül tudomást szerezni, iratkozzon fel hírleveleinkre a www.budafokteteny.hu/hirlevel oldalon!
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

A Kerület Napja
PROGRAMSOROZAT

Sport- és családi programokkal várunk a kerület több pontján!

Július 17.
DunaFok Szabadidőpark

(1221 Budapest, Hajó u. 2.)

8:00 és 9:00 Reggeli jóga felnőtteknek és gyerekeknek
16:00
HEGESHOW - Triál- és extrémsport-bemutató
16:30
A Kerület Ninjája – ügyességi verseny a kondiparkban
(nevezés szükséges)

17:00
Alakformáló aerobik edzés Pancsó Gergellyel
17:30
Streetballbemutató és -bajnokság (nevezés szükséges)
09:00–18:00 Ügyességi kerékpáros akadálypálya gyerekeknek

DunaFok Kertmozi
10:00
18:00
20:30

(1221 Budapest, Hajó u. 2.)

Matiné (gyerekeknek)
Paddington (angol–francia–kanadai családi vígjáték)
Borg/McEnroe (svéd–dán–finn dráma)

Budatétény SE Sporttelepe (1223 Budapest, Jókai Mór u. 37.)
09:00-től

Amatőr felnőtt labdarúgótorna (nevezés szükséges)

Bringapark / Pumpapálya (1221 Budapest, Ady Endre u. 7.)
Aktivitások kicsiknek és nagyoknak a délelőtt folyamán
– közreműködik a BRFK XXII. Kerületi Rendőrkapitánysága.

A fenti programokon a részvétel és a nevezés ingyenes!

Nevezéshez kötött részvételhez a jelentkezést a keruletnapja@bp22.hu e-mail címre várjuk
a www.bornegyed.hu weboldalon elérhető nevezési lapok kitöltésével!

Hajós Alfréd Tanuszoda (1222 Budapest, Nagytétényi út 31.)
Egész nap 50% kedvezmény a napijegy árából minden kerületi lakcímkártyával

rendelkező, úszni tudó lakosnak. A kedvezmény diák, nyugdíjas, felnőtt napijegy esetén
igénybe vehető a nagymedencében történő sportolásra.
További információk, nevezési lapok:

www.bornegyed.hu

Városházi Híradó



Átadták Budafok-Tétény díjait
Ebben az évben is tizennégy kategóriában ismerték el a kerület legjobbjait
az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján
(Folytatás az 1. oldalról) 

Hozzátette: a kitüntető címmel járó
ötszázezer forint gyorsan visszakerül
a kerülethez, mert az összegből egy
tehetséges csellista hangszervásárlását, valamint két sclerosis multiplexben szenvedő beteg mindennapja-

it segíti, és a rendőrség, az uszoda,
valamint a csángó gyerekek táboroztatását végző alapítványokat támogatja.
Az ünnepségen három intézményvezetőt – Turgyánné Ignácz Ágnest
(Kossuth), Arató Lászlót (Nádasdy)

és Földesi Gyulát (Soós) – búcsúztattak, a művészeti iskola nyugdíjba vonuló igazgatóját, nem kis meglepetésére, fúvószenével. Az est háziasszonya,
Deutsch Anita a díjak kiosztása után
koccintásra és vacsorára invitálta a
megjelenteket.

A díjátadó gálán a Pincejárat program zenei tehetségkutató versenyének különdíjasa, a Follow The
Violin&FMan duó muzsikált, a díjazottakról és az ő méltatásukról készült
kisfilmeket a Promontor Televízió készítette. n (Tamás Angéla)

A sikeres kerületi vállalkozó verhetetlen a segítségnyújtásban
A kerületért végzett tevékenységéért az
önkormányzat képviselő-testülete Bakos
Miklóst a „Budapest XXII. kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross
Gábor-telep – Díszpolgára” címmel tüntette ki a Kerület Napján.
A Bakosfa Kft. ügyvezető igazgatója,
aki egyben a Nemzetközi Szent György
Lovagrend főkincstárnoka is, verhetetlen
a segítségnyújtásban: megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztat,
kerületi óvodákat, iskolákat, civil szervezeteket és lábnyiki csángó gyerekeket támogat, azaz mindig a jó ügyek mellé áll.
A sikeres vállalkozó tevékenységét több
díjjal is elismerték már, legutóbb a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel.

Az asztalosüzem és barkácsbolt tulajdonosa hatvankét évesen is tele van vitalitással, kedve, ereje és tervei vannak, de
már csak egyetlenegy címre pályázik: a
legjobb nagypapa szeretne lenni.
– Szeretném továbbadni az unokáimnak, amit tudok, amit fontosnak tartok.
A fiúkat megpróbálom a férfias dolgokra nevelni: füvet nyírni, sövényt vágni
és a környezetünket karbantartani, illetve rászoktatni őket arra, hogy ha valamit nem tudunk, akkor azt megtanuljuk,
ahogy az egészséges életmódot is. Továbbra is igyekszem karbantartani magam, mert szeretném, ha lenne esélyem
a három és fél éves unokám esküvőjén
táncolni a menyasszonnyal – fogalmazta
meg vágyait 2021 díszpolgára, aki fontosnak tartja, hogy a munka és a magánélet elkülönüljön egymástól: a cégben kizárólag a vállalkozásával foglalkozzon,
otthon pedig teljes szívből a családjával.
– Mitől válik valaki sikeressé?
– A jó cégvezető minden munkafolyamatot ismer a vállalkozásában, bármelyik poszton el tudja látni az adott feladatot, bárkit – a targoncást, a pénztárost, az

árubeszerzőt – tud helyettesíteni. A szakterületeken nem én vagyok a legjobb, de
alapszinten mindenhez kell értenem, mert
csak akkor követelhetek, ha tudom, hogy
azt a munkát hogyan lehet ellátni. Egy csapat vezére próbálok lenni, örülök azonban,
ha nálam okosabb, a munkájukat kiválóan
végző emberek vesznek körül, akik vezetni
tudják a csoportjukat, és szükség esetén a
céget is rájuk bízhatom néhány napra. Szerencsés vállalkozónak tartom magam, mert
a munkámban megtalálom a boldogságot.
Mindegy, milyen feladatot kell ellátni, szívesen teszem, hiszen mindennel a cégemet
képviselem, így a segítségnyújtással is.
– Milyen gondolatok kavarogtak a fejében a díszpolgári cím átvételekor?
– Lokálpatrióta vagyok, így a díjkiosztó gálán elérzékenyültem. Nagyon
meghatódtam, hogy mint díszpolgárt,
maga a polgármester méltatott. Minden
elismerés, oklevél, dicséret, díj nagyon
sokat számít, mert a kitüntetettnek azt
bizonyítja, hogy az az út, amin jár, példamutató, sikeres és követendő. Fontosnak tartom, hogy elöl járjak a társadalmi
felelősségvállalásban, ezért a cégemnél
az utóbbi hónapokban közel húsz olyan
vendéglátós is dolgozott, aki ideiglenesen elvesztette a munkáját a járvány miatt. Érzékeny embernek tartom magam,
úgy érzem, sokat teszek a közösségért.
Szeretném, ha Budafok-Tétény vállalkozói követnék a példámat akár abban,
hogy egy civil szervezet mellé állnak,
ahogy én a Szelmann Házat választottam, akár úgy, hogy támogatnak egy fiatal élsportolót. Nekem például az olimpiaesélyes Molnár Janka a támogatottam.
– Most mit tart a tarsolyában?
– A pandémia ideje alatt az egészségügyi dolgozók munkáját megköszönve
az emberek az erkélyeken állva tapsoltak. Nekünk, tehetős vállalkozóknak
azonban a magunk módján kell kifejeznünk az elismerésünket, ezért a Bakosfa
Kft. felajánlja a kerületünkben dolgozó egészségügyiseknek – orvosoknak,
ápolóknak, védőnőknek és az ő munkájukat segítő személyeknek –, hogy júliusban és augusztusban térítésmentesen
használják a Bakos Fitness szolgáltatásait, vegyék igénybe a prémium kategóriás kondi- és kardiogépeinket, a szaunát és szoláriumot, a fallabdapályákat
és a pingpongasztalokat. Szeretnénk,
ha konditermünkben „visszaépítenék
magukat”, és a mozgástól felfrissülve,
egészségesen kezdenék el az őszi időszakot. n (Tamás Angéla)



Az elismerések
és a díjazottak
Budapest XXII. kerület – Budafok,
Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep díszpolgára cím:
Bakos Miklós
tulajdonos, ügyvezető igazgató,
Bakosfa Kft.
Az Év Budafok-tétényi
Vállalkozója díj:
Serfőző László
ügyvezető, Serfőző és Társa Kft.
Munkácsy Károly-díj:
Molnár Dóra
8.a osztályos tanuló, Kempelen
Farkas Gimnázium
Nagy-Laczkovich András
8.b osztályos tanuló, Kolonics György
Általános Iskola
és Köznevelési Sportiskola

Díszpolgárrá avatták Bakos Miklóst
(Folytatás az 1. oldalról) 

KERÜLET NAPJA

Kertészek a rózsák között
A Rozáriumban adták át a Tiszta, virágos kerületért díjakat
Öt kategóriában hirdettek győzteseket
a Tiszta, virágos kerületért versenyen
Budafok-Tétény rózsakertjében. A Kerület Napja alkalmából az önkormányzat idén a budatétényi Rozáriumban
rendezte meg a díjátadó ünnepséget.
z ünnepséget megnyitó Németh Zol-

Atán alpolgármester hangsúlyozta: lát-

hatóan a lakosság részéről is egyre nagyobb az érdeklődés és az igény is,
hogy virágokkal díszítsék a környezetüket, a kerületet. Az idei önkormányzati
akció keretében 66 300 egynyári virágot
osztottak ki, hogy az 1602 lakos szebbé

varázsolhassa saját portáját és ezzel Budafok-Tétényt is – tette hozzá.
Szick Gusztáv az Utca, utcarészlet mezőnyben igazi különlegessel szolgált. Az
I. helyezett pályázó elmondta, hogy az
Óhegyen lévő domboldalon felállított egy
országzászlót, százhúsz tartóban gondozza a virágokat, és aki arra járva elfárad, azt
asztal és két pad is várja.
A díjak kiosztása után a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola növendékei tanárukkal, Kerekes Enikővel moldvai énekeket adtak elő. (A verseny nyerteseinek
névsorát a budafokteteny.hu honlapon olvashatják.) n (Tamás Angéla)

Keverd a szíved napsugár közé

Katona Péter-díj:
Lőrincz-Vámosi Veronika Judit
gyógypedagógus, Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
Uitz Judit
házi segítségnyújtás gondozó, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Önkormányzat Szociális Szolgálata
Dr. Bálint Béla-díj:
Ludván Miklósné
ápolási igazgató,
Káldor Adolf Szakrendelő
Guller Zoltán
felnőtt háziorvos
Mihalik Sándor-díj:
Tóth Amaryll
óvodapedagógus, XXII. kerületi Egyesített Óvoda Bartók tagóvoda
Tóth Ida
a testnevelő munkaközösség vezetője, testnevelő tanár, Kolonics György
Általános Iskola és Köznevelési
Sportiskola
Zakariás József-díj:
Horváth Tamás
vezetőedző,
Budafóka XXII. SE úszó szakosztály
Szabó Gyula-díj:
Dindi István
nyugalmazott történelem szakos
tanár, helytörténész
Záborszky Nándor-díj:
Beszteri András
polgárőr

A Kerület Napja programsorozat részeként ünnepélyes keretek között kelt egybe a Városházán a Kerület Párja, Kókai Dóra és Otlakán Tamás. A Kerület Párját Karsay Ferenc polgármester adta össze a díszteremben, aki Weöres Sándor versével köszöntötte a jegyeseket:
„Keverd a szíved napsugár közé, / készíts belőle lángvirágot, / s aki a földön mellén viseli
és hevét kibírja, / ő a párod” – idézte a költő sorait a kerület vezetője. A fiatal házasok megkapták a Kerület Párja oklevelet, valamint az önkormányzat egyik nászajándékaként pezsgős koccintásra invitálták a megjelenteket. A Kerület Párjának az önkormányzat ingyenesen biztosította a Városháza dísztermét a szertartáshoz, és egy évig viselhetik az általuk
elnyert címet is. Az önkormányzat Kerület Párja felhívására 2017 óta a Kerület Napjához
kapcsolódóan lehet jelentkezni. Ennek feltétele, hogy a pár legalább egyik tagja bejelentett
budafok-tétényi lakos legyen. n (budafokteteny.hu)

Gráf Antal-díjra az idei évben
nem érkezett felterjesztés.
Mivel kimagasló jelentőséggel bír
Budafok-Tétényben a környezet természeti állapotának megőrzése, javítása, a 2021-es kitüntetést az egész
kerület kapta. Ezúton is köszönjük
minden itt lakónak, hogy vigyáz környezetére! n
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 Városházi Híradó

Felszentelték a budafoki
Nepomuki-szobrot
A felújított alkotást Gy. Németh Erzsébet
és Karsay Ferenc leplezte le a Hosszúhegy téren
Ünnepélyes keretek között leplezték le
és szentelték fel Nepomuki Szent János szobrát a Hosszúhegy téren. A harmadízben felújított szobor avatásán
szép számban gyűltek össze a kerületiek, hogy megnézzék a barokk terecskén álló, XVIII. században készült, gyönyörűen helyreállított alkotást, részesei
lehessenek az ünnepi ceremóniának.
szobrot Gy. Németh Erzsébet fővalamint
Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere leplezte le és Ailer Gáspár
atya, a Szent Lipót-templom plébánosa szentelte fel.
Németh Zsolt, a Külügyi Bizottság
elnöke – miután beszélt Nepomuki Szent
Jánosról, a XIV. században élt és szörnyű halált halt főpapról, akit IV. Vencel
király parancsára 1393-ban a prágai Károly-hídról összekötözött kézzel és lábbal
a Moldvába vetettek – kiemelte a XXI.
században uralkodó jelenségeket és a
múlt értékeinek tiszteletét.
– Bízom abban, hogy mi itt, BudafokTétényben, ha elmegyünk a szobor mellett, tudni fogjuk, hogy otthon vagyunk,
hiszen a hagyomány, a barokk kultúra,
amely jegyében megszületett kisvárosunk, él, virágzik és élvezi a támogatásunkat – mondta beszédében Németh Zsolt.
Gy. Németh Erzsébet Nepomuki János szentté válásának történetét elevenítette fel. Az 1729-ben szentté avatott
kanonok halálát az okozta, hogy nem
árulta el a királyné gyónási titkát IV.

Apolgármester-helyettes,

Megnyílt a Magdolna Udvar

Vencelnek, ezért a főpapra a folyók,
a hidak, a hídépítők és a gyónási titok
védőszentjeként tekintünk.
A főpolgármester-helyettes hangsúlyozta, hogy a valószínűleg Bebó Károly műhelyében készült Nepomuki
Szent János-szobor a Budapesti Történeti Múzeum, a kerületi és a fővárosi önkormányzat munkatársainak
köszönhetően, kiemelten az A-Híd Zrt.
jóvoltából és annak finanszírozásával
hosszú idő után végre megújult.
Sal László, a hetvenéves múltra visszatekintő A-Híd Zrt. vezérigazgatója Budafok első köztéri szobráról
beszélve elmondta, hogy a Hidak és
Hídépítők napja alkalmából 2013-tól
kezdve cégük minden évben felújít az
országban egy Nepomuki Szent Jánosszobrot. Az igazgató kitért arra is, hogy
eddig több száz hídépítési projektben
vettek részt, és jelenleg a legkiemelkedőbb munkájuk a Lánchíd felújítása, de a Szabadság híd és a Margit híd
megszépülését is nekik köszönhetjük.
Varga Zoltán Zsolt, a szobrot restauráló művész sajnálkozva említette meg,
hogy valószínűleg 1929-ben tűnt el a szobor mellől a két angyal, amelyről semmilyen információt, leírást, utalást nem találtak, ezért hiányoznak a posztamensről.
Ailer Gáspár plébános a budafoki
svábokról, a németek közvetítésével
idehelyezett szoborról és a Mária Terézia által építtetett Szent Lipót-templomról emlékezett meg, majd felszentelte a szobrot. n (Tamás Angéla)

Újabb kulturális centrum várja a látogatókat a Kossuth Lajos utcában
egnyitotta kapuit Budafok-Tétény

Mlegújabb kulturális centruma a Kos-

suth Lajos utca 24. szám alatt. A Magdolna Udvar hivatalos megnyitóján
Karsay Ferenc polgármester elmondta, hogy a kiállítótermekből, belső udvarból és kiszolgálóhelyiségekből álló,
többfunkciós közösségi tér létrehozását a főváros TÉR_KÖZ pályázatán elnyert kétszázmillió forint és a kerületi
önkormányzat által hozzátett közel kétszázmillió forint tette lehetővé. A terveket a Kertész András által vezetett
Avant-Garde Építész Stúdió készítette,
és a kulturális centrum a Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ tagintézményeként működik. Az
elképzelések szerint a Magdolna Udvar
új találkozási pont lesz, ahol a kiállítások mellett kamarakoncerteken, bábelőadásokon, kisebb előadásokon vehetnek
részt az érdeklődők.

– Nagyon komoly eredménynek tartom, hogy az önkormányzat költségvetése a világjárvány alatt végig stabil
maradt, kiszámítható volt. Ennek eredménye, hogy egyetlen beruházást sem
kellett megszakítanunk vagy elhalasztanunk. Jó példa erre ez az impozáns
épületegyüttes is, amely már márciusra elkészült, a hivatalos megnyitóval
azonban megvártuk azt az időpontot,
amikor mindnyájan együtt ünnepelhetünk – emelte ki a Kerület Napjához
kapcsolódó programot a polgármester.
Garbóci László helytörténész az épület múltjáról és az eddig betöltött funkcióiról beszélt a jelenlévőknek, míg
Filotás Viktória, az ARTÉR Művészeti
Egyesület elnöke azt a hatalmas lehetőséget emelte ki, amelyet az új központ
nyújt a képzőművészet számára.
A nemzeti színű szalag átvágása után
kinyíltak az ajtók, és a földszinti kortárs

Veterán autócsodák versenye

képzőművészeti galériában egy festményekből, grafikákból és kisplasztikákból álló, csoportos, gyűjteményes kiállítást nézhettek meg az érdeklődők. Az
időszaki kiállítótérben a Péter-Pál utca
története bontakozik ki Vankó András
fotói és Garbóci László szövegeinek segítségével, az emeleten pedig a helytörténeti gyűjtemény kapott helyet, amelynek tárgyai, dokumentumai nagyrészt a
lakosságnak köszönhetők, néhány kiállított emlék azonban különböző múzeumokból érkezett Budafokra.
A régi községháza felújított és átalakított épületéhez egy kellemes átrium és kávézó is csatlakozik, így
nem véletlen, hogy a megnyitó napján nagyon sokan felkeresték az új létesítményt, és részt vettek a Csobán
András festőművész vezette közös élményfestésen és este az InFusion Duó
koncertjén. n (Tamás Angéla)

Grillezett padlizsán birkaraguval
A Szinergia csapata nyerte az idei szabadtűzi főzőversenyt
A rozmaring nemcsak egy kék virágú, örökzöld gyógynövény, hanem kiváló fűszer is a zsálya nemzetségből.
Többek között ezt a fűszert használhatták fel azok az alkalmi szakácsok, akik
részt vettek a Kerület Napja rendezvényeinek egyikén, a Klauzál Ház szabadtűzi főzőversenyén a Klauzál Házban,
június 20-án.
vetélkedőn tíz csapat, civil és mun-

Akahelyi közösségek, baráti társasáTizennegyedik alkalommal rendezték meg idén a Kerület Napja idején a Budapest
Classic Grand Prix veterán autós túraversenyt, amelyen különlegesebbnél különlegesebb autókat tekinthettek meg az érdeklődők. A felvonulás két állomása is érintette
kerületünket, a nagytétényi kastélynál és a budafoki piacnál is testközelből csodálhattuk meg a guruló autómúzeumot. A Budafoki Szomszédok Piacánál műsorvezető
segítségével ismerhettük meg jobban az autókat és a versenyt. A felvonuláson részt
vett Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere is. n

gok mérték össze gasztronómiai tudásukat az általános és a rozmaringgal
készült ételek kategóriájában. Természetesen mindenki a fődíjért küzdött, a
Budafok-Tétény Legjobb Főzőcsapata címért.
A díjazott mesterszakácsokból, a
Szabadtűzi Lovagrend vezető lovagjaiból álló zsűri az általános kategóriában a „Kari és a haverok” elnevezésű
csapat juhtúrós puliszkával tálalt vörösboros marhalábszárpörköltjét ítélte a legjobbnak. A rozmaringos ételek
kategóriájában a Baross Sauvignon

csapata végzett az első helyen rozmaringos burgonyával körített vaddisznópörköltjével.
A fődíjat viszont a Szinergia
csapata nyerte el. Ez nem véletlen, hiszen különleges ételeket készítettek mindkét versenyzési ka-

tegóriában, méghozzá birkahúsból,
ami nem egyszerű mutatvány. Az általános kategóriában birkapörkölttel, a rozmaringos ételek kategóriájában pedig birkaraguval töltött
grillezett padlizsánnal kápráztatták el
a kóstolókat. n (vh)

Városházi Híradó
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Elérhető az uniós
oltási igazolás
Digitálisan és papíralapon is
igényelhető az utazási engedély
Magyarország, miután elsőként vezette be a védettségi igazolványt és az oltást igazoló applikációt, július elsején
bevezeti az uniós védettségi igazolást
is. Az angol–magyar kétnyelvű uniós
Covid-igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül
utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le, vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák
ki az uniós Covid-igazolást. Ez a legegyszerűbb módja az igazolás beszerzésének.
z uniós Covid-igazolás az egész

Aunióban egységes vizuális megje-

Levehettük a maszkot!
Megvan az 5,5 millió beoltott, szombattól újabb könnyítések jöttek
Július 2-án, pénteken, napközben elértük az 5,5 millió beoltottat – hirdette ki
Pintér Sándor belügyminiszter hivatalos határozatban. Ennek köszönhetően
másnaptól, július 3., szombattól életbe
lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozata,
amely újabb fontos állomás az élet és a
gazdaság újraindításában. Több korlátozás is megszűnt, többek között megszabadulhatunk a maszkviselési kötelezettségtől az élet nagy területén.
egszűnt a kötelező maszkviselés

Maz üzletekben és a tömegközleke-

dési eszközökön, azt már csak a kórházakban és szociális intézményekben
kell viselni.
Szombattól már védettségi igazolvány nélkül is be lehet menni a ven-

déglátó üzletekbe, szálláshelyekre,
szabadidős létesítményekbe, és az előre váltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.
Megszűntek az üzletekre vonatkozó eddigi korlátozások, a távolságtartási szabály, és már nem lesz négyzetméter-alapú létszámkorlát sem.
A családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, lakodalom
esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400
főre emelkedik.
A sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben
tartott, vagy 500 főt meghaladó, szabad
téren tartott egyéb rendezvények esetében azonban nincs enyhítés, maradnak
a hatályos szabályok, vagyis ezeken a

lenésű, kétnyelvű, digitális és papírformátumban is ingyenesen elérhető,
QR-kóddal van ellátva. Az igazolást az
uniós tagállamok nemzeti hatáskörben
adják ki, érvényessége az összes uniós
tagországra kiterjed, teljes körű alkalmazása 2021. július 1-jén lépett életbe.
Hazánk július 1-jétől a többi tagállamhoz hasonlóan szabad beutazást biztosít az uniós Covid-igazolással érkező
külföldieknek.
Az EU-kompatibilis elektronikus
igazolás július 1-jétől a Magyarországon már május eleje óta műkö-

dő mobilapplikáción keresztül is letölthető. A mobilalkalmazás neve:
EESZT Lakossági (Apple/App Store)
vagy EESZT alkalmazás (Google
Play áruház). Az applikáció ügyfélkapus bejelentkezési adatokkal használható.
Ugyancsak egyszerű módszer,
ha az utazó az igazolást saját maga
kinyomtatja. Az igazolást TAJazonosítóval rendelkezők az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
(EESZT) Lakossági Portálján (eeszt.
gov.hu) keresztül ügyfélkapus hozzáférésükkel bejelentkezve is letölthetik
és kinyomtathatják.
Emellett az igazolást papíralapon a
kormányablakokban, valamint a háziorvosoknál lehet díjmentesen igényelni.
A célországban érvényben lévő esetleges speciális beutazási szabályokról a www.konzuliszolgalat.kormany.
hu honlapon megtalálnak minden információt.
Az jogosult EU Covid-igazolásra,
aki megkapta az oltást (oltási igazolás), aki igazoltan átesett a fertőzésen
(felgyógyulási igazolás), vagy aki negatív koronavírusteszttel rendelkezik
(tesztigazolás). n
(VH – koronavirus.gov.hu)

rendezvényeken marad a létszámkorlátozás, és továbbra is csak védettségi
igazolvánnyal lehet azokon részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi
igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken
a rendezvényeken.
Az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.
Az enyhítések mellett ismét felhívják a még be nem oltottak figyelmét, hogy a vírus továbbra is terjed
Európában és még jelen van Magyarországon is. A betegség ellen a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet.
Mindenki számára továbbra is nyitva áll a www.vakcinainfo.gov.hu
regisztrációs honlap és az online
időpontfoglaló. n (Kormany.hu)

Megkezdődött a nemzeti konzultáció

Zajlik a 12–15 évesek oltása

A válaszokat augusztus 25-ig lehet visszaküldeni a tizennégy kérdésre

Online és a háziorvosnál is lehet
kérni a vakcinát a gyerekeknek

Tizennégy kérdést tartalmaz a kormány következő nemzeti konzultációja, amelynek válaszait augusztus 25-ig
küldhetik vissza az emberek. A kérdések érintik a minimálbér szintjét, a családtámogatásokat, a migrációt, a hitelmoratóriumot és az adókat is.
z első kérdés szerint többen úgy vé-

Alik, hogy a járvány után a világ sok

tekintetben megváltozott, egy veszélyesebb korszak kezdődött. Magyarországot meg kell erősíteni, hogy meg
tudjon felelni az új kihívásoknak. Mások szerint minden újra olyan lesz,
mint a járvány előtt, így nincs erre
szükség.
„Vannak, akik azt mondják, Magyarország megerősítését a minimálbér megemelésével kell kezdeni. A minimálbért 200 ezer forintra kell emelni,
mert ez is biztosítja, hogy a gazdasági
növekedésből ne csak a vállalatok, hanem a magyar emberek is részesüljenek. Mások szerint erre nincs szükség”
– folytatódik a kérdések sora.
Egy újabb kérdés szerint vannak,
akik azt mondják, Magyarországot úgy
lehet megerősíteni, ha alkotmányos védelmet adunk a családtámogatásoknak,
a munkát terhelő alacsony adóknak és
a nyugdíjaknak, hogy válságok alatt
egyetlen kormány se vehesse el azokat az emberektől. Mások szerint erre
nincs szükség, a válságok árát fizessék
meg az emberek.
„Vannak, akik azt mondják, Magyarország megerősítéséhez fontos

lenne, hogy arra törekedjünk, Európában Magyarországon legyenek a legkisebbek a munkát terhelő adók. Mások
szerint erre nincs szükség, vissza kell
térni a Gyurcsány-korszak politikájához, és emelni kellene a munkát terhelő adókat” – a kormány ennek eldöntésére is kéri az embereket.
„Vannak, akik azt javasolják, hogy
ha sikerül a kormánynak a gazdasági

növekedés mértékét 5,5 százalék fölé
emelni, akkor a gyermeket nevelő szülők kapják vissza a 2021. évben befizetett adójukat (az átlagbér adószintjéig),
mivel ők viselték a legnagyobb terhet a
járvány alatt. Mások szerint erre nincs
szükség” – szerepel a konzultációban.
A kérdések sora úgy folytatódik:
„Vannak, akik szerint a hitelmoratóriumot 2021 szeptemberétől jövő év júliusáig meg kell hosszabbítani, hogy
azok a családok és vállalkozások, melyek rászorulnak, továbbra is felmentést kapjanak a hitel visszafizetése alól.
A bankok szerint erre nincs szükség, a
hitelmoratóriumot meg kell szüntetni
és mindenkinek törlesztenie kell.”
Egy újabb kérdés arról szól: „Sokak
szerint a járványok korában óriási veszélyt jelent, ha mindenki szabadon beutazhat Magyarországra. Fenn kell tartani annak a lehetőségét, hogy újabb
járványhullámok felbukkanása esetén
járványügyi korlátozásokat lehessen
előírni, és a járványok által sújtott országokból csak egészségügyi vízummal lehessen belépni Magyarországra. Mások szerint a járvány véget ért,
a szabad beutazás lehetőségét minden
országból biztosítani kell.”
A konzultáció úgy zárul: „A járvány
idején látható volt, hogy a nemzetközi
piacon nagy küzdelem alakult ki a vakcinákért. Vannak, akik szerint a járványok korában meg kell szüntetni ezt a
kiszolgáltatottságot, ezért szükség van
magyar vakcinagyárra. Mások szerint
erre nincs szükség.” n (MTI)

Már június közepén elkezdődött a 12–
15 évesek oltásának regisztrációja, a
gyerek adataival a szülő regisztrálhat
a vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd
néhány napos átfutás után, online lehet időpontot foglalni a nekik adható
Pfizer-vakcinára.
háziorvostól is kérhető az oltás, de

Aebben az esetben az orvosnak meg

kell várnia annyi gyereket, hogy egy
ampullából az összes kinyerhető adag
beadható legyen.
Ha a gyereknek valamilyen krónikus betegsége van, az oltás előtt érdemes a kezelőorvossal konzultálni.
A járványügyi intézkedéseknek és a
védőoltásoknak köszönhetően sikerült

letörni a járvány harmadik hullámát,
azonban a vírus nem tűnt el.
A szakértők szerint előfordulhat, hogy
ősszel, télen – a légúti fertőzések szezonális időszakában – újra „fellobbanhat” a
járvány, ezért fontos, hogy minél többen
éljenek az oltás lehetőségével. Regisztráció oltásra: vakcinainfo.gov.hu.
A háziorvosokat arra kérték, hogy
nézzék át a praxisukhoz tartozók listáját, és beszéljenek azzal, aki regisztrált,
de még nem vette fel az oltást, és azzal
is, aki még nem regisztrált.
Továbbá kérik azokat is, akik még
nem vették fel a második oltásukat,
hogy tegyék ezt meg, hiszen csak a második dózis után alakul ki a teljes védettség. n (VH – koronavirus.gov.hu)
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Makrai Pál színes
Rockszínpadi évei

A rocktól az operáig
Gerdesits Ferenc Budafokon hallgatja a csendet

„Hamar a nyugati muzsika bűvkörébe kerültem”
Volt betűszedő, korrektor, tányérmosogató, majd lett gitáros, énekes és színész. Több mint fél évszázad a színpadon!
Makrai Pál jellegzetes hangját, színészi játékát számos lemez és film, július
elejétől pedig egész eddigi életpályájának főbb mozzanatait rögzítő könyv őrzi,
Rockszínpadi éveim címmel Szenczi Tóth
Károly „lejegyző” tollának köszönhetően.
akrai Pál ezer szállal kötődik Budafokhoz, a szomszéd kerületben lakik, és gyakran megfordul a kerületünkben élő barátainál, énekes kollégáinál,
Varga Miklósnál és Gerdesits Ferencnél, de a labdarúgás szeretete összehozta
a szintén itt élő Eperjes Károllyal, akivel
rendszeresen együtt focizik a színészválogatottban, valamint Kiss László labdarúgóedzővel. S még egy fontos kötődés,
amire felhívta a figyelmünket: szinte hetente a Szomszédok piacán vásárol!
– Miért szánta rá magát erre a
könyvre? – kérdeztem a ma is fiatalos
rocknagypapát.
– Hetvenöt éves lettem, és úgy gondoltam, ez elég „komoly” idő ahhoz,
hogy összegezzem eddigi igen gazdag
és színes pályafutásomat – válaszolta. –
Csak annyit akartam, maradjon nyoma
egy kis kiadványban annak a néhány évtizednek, mely az ifjú gitáros kamaszos
lelkes tudatlanságától a mába vezetett állhatatos szorgalommal és kitartással, soksok buktatón és sikeren keresztül. Az ember azzal gazdálkodik, amit szüleitől,
tanáraitól, barátaitól és odaföntről kapott.
– Ön ügyesen gazdálkodott, ezt bizonyítja gazdag művészi életpályája.
– Köszönöm, hogy így látja, erre csak
egyet tudok mondani: én igyekeztem!
– Hogyan csöppent bele a zenei életbe? Netán a szülői háttérnek köszönhetően?
– Édesanyám pénztáros, édesapám
esztergályos volt, ő amatőr szinten hegedült, az élő zenét szerette. Azt szerették volna, hogy zenét tanuljak, el is vittek egy zongoratanárhoz, de nem volt
kedvem a hangszerhez… Abban az időben azonban még nem volt lemezjátszónk
sem, de a rádión gyakran hallgattunk zenét. Mint minden fiatal, hamar a nyugati
muzsika bűvkörébe kerültem és már gimnáziumban zenekarban játszottam. Osztálytársam, Nagy Tamás – későbbi orgo-

M

naművész – egyszer csak rám bökött, te
leszel a basszusgitáros az együttesemben.
Nem zavarta, hogy akkor még semmilyen
hangszeren nem tudtam, de szorgalmas
voltam és sokat gyakoroltam. 1963-ban
a Kölcsey Gimnázium szalagavatóján játszottam és énekeltem először nagy nyilvánosság előtt olyan sikerrel, hogy ott el
is határoztam, mindenképp ezen az úton
haladok tovább.
– Aztán kitanulta a nyomdászszakmát,
kéziszedő lett, majd korrektor, és egy hotelben tányérmosogató…
– Nem ártott egy szakmát kitanulni,
ezekre a kis kitérőkre is szükség volt, de a
zenéről sose mondtam le. 1964-ben meghallgattam az Atlas együttest, és ezzel az

életem új korszaka kezdődött. Ez volt az
első komoly zenekar, amelynek nem sokkal később a tagja lettem.
– Innen már ismertebb az életútja, hiszen jött még egy pár együttes, jöttek a
nagy musical- és filmszerepek, a szinkronizálás, de erről bővebben a könyvben lehet olvasni. Az utószóban azt írta, „még
van teendőm”. Mire gondolt?
– Még nem zártam le a pályafutásomat, muzsikálok, énekelek tovább és
hamarosan fellépek, például Pintér Tibi
Nemzeti Lovas Színházában a Mátyás,
az igazságos rockmusicalben püspökként. Hol van már az, amikor Varga Mikivel egy filmforgatáson leestünk a lóról… n (Temesi László)

Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola

elmondta, hogy a fellépésig napi két órákat gyakorol, ahogy abban az időszakban
is tette, amikor a tavaly december elején megrendezett nemzetközi versenyre
(5th Danubia Talents International Online Music Competition Hungary 2020 –
a szerk.) vagy tavasszal a XV. Országos
Lubik Imre Trombitaversenyre készült.
– Idén online versenyeket rendeztek,
hiányzott a személyes jelenlét, ezért több
odafigyelést igényelt a felkészülés. Ebben a tanévben közönség előtt először
június 12-én léptem fel, a Magyar Rádió
Márványtermében, ahol az országos versenyek különdíjasai adtak koncertet.
Júniusban rendezték meg a XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
döntőjét, ahol Oscar Böhme Orosz tánc
és Bogár István Karaktervariációk egy
régi népdalra című művét játszottam a
beküldött felvételen. Első helyezést értem, el és a ZETA (Zenetanárok Társasá-

hírű Magyar Állami Operaháznak három
évtizedig volt tagja, miközben rendszeresen kirándult a beat-pop-rock műfajában,
szintén sikerrel.
– Könnyűzenei énekesként kezdte a
hatvanas években a Sámsonban, majd
folytatta a Fermben, a Non Stopban és
újra, immár az Old Sámsonban…
– Engem is elragadott a beatkorszak
abban az időben, amikor annyi fiatalt, sorra alakultak a jobbnál jobb beatzenekarok
Magyarországon – meséli Gerdesits Ferenc két próba közt, végre beindult hos�szú hallgatás után újra a színházi szezon.
– Nagyon jól éreztem magam ezekben a
zenekarokban, a Sámsonnal például másfél évtizeden át énekeltem a nevezetes
Operabálon.
– Hogyan lett egy beatzenészből operaénekes?
– Az évek alatt egyre többen kérdezték, miért nem kezdek komolyabban foglalkozni a tenorhangommal, ezért is inspirált 1976-ban, hogy belépjek a Honvéd
Művészegyüttesbe, ahol kipróbálhattam magam „komolyabb” műfajokban
is. Természetesen képeztem a hangomat,
és öt év után, 1981-ben lettem a Magyar
Állami Operaház tagja, harmincegy évig
magánénekesként. Szebbnél szebb szerepeket, illetve főszerepeket játszhattam el
a Traviátától A nürnbergi mesterdalnokokig, gyönyörű időszaka volt művészi pályámnak.
– A könnyűzenével ezután sem hagyott
fel. Mit szóltak híres operaházi kollégái
furcsa zenei kiruccanásaihoz?
– Semmit, mert befogadtak, és elfogadták, hogy ez a Gerdesits egy ilyen figura. Említettem, hogy operabálokon is
rendszeresen rockot, popot énekeltem, a

legnagyobb magyar és világslágereket.
Szerették.
– S becsülték könnyűzenész társai,
hogy egy „komoly” tenor hang szól köztük?
– Nem foglalkoztak ezzel különösebben, bár néha megjegyezték: jó, jó a Feri,
de ez operai hang. Nem vettem sértésnek… Mindig azt vallottam, hogy bármit csinálunk, azt maximális igénnyel
tegyük, és akkor nem lehet gond. Egyébként műfajokon belül is lehet jól vagy
rosszul énekelni, nekem soha nem volt
probléma a köztük való kirándulás. Mindig élveztem, és hálát adok az Istennek,
hogy még ma is játszhatok, például musicalekben. Most éppen Komáromban próbálok hosszú idő után először A kőszívű
ember fiaiban és a Klapkában.
– Ezek szerint az elkövetkezendő hónapok is aktívan telnek?
– Igen, játszom a Tesla musicalben és
készülök a Benyovszky zenés darab őszi
bemutatójára. Nem unatkozom, mióta
újra beindult az élet.
– Szeret Budafokon élni?
– Itt születtem, és soha nem akartam innen elköltözni, ez erre a válaszom.
Most a szülői háztól alig háromszáz méterre lakom, az egyik fiam nem messze
felettem, a másik – aki szintén zenész, a
Quimby dobosa – Nagytétényben. Úgy
látszik, a Gerdesitsék már csak ilyen hűségesek kerületükhöz.
– Szabadidejét mivel tölti szívesen?
– Unokázom, vagy a kis kertemben
hallgatom a csendet… n (Temesi László)

Dr. Bálint Béla-díjban részesült Ludván Miklósné
z egészségügy területén végzett mun-

Akája elismeréseként Ludván Miklós-

Még nem jött el a pihenés ideje Szabó Vencel számára

Aötödéves növendéke érdeklődésünkre

mindig vidám énekes számos operá-

Aban is megmutatta tehetségét, a világ-

Járóbeteg-ellátás magas fokon

Tizennégy éves trombitavirtuóz
Javában tart már a vakáció, Szabó Vencelnek is véget ért a tanév, a tizennégy
éves trombitás azonban csak jövő héten kezdi el a nyári szünetet, ugyanis a
III. Óbudai ZeneZug Fesztiválra készül,
amelyen az országos zenei versenyek
győztes zeneiskolásaival a Miből lesz
a cserebogár? című koncert keretében
mutatkozik be a közönségnek.

Szinte minden zenei műfajban otthon érzi
magát énekesként és színészként egyaránt Gerdesits Ferenc, aki Budafokon
született 1947-ben, és azóta is itt él. Sosem gondolt arra, hogy szeretett kerületét
elhagyja. A művész ma is igen aktív, több
darabban játszik.

ga – a szerk.) különdíját, vagyis a hangversenyen való részvétel lehetőségét is
elnyertem – mesélte az idei zalaegerszegi verseny abszolút győztese, akit édesapja, Szabó János tanít, és fellépésein
minden alkalommal Bartáné Dankó Éva
kísér. Az ifjú muzsikus hozzátette, hogy
már három évvel ezelőtt is részt vett az
országos Lubik versenyen és akkor is
első helyezett lett, de akkor „élőben” állt
a zsűri elé. A nemzetközi mezőnyben tavaly decemberben próbálta ki magát online versenyen, ahol szintén első lett.
A Virtuózok című tehetségkutató műsorból is ismert Szabó Vencel a Kempe-

len Farkas Gimnázium tanulója. Az odajáró diákok közül ő a kivételek egyike,
aki nyolcadik után iskolát szeretne váltani. Elárulta, hogy zenei pályán képzeli el a jövőjét, így konzervatóriumba akar
jelentkezni, hogy trombitásként minél
elmélyültebben foglalkozhasson a komolyzenével.
Az ország legkiválóbb zeneiskolásai
a Budapesti Vonósok közreműködésével
adnak koncertet július 9-én este hat órától az Óbudai Társaskör dísztermében,
ahol Szabó Vencel kedvenc zeneszerzőjétől játszik majd: Telemann F-dúr szonátájának II. és I. tételét adja elő. n (T. A.)

Szabó Vencel a Budapesti Vonósokkal készül a ZeneZug Fesztiválra

né, a Káldor Adolf Szakrendelő ápolási
igazgatója Dr. Bálint Béla-díjban részesült a Kerület Napján. A pályája kezdetén haematológiai szakasszisztensként
dolgozó kitüntetett folyamatosan képezte magát az egyetemen, a főiskolán, valamint a kiegészítő szakokon, így az egészségügy szinte minden szegmensét jól
ismeri. Az ápolási igazgatói munkakörben képesítései mindegyikét – intézetvezető, egészségügyi menedzser, betegjogi
képviselő, mediátor – hasznosítani tudta
és tudja. A kerületi szakrendelőben immár tizenhat éve hangolja össze és felügyeli az ápolási tevékenységet, szervezi
a szakdolgozók munkáját, figyelemmel
kíséri a betegjogok érvényesülését. A
magyar egészségügy ünnepén, Semmelweis-napon (július 1.) Ludván Miklósnéval, Katalinnal beszélgettünk.
– A miniszteri dicséretek mellett
Göncz Árpádtól a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át
(1998), a Magyar Kórházszövetség pedig
az egyik legmagasabb szakmai és társadalmi díjjal, a Nil Nocere Emlékéremmel
köszönte meg munkáját. Hogy érintette a
kerületi elismerés?
– Boldog és büszke vagyok, hogy a kerület járóbeteg-ellátásában végzett munkámért kitüntettek ott, ahol születtem,
gimnáziumba (BNAG) jártam, lakom és
dolgozom. Megtisztelő feladat számomra és szakmai életpályám csúcsának tekintem, hogy a Káldor Adolf Szakrendelő
ápolási igazgatójaként részt vehetek Budafok-Tétény lakosainak egészségügyi ellátásában, a betegek eredményes gyógykezelésének irányításában. Ezt a díjat a
munkatársaimmal közösen érdemeltük ki,
így személyemen keresztül az intézmény
kapta az elismerést. Az épület külső és

belső felújítása, majd a pandémia komoly
átszervezéseket igényelt. Szakrendelőket
költöztettünk, feladatokat csoportosítottunk át, amely a szakdolgozók és a betegek türelmét egyaránt próbára tette.
– Bírta szusszal?
– Szerencsére volt alkalmam tapasztalatot szerezni a szervezésben. Hos�szabb ideig dolgoztam az ország egyik
vezető intézményének ápolási igazgatójaként, ahol több telephelyen folyt a fekvőés járóbeteg-ellátás, valamint a szanatóriumi gyógykezelés. Az ott szerzett tudást
a Káldor Adolf Szakrendelőben is tudtam,
és különösen a COVID-19 járvány időszakában tudom kamatoztatni. Az egészségügyi veszélyhelyzetben az intézet
szakorvosai és szakdolgozói a betegellátás lehető legmagasabb szintű fenntartása
mellett akár késő estig vagy a munkaszüneti napokon is helytálltak az oltópontokon. Létszámhiánnyal küszködünk, de
együtt megoldottuk.
– Mivel foglalkozik a legszívesebben?
– Szívügyem az ápolás, de az infekciókontroll és a betegjog is nagyon közel áll hozzám. A munkán kívül a képzőművészet vonz, azon belül is a festészet.
Férjemmel – ha tehetjük – sokat utazunk.
Ilyenkor nekem az a legnagyobb öröm, ha
végigjárjuk a múzeumokat és megnézzük
a tárlatokat. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó
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Új konyha a tűzoltóknak
Az önkormányzat támogatásával végeztek felújítást
Elkészült a Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs konyhájának felújítása, melyet
Karsay Ferenc polgármester, Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, igazgató,
Markos Zoltán tűzoltó ezredes, gazdasági igazgatóhelyettes és Pócsik Attila tűzoltó ezredes, kirendeltségvezető
tekintett meg június 16-án. Ott János
őrsparancsnokot kérdeztük a felújításról és a tűzoltóság munkájáról.
– Nemrégiben 1,2 millió forintból újulhatott meg az önkormányzat támogatásának köszönhetően a tűzőrség konyhája. Hogy történt ez?
– Gyakorlatilag egy komplett új
konyhát kaptak a kollégák, amely nem
elhanyagolható egy tűzoltó szolgálati csoport életében. A fiúk maguk tervezték és kivitelezték, a támogatást az
önkormányzat adta hozzá. Új sütő, tűzhely, kisgépek és konyhabútor került
ide, ami jelentősen növeli a tűzoltók
komfortérzetét.
– Az elmúlt években milyen felújítások történtek az épületben, és a tűzoltók hogy tudnak hozzájárulni a munkálatokhoz?
– Folyamatosan dolgozunk azon,
hogy mindig egy kicsit előrelépjünk,
állandó feladat a laktanya állagmegőrzése, modernizálása, korszerűsítése. A
kisebb munkálatokat a tűzoltók maguk
végzik. Ilyen például a belső festés, a
szolgálatparancsnoki helyiségben bútor készítése, laminált padló lerakása,
kamerarendszer kiépítése vagy éppen a
konditerem falazása.
– Az elmúlt időszakban milyen tűzesetek voltak a jellemzőek a kerületben?

Élő zene, koktélok
és pinceséták

– Alapvetően elmondható, hogy a
tűzoltók munkáját mintegy háromnegyed részben a műszaki mentések (pl.
balesetek) teszik ki, míg megközelítőleg egynegyed a tűzesetek száma. A
közelmúltban a kerületben több avartűz is volt, de lakástűzeknél is volt dolguk a kerületi tűzoltóknak.
– A kerületben kihívták a tűzoltók
egy csoportját, akik a XI. kerületből
érkeztek, mert egy háznál irdatlan füstöt okozott a zöldhulladékok égetése.
A tűzoltók azt javasolták a szennyezőnek, tegyen rá a tűzre egy bográcsot,
és minden el van intézve. Valóban igaz
ez? Mik a kertben történő tűzrakás szabályai?
– A Budapest szmogriadótervéről
szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 69/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelete határozza meg, hogy
a kerti hulladékot tilos elégetni, helyette pedig a komposztálás ajánlott.
A kertben grillezni, bográcsozni lehet, de alapvetően azt javasoljuk mindenkinek, hogy soha ne hagyja a tüzet
felügyelet nélkül, mindig készítsen be
oltásra alkalmas dolgot, anyagot (pl.
tűzoltókészülék, homok), a gyerekeknek ne engedjük meg, hogy a tűzzel
játsszanak és a háziállatokat is próbáljuk meg kordában tartani, nehogy
felborítsák a grillt. Vagyis nem lehet
kerti hulladékégetést végezni bográcsozás címén, csak akkora tüzet szabad rakni, amelyet biztonsággal el
is tudunk oltani. Ha pedig viharos
lesz az idő, azonnal oltsuk el a tüzet,
és inkább bent folytassuk a főzéstsütést. n (Viszkocsil Dóra)

Fergeteges hangulat alakult ki a PROVE zenekar koncertjén
Nagyon sokan voltak kíváncsiak a júliusi Budafoki Pincejárat programjaira, többen úgy is nyilatkoztak, ez volt a
főváros legjobb programja a múlt hétvégén. A Hermann Ottó Intézetnek köszönhetően ingyenes kisbuszjáratok
segítették a látogatók kényelmes utazását a helyszínekre.
sok hagyományos program mellett

A(mint a Törley Pezsgőmanufaktú-

ra és Látogatóközpontban tett pinceséta, a Borköltők Pinceétteremben megrendezett Pincekvíz és a Barlanglakás
Emlékmúzeumban minden egész órában tartott tárlatvezetés) több újdonság
is várta a látogatókat a júliusi Budafoki
Pincejáraton. Új helyszín volt a Borliget, ami nem is volt annyira ismeretlen
a helyi lakók számára, hiszen a 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon már
nagy népszerűségnek örvendett ez a ligetes-árnyas kóstolóhelyszín. A Városháza és a rendőrség közötti tér ezúttal

pihenőparkká alakult át, ahol budafoki borokból és pezsgőkből készített
különleges koktélokat a Porta 22 két
tulajdonosa. A kóstolást követően a közönség szavazhatott, hogy melyik ital
ízlett nekik a legjobban. A nyertes nedű
a Sangria koktél lett. A nagy érdeklődés miatt most két tematikus sétát hirdettek meg a szervezők, az egyiket
Garbóci László, a másikat a helytörténeti tanfolyam egyik végzőse, Vágvölgyi Anikó vezette. A találkozó a nemrégiben átadott Magdolna Udvarban
volt, innen a most felújított Nepomuki
Szent János-szoborhoz sétáltak a látogatók, majd a Borligetben zárult a történelmi utazás.
Borkóstolóval egybekötött finomságok és élő zene várta a látogatókat
a Várszegi Pincészetben is. A júliusi
pincejáraton a korábban megrendezett
tehetségkutató elődöntősei, a Hütter
Dóra Acoustic zenélhetett a Várszegi Pince udvarán. Pincesétákat veze-

tett Békés Imre is a Záborszky Pincében, ahol a történelmi hordósort, a
Mesterségek Múzeumát, a magyarországi borvidékek építészettörténeti emlékeit és az egykori Pestiskápolnát is megnézhették az érdeklődök. A
gyönyörűen felújított belső udvaron
egész nap finom ételekkel és budafoki borválogatással várták a látogatókat. A délutáni órákban a RedWhite
duó zenélt a közönségnek. A csellósok
a klasszikus hangszereken modern muzsikát adnak elő évek óta, nagy sikerrel. Bitai Gergely sommelier budafoki
borismereti „sétára” invitálta az érdeklődőket, a hét tételből álló borkóstolást egy kis történelmi visszatekintéssel színesítve. A Pincejárat 2021-es
Zenei Tehetségkutatójának győztese,
a PROVE zenekar élő koncertet tartott
este a Záborkszy udvarban, ahol percek alatt fergeteges hangulat alakult
ki, sokan táncoltak és énekelték a fiúk
slágereit. n (Viszkocsil Dóra)

gasztrobarbár (Instagram.com/gasztrobarbar)

Mary Berry lime-os süteménye

Megfejtendő:

Kinek a születésnapján
ünnepeljük a Kerület Napját?

Hozzávalók:

Sütemény: 175 g puha vaj, 175 g porcukor, 250 g finomliszt,
1 csomag sütőpor, 3 tojás, 1 dl tej, 2 lime finomra reszelt héja.
Máz: 250 g porcukor, 2 lime leve, 1 lime finomra reszelt héja.

elkészítés:

A sütemény minden hozzávalóját keverjük ki robotgéppel, míg sima tésztát nem kapunk.
Egy közepes méretű tepsit béleljünk ki sütőpapírral és egyenletesen oszlassuk el benne a tésztát. Süssük 160 fokra előmelegített (légkeveréses)
sütőben 35-40 percig, míg a süteményünk kissé megemelkedik és rugalmas lesz.
Borítsuk rácsra és hagyjuk teljesen kihűlni, közben alaposan keverjük ki
a porcukrot a lime levével. Végül a mázat is egyenletesen oszlassuk el a sütemény tetején és szórjuk meg a lime héjával. A süteményt hűtőben tartsuk,
kockákban szervírozzuk. n
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OKTATÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

 Városházi Híradó

Nyugdíjba vonult a karmester
Átadta igazgatói székét Arató László,
a Nádasdy Kálmán iskola vezetője
A Péter-Pál utca hagyományos névnapi ünnepén idén is fúvószenére ébredtek a budafoki utca lakói. A Budafoki Fúvósegylet zenészei, élükön Arató
László művészeti vezetővel, indulókat
fújtak és a mazsoretteket kísérve vonultak a Magdolna Udvarba.
fúvószenekar karmesterét, aki az

Autóbbi tizenöt évben a Nádasdy

Véget ért a tanév,
lezárult egy fejezet

Turgyánné Ignácz Ágnest Tóth József-díjjal tüntették ki a Kerület Napján
A nyugdíjba vonuló Turgyánné Ignácz
Ágnes több évtizedes pedagógusi és
húsz év vezetői tevékenységét ismerték
el Tóth József-díjjal a Kerület Napján.
– Elhivatottsága, a Kossuth iskola iránti szeretete és elkötelezettsége példaértékű. A pedagóguspálya csínját-bínját
és az iskola minden szegletét ismeri, munkabírása nem ismer határokat.
Végtelen optimizmussal, jó kedvvel és
vidámsággal vág neki a legnagyobb kihívásoknak is – hangzott el az intézményvezetőt méltató kisfilmben.
A Budafoki Kossuth Lajos Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola igazgatójával, Turgyánné Ignácz
Ágnessel a kitüntetéséről és az élete során beálló változásokról beszélgettünk.
– Meglepte a kitüntetés?
– Nem számítottam arra, hogy díjazott leszek. Minden évben felterjesztettem valakit a Mihalik Sándor-díjra,
de tőlünk utoljára Bíróné Bukszár Éva
kapta meg évekkel ezelőtt, Tóth József-díjas pedig az előző igazgató, Závodi Gyuláné lett 2012-ben. Gondoltam, hogy talán elismerik a munkámat,

munkánkat, de hát sokan vagyunk a
kerületben. Eddigi helyettesem és egyben utódom, Rákosné Varga Edit terjesztett fel, és nagyon jólesett, hogy a
képviselő-testület egyetértett vele és
elfogadta a jelölést.
– Hogy indult el a pedagógusi hivatás útján?
– Képesítés nélküli tanítóként kezdtem a pályát, napközis nevelőként. Akkoriban nem volt elég tanító, később
pedig tanárból lett kevesebb a szükségesnél. Véletlenül a Kossuth iskolába kerültem, pedig gyerekként a Szent István téren tanultam. Egy év után jelentkeztem
a Tanítóképző Főiskolára, amelynek két
évét már levelező tagozaton végeztem,
így mellette ismét dolgoztam a Kossuthban. Közben férjhez mentem, született két kislányom, elvégeztem a biológia szakot, majd visszatérve az iskolába,
elsőtől negyedikig végigvittem egy osztályt tanítóként. Akkor szólt az igazgatónő, hogy legyek a helyettese. Nagy megtiszteltetésnek tartottam a felkérést, ezért
egy percig sem haboztam, hogy elfogadjam-e. Tizenegy évig voltam igazgatóhelyettes, majd kilenc évig az intézmény

vezetője. A szamárlétra minden fokát
megjártam, ezért könnyen bele tudtam
helyezkedni a kollégák helyzetébe.
– Nem sajnálja, hogy életének egy
fejezete lezárul?
– A szülők öregszenek, tehát egyre
inkább gondoskodásra szorulnak, a saját egészségünkre is gondolnunk kell.
Vezetői éveim alatt a legtöbb problémát
az okozta, hogy nem volt lehetőségem a
kollégáim teljesítményét anyagilag elismerni, és ezzel további erőfeszítésekre
sarkallni őket. Kreativitásuknak mindig
teret engedtem, motiválásukhoz azonban kevés a szóbeli dicséret, az iskolában kinyomtatott oklevél vagy a vállon
veregetés. Kiemelt feladatomnak tekintettem az angol két tannyelvű program
megerősítését. Ez – a szülők támogatásának is köszönhetően – sikerült, hiszen idén év végén a járványhelyzet ellenére is harminchárom tanulónk tett
sikeres középfokú nyelvvizsgát. Mostanra eljött a pihenés ideje, de „a vér
nem válik vízzé”: habár már nem veszek részt a munkában, a távolból továbbra is követem az iskolában zajló
eseményeket. n (Tamás Angéla)

Madarak ligete a Tündérkertben
Kitüntetést kapott a természetvédőktől az egyik tagóvodánk

Zöldtetős buszmegálló
a Városház téren
A tető bevált rendszer alapján készült,
gondozásmentes és önfenntartó
világ számos más települése mellett

ABudafok-Tétény is törekszik arra,

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai Madárbarát hely címmel tüntették ki a
Tündérkert Tagóvodát. Az intézmény
adottságai tökéletesek a különféle madarak számára, hiszen az óvoda udvarán hatalmas fák vannak, és a szomszédban egy kis erdő is található.
– Meghatározó számunkra a közvetlen környezettel való együttélés, a kerti madarak ismerete, védelme, gondozása. E szemléletet igyekszünk átadni
minden nap a gyermekeknek – mondta
Jánosi Beatrix tagóvoda-vezető. Az elmúlt tíz évben rengeteg eszközt sikerült vásárolni az óvoda vezetőinek az
önkormányzat által meghirdetett környezetvédelmi pályázatok megnyerését követően.
– Ismeretet a leghatékonyabban tapasztalás útján lehet átadni a gyerekeknek, az óvodások kedvenc oktató játékai a plüssből készült madárkák,
amelyek még hangot is kiadnak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesülettől vásároltuk meg az első
madáretetőinket, költőodúinkat, melyek
a mai napig az óvoda udvarán vannak
és használják a madarak – mondta Hart
Zsuzsanna óvodapedagógus.

Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola igazgatójaként dolgozott,
nyugdíjba vonulása alkalmából a Kerület Napján rendezett díjátadó gálán
búcsúztatták a kerület vezetői. Arató László legnagyobb meglepetésére
a zenekar tagjai is a színpadra vonultak, és a Budafok indulóval köszöntötték karmesterüket.
– Mitől búcsúzik és mi az, amit továbbra is folytatni fog?
– Az intézmény vezetését befejezem, augusztustól átadom a művészeti és általános iskola irányítását az utódomnak, magam mögött hagyom az
adminisztratív teendőket, és semmi
mással nem foglalkozom, csak a muzsikálással. Eddig kevés idő jutott a
„kedvteléseimre”, mostantól viszont
csak ezekre koncentrálok. Harmincöt éve vagyok a fúvószenekar karmestere, és még sokáig szeretném vezetni
az együttest. Ahogy eddig is, zenélek a
Budafok Big Bandban és a sváb muzsikát játszó Südofener Blaskapellében,
az 1990-es évek elején alakult, reneszánsz muzsikát népszerűsítő Szent
Kristóf Régizene Együttessel pedig
sokkal többet fogok foglalkozni.
– Művészi és pedagógusi munkásságát kitüntetések sora övezi. Legutóbb

hogy a városi környezet okozta hatásokat csökkentse, kellemesebbé tegye
a mindennapokat az itt lakók számára.
Emellett pedig a biodiverzitás fenntartásáról is igyekszik gondoskodni. Az erre
való törekvés jegyében a Városház téri
buszváró tetejére egy élő növénnyel betelepített szerkezetet telepítettek.
A buszváró tetején varjúhájszőnyeg
virágzik és nyeli el a csapadékot. Ez a
technológia bevált, alkalmazott zöldtetős rendszer alapján készült, teljesen

Minden csoportban találhatók határozókönyvek, a gyerekek szeretik, sokat nézegetik, megtalálják benne olyan
kisállatok, madarak képét, amelyeket
nem minden esetben tudnak élőben
megnézni. Az óvodának még egy távcsöve is van, amit az udvaron, kirándulásokon szoktak kipróbálni a gyerekek.
– Fontosnak és érdekesnek tartom
mindenféle madár megismertetését a
gyerekekkel, ezért óvodánkba kétszer
szerveztem ragadozómadár-bemuta-

tót, ahol egy solymász baglyokkal, sólyommal, héjával, ölyvvel ismertette
meg a gyerekeket, szerveztem terepi
madarászást madárbefogással, gyűrűzéssel, ahol pedig a kerti énekesmadarakat ismerhették meg – mondta Hart
Zsuzsanna. Az óvoda növényborítottsága jóval több, mint a terület kétharmada, így a gyerekek minden évszakban nyomon tudják követni a természet
változását és a madarak mindennapi
életét. n (Viszkocsil Dóra)

(2020) az intézményvezetők legnagyobb elismerését, a Tóth József-díjat
vehette át. Pályafutása során mi volt a
legnehezebb feladat?
– A két iskola integrálása okozta a
legnagyobb fejtörést és a rengeteg adminisztráció, amely közben sok-sok
ember munkáját kellett összehangolni.
Eleinte fél állásban dolgoztam és a Budafoki Ifjúsági Zenekar helyettes karmestere voltam, majd 1993-tól teljes
munkaidőben vettem részt a művészeti
iskola életében: rézfúvós hangszereken
– trombitán, tenorkürtön, harsonán – tanítottam játszani a gyerekeket, mellette
pedig tovább folyt a munka a már Budafoki Fúvósegylet névre hallgató zenekarban. 2000-től egyedül vezetem a fúvószenekart, amelynek a karmestere is
vagyok. Négy évvel később igazgatóhelyettes, majd rá két évre az intézmény
vezetője lettem, amikor is azzal szembesültem, hogy két különböző profilú iskolát kell összevonnom. Szerencsére remek segítőkre találtam. A zenei
tanszakokat Puskás Csaba, az általános
igazgatóhelyettes fogja össze, a társművészetek élén Oláhné Rozsi Magdolna
áll, a Szent István téri iskola tagintézmény-vezetője pedig Schranz Nándor.
– A több muzsikálás mellett a magánéletében is számít változásokra?
– Feleségem (Beer Ágnes – a
szerk.) is a napokban ment nyugdíjba,
így egyrészt azt tervezzük, hogy amint
lehet, sokat utazunk majd – kivételesen gyerekcsoportok nélkül –, másrészt több időt töltünk a családunkkal,
különösen a négyéves unokánkkal.
(Beer Ágnessel következő lapszámunkban olvashatnak interjút.) n (T. a.)

gondozásmentes és önfenntartó. Külön
öntözést nem igényel, az esőzés miatti
esetleges túlfolyás a váró esőcsatornáján keresztül megoldott.A növényzetet
tartó és tápláló rétegek a váró tetején
egy speciális, korrózióvédett, szigetelt
„medencében” helyezkednek el. Kívülről dekoratív, hőkezelt, időjárásálló természetes faborítással van ellátva.
A zöldtető többek között életteret biztosít madaraknak, rovaroknak, jelentős mennyiségű port, szen�nyeződést köt meg, miközben oxigént
is termel. 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.
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MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

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
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

állás 

bérlés 

Épületburkoló szakmunkást fő vagy másodállásba felveszek. Tel: 06-30/975-0053

Bérelnék 22. kerületben egy vagy kétszobás
kertes házat, szükség esetén kifestem Tel:
0630-975-0053, miklosmolnar57@gmail.com

régiség 

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

Könyveket, könyvtárakat, műtárgyakat, 1945
előtti képeslapot, fotót Vértesi Antikvárium vásárol. Díjtalan kiszállás. Tel: 06-20/4256-437

életjáradék 

kert 
Szakszerű kertészeti munkák, kertrendezés, kertgondozás, öntözés technika, kertgondozás, kertrendezés Zölderdő János Tel:
06-30/343-7318

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

ANYAKÖNYVVEZETŐ munkakör betöltésére

A pályázatokat 2021. július 31-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. augusztus 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

GONDNOKSÁGI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

A pályázatokat 2021. július 30-ig a Polgármesteri Hivatal Közigazgatásfejlesztési- és szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „gondnoksági ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

További részletek: www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Európa-bajnok a BMTE
fiatal női atlétája
Molnár Janka egyre feljebb kerül egyéniben és csapatban is
A magyar válogatott megőrizte első helyét, így megnyerte június 20-án az atlétikai csapat Európa-bajnokság harmadosztályának (2. liga) bulgáriai versenyét, és
feljutott a második vonalba. A feljutásban
oroszlánrészt vállalt Molnár Janka, aki 400
méter gáton harmadik lett, majd a zárónapon tagja volt a győztes magyar 4x400 méteres váltónak. Janka egy héttel később az
országos bajnokságon is remekelt, egyéni
csúccsal győzött 400 méter gáton.
bulgáriai Sztara Zagorában nem-

Azetenként csak egy atléta indulha-

tott, így Molnár Janka főszámában, a
400 méteres gátfutásban állt rajthoz, és
a litván Modesta Morauskaite (56,28
mp) és a szlovák Daniela Ledecká
(56,36) mögött 56,81 másodperces
idővel harmadik helyen végzett.
Másnap Janka befutó embere volt
a 3:30,82 perces idővel győztes magyar 4x400 méteres váltónak, amely-

ben Nádházy Evelin, Bartha-Kéri Bianka és Mátó Sára volt a társa.
Az elmúlt héten pedig már a 126.
országos bajnokságon szerepelt a Budafoki MTE büszkesége Debrecenben,
a Gyulai István Atlétikai Stadionban.
A női 400 méteres gátfutás Molnár Janka és Mátó Sára harcát hozta.
Mátó, az ARAK atlétája kezdett jobban,
de Bartha Attila tanítványa 250 méterrel a vége előtt megindult, és fokozatosan dolgozta le hátrányát. A Budafoki MTE kiválósága végül 56.03-as, új
U23-as magyar csúccsal diadalmaskodott – a régit is ő tartotta, még a Magyar Nagydíj sorozat tatabányai állomásáról. A bronzérem Mohai Regináé lett,
aki szintén új egyéni csúcsot futott.
„Nagyon jó volt a verseny, majdnem úgy sikerült, ahogyan az edzőmmel szerettük volna, de azért még volt
benne pár hiba – nyilatkozta a 19 éves
atléta. – Nagyon örülök, hogy megint

együtt tudtam versenyezni Mátó Sárával, mert ez sajnos az U23-as ob-n
még nem sikerült, ahol nem tudtam rajthoz állni. Sokat jelentett, hogy ő is itt
volt, mert nélküle nem lett volna ilyen
az időeredményem, úgyhogy ezt igazából neki is tudom köszönni. Az 56.03as időnek is nagyon örülök, annak, hogy
megint egyéni csúcs és U23-as magyar
rekord lett a vége. Kicsit bosszantó,
hogy mennyire közel volt az 56 másodpercen belüli idő, de lesz még idén verseny. Például az U23-as Európa-bajnokság, amely a fő versenyem lesz. Ezért
sajnos a Gyulai István Memorialon nem
tudtam ott lenni, mivel akkor már utazunk ki Tallinnba az Eb-re.”
Janka a 400 méter síkon ezüstérmet
szerzett, hajszállal kapott ki a csúcsformában versenyző Nádházy Evelintől,
úgyhogy egy-egy arany- és ezüstéremmel fejezte be az országos bajnokságot. n (Ch. Gáll András)

Párosan szép az élet a sportban is
Bronzérmet szerzett Gáll András a junior öttusázók Európa-bajnokságán
Breitner Hanna elsőéves junior és az
U19-es korosztályú Gáll András bronzérmet szerzett az úgynevezett mix
váltóban a junior öttusázók Európabajnokságán Bernben. Andris – tősgyökeres budafoki a Sörház utcából –
még csak augusztusban lesz 18 éves,
gyereknek számít a 2000-ben születettek korosztályában.

bánni vele, de mire fölmentem a pályára, egészen megtaláltuk az összhangot. A lövészet első sorozatában kettő,
a másodikban három hibát vétettem,
de a gyors tempómnak köszönhetően
megengedhettem magamnak, hogy belehibázzak. Mély talajon futottunk az
egész napos eső miatt, ezért nem lehetett annyira repeszteni, a finisben tud-

mix, másnéven vegyes váltót egy

Alány és egy fiú alkotja, kettejük tel-

jesítménye adódik össze. Úszással
kezdték a versenyt, majd vívásban a
11 csapatból álló mezőnyben két tusra vívtak. Hanna +4-gyel zárta a vívást, Andrásnak ez a szám kevésbé sikerült. A lovaglás átrendezte az állást,
Hanna és Andris hibátlan pályát teljesített. Majd magabiztos lövészetüknek
és futásuknak köszönhetően a dobogó harmadik fokáig jutottak. Hanna és
András élete eddigi legnagyobb eredményét érte el ezzel a bronzéremmel.
Fontos hangsúlyozni: eddigi!
„Úszásban mindketten jól teljesítettünk. A vívásom gyengébbre sikeredett, ez a mezőny talán nekem még
erős. Az egyik legjobb képességű lovat
kaptam, mégsem volt annyira könnyű

Városházi Híradó
budafok-tétény

tam, hogy a francia fiú nagyon közeledik, éreztem, hogy nem lehet gond.
Büszke vagyok az eredményünkre,
Hannának nagyon hálás vagyok, hiszen ő ugyanannyit tett hozzá ehhez a
sikerhez, ha nem többet” – nyilatkozta
szerényen Andris, aki jövő héten már
az egyiptomi Alexandriában képviseli
színeinket a junior vb-n. n (vh)

Jól sikerülhet a „premier”
Boér Gábor keze alatt alakul a régi-új Budafok
Jóllehet néhány kulcsjátékos – jobbára a kölcsönben nálunk tartózkodók
– eltávozott, érkezett néhány új fiú is,
de alapvetően megmaradt az elmúlt
idényben az NB I-ben sokáig vitézkedő, majd a hajrára elfáradó labdarúgócsapatunk. Egyéves élvonalbeli tagság után ismét az NB II-ben szerepel
a BMTE, és előbb harkányi, majd hamarosan szlovéniai edzőtáborozással
készül az augusztus elsején rajtoló új
idényre.
„Többet kaptam, mint amit vártam.”
Ha a BMTE NB II-es labdarúgócsapatának május végén érkezett új edzője, Boér Gábor ezzel a mondattal kezdi
beszámolóját első budafoki élményeiről, akkor itt már olyan nagy baj nem
lehet. Mondjuk nem ismerek olyan
játékost vagy szakembert, aki kellemetlen élményekkel távozott volna a
Promontor utcából, de akkor is jólesik
hallani a korábban a ZTE csapatánál
dolgozó szakvezető szavait.
„Július 12-én utazunk a tíznapos
szlovéniai edzőtáborba, oda, ahol az elmúlt években – még Csizmadia Csaba
edző vezetésével – többször is járt a csapat. Eddig két edzőmeccsen vagyunk
túl, még a harkányi összetartásunk előtt,
amelyről pénteken tértünk haza, Siófokon léptünk pályára, ott 2-1-re győztünk
Papp Marcell és Medgyes Sinan góljaival, majd most pénteken ismét 2-1-re
nyertünk, ezúttal a Szentlőrinc SE ellen,
a gólokat László Dávid és Mervó Bence
szerezte. Ez utóbbi meccsen a Honvédtól igazolt Horváth András védte a kapunkat az első félidőben, az összeállítás
a következő volt: Horváth – Margitics,

Jagodics, Khiesz, Kotula – Filkor, Nándori – Farkas B., Kovács D., Szabó M. –
Mervó, szünet után a sérült Ihrig-Farkas
kivételével mindenki szóhoz jutott.”
Boér Gábor beszámolójából kiderül, hogy a csapat a felkészülésben ott
tart, ahol ilyenkor tartania kell.
„Ez az időszak a komoly terhelésről
szól, ki kell alakítani a csapategységet,
ami az elmúlt években is jellemezte a
Budafokot. A gárda gerince megmaradt, persze vannak kisebb-nagyob változások.
„Fontos, hogy kialakuljon a kohézió
a csapaton belül – folytatta a mester. –
Amit elterveztünk, azt el tudtuk végezni, a sérülések eddig jobbára elkerülték
a csapatot. Huszti András, Skribek Alen,
Zsóri Dániel, Kulcsár Kornél, Zeke Márió, Oláh Bálint eltávozott, Horgosi Donát, Szalai Dániel érkezett. Mervó Bence kezdi visszanyerni a formáját hosszú
sérülése után, most a Szentlőrincnek is
rúgott egy gólt. Egyelőre a kísérletezés
fázisában tartunk, most tapasztalom ki a
keret erősségeit, gyengeségeit. Tíz nap
Szlovénia áll előttünk, sokat remélek ettől az edzőtábortól.”
A szakvezető tehát jól érzi magát
Budafokon, a családias hangulat kedvére való, bár ebben nincs semmi meglepő.
„Sok barátom lakik itt Budafokon, ismerem a környezetet, de még a magas elvárásaimhoz képest is kellemesen csalódtam. De nem is ez a lényeg, hiszen
pontosan tudom, hogy az edzőt az eredményei minősítik. Augusztus elsején kezdődik az új szezon, a III. kerület otthonában lépünk pályára, bízom benne, hogy
jól sikerül a premier.” n (Ch. Gáll)

Ismét nálunk a „csodakapus”
Újabb egy évre kölcsönvettük Bese Balázst az MTK-tól
A 22 éves Bese Balázs, aki tavasszal
a magyar válogatott első számú hálóőre volt az U21-es Európa-bajnokságon, így nyilatkozott a szerződés aláírását követően.
„A vezetők az előző idény végén jelezték, azt szeretnék, hogy Budafokon maradjak. A pályafutásom mostani szakaszában nagyon fontos, hogy
minél többet védjek, és bár nyilvánvalóan ugyanúgy meg kell küzdenem
a helyemért, mint a többieknek, örülök, hogy nem egy új közegben kell ezt
megtennem. A legutóbbi szezonban, az
NB I-ben voltak jó mérkőzéseim, és továbbra is azért dolgozom, hogy hozzá
tudjak tenni a csapat teljesítményéhez.
Azon leszünk, hogy boldoggá tegyük a
szurkolóinkat” – mondta Bese Balázs.
Kapusunk a 2020/2021-es szezonban nyolc bajnoki és négy Magyar Ku-

pa-találkozón védett klubunk színeiben.
Február végén, a Kisvárda ellen kapott
gól nélküli meccsen mutatkozott be az
élvonalban (2-0), majd néhány nappal
később Újpesten nyújtott emlékezetes
teljesítményt, ahol több nagy bravúrt is
bemutatott, többek közt tizenegyest is
hárított. n (VH–budafokimte.hu)
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