
Maszk és oltás

November elsejétől ismét kötelező a maszkvise-
lés a tömegközlekedési eszközökön, a munkálta-
tók pedig előírhatják az oltás felvételét. (9. oldal)

Noskó újra a BMTE-pályán

Az Újpestben és Budafokon is focizott 
egykor Noskó Ernő olimpiai bajnok
labdarúgó. (12. oldal)

Nehéz a kilábalás

Szerencsétlen, egygólos vereséget szenvedett a 
BMTE Győrben, de látszik a fény az alagút
végén. (12. oldal)

Ismét indul a Pincejárat

November 6-án ismét indul a Budafoki Pince-
járat. A rendezvényről Várszegi Viktor borászt 
kérdeztük. (6. oldal)
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 Kisváros a nagyvárosban

A kétszázötvenedik budapesti földút is 
szilárd burkolatot kapott, az utat pe-
dig éppen Budafok-Tétényben adták át 
a napokban. A Hajómalom utca új sza-
kaszát avatta fel Karsay Ferenc, a ke-
rület polgármestere, Németh Zsolt or-
szággyűlési képviselő, Szatmáry Kristóf 
miniszteri biztos, valamint Láng Zsolt, a 
Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

A fővárosi Fidesz kezdeményezésé-
re 2017-ben indult az a négyéves prog-
ram, aminek a segítségével kerüle-
tünkben már közel száz földút kapott 
aszfaltburkolatot.

Karsay Ferenc polgármester kö-
szönetet mondott Magyarország kor-

mányának a Budapest Útépítési 
Programon keresztül nyújtott segít-
ségéért.

Szatmáry Kristóf miniszteri biztos 
elmondta, hogy ez a Budapest Útépítési 
Programnak egy nagy ünnepe, hiszen 
ezzel az utcával elértük a 250. olyan bu-
dapesti földutat, amely szilárd burkola-
tot kapott. A budapestiek egy része, fő-
leg a külső kerületekben élők, hosszú 
időn keresztül hátrányos megkülön-
böztetést szenvedtek el. Nagyon érett 
egy olyan program, ami ezt a hátrányos 
infrastrukturális megkülönböztetést 
hivatott felszámolni.

folyTATáS A 2. oldAloN

Hatvanöt éve tört ki 
a forradalom
Megemlékezések az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából

Kétszázötven leaszfaltozott földút
Budafok-Tétényben adták át a legújabb szilárd burkolatú utat

A szokásosnál is többen gyűltek össze a 
Városház téren október 22-én, hogy le-
róják tiszteletüket a forradalom és sza-
badságharc hősei előtt. Budafok-Té-
tény önkormányzata a megemlékezést 
az 1956-os emlékműnél rendezte meg, 
amely mellett Kirsh Panka állt egy ere-
deti ’56-os zászlóval a kezében. Az ün-
nepségre koszorúkkal és virágcsokrok-
kal érkező résztvevők között – a Pofosz 
kerületi szervezete, Budafok-Tétény 
önkormányzata, a kisebbségi önkor-
mányzatok, egyházak, köz- és közne-
velési intézmények, civil szervezetek, 
pártok képviselői – sok kerületi lakos is 
főhajtással és egyperces néma csend-
del adózott az 1956-os eseményeket 
túlélő, nemrégiben elhunyt hősöknek.

A Pofosz alapító tagja, Vitéz Né-
meth Árpádné Majzik Klára, a zenepe-
dagógus vitéz Jávor Zoltán, a Budafo-
kon született vitéz Dudás Károly és az 
’56-os Szövetség egykori, XXII. kerüle-
ti elnöke, Kazai Károly Budafok-Tétény 
életének aktív részesei voltak.

A forradalom 65. évfordulóján tar-
tott ünnepi beszédében Németh Zsolt, 
az Országgyűlés külügyi bizottságának 
elnöke kiemelte: ma már 1956 nem-
zeti identitásunk kitörölhetetlen része 
ugyanúgy, mint az 1948-as forradalom 
és szabadságharc.

– Évtizedek óta tudjuk a ’48-as 
események minden mozzanatát, is-
merjük a forgatókönyvét, az elmúlt 
években pedig szépen lassan meg-

tanultuk, megtanuljuk az ’56-os for-
radalom és szabadságharc részleteit 
is. Ezt segíti majd Gaál László vissza-
emlékezése is, aki az albertfalvai ki-
térőnél szerezte a Szappanos nevet, 
mikor a tankok menetoszlopát macs-
kakőre kent ipari szappannal állítot-
ta meg társaival. Csodaszámba megy, 
hogy itt van közöttünk, hiszen csípő-
jébe lövést, hátába repeszt kapott és 
fél fülére megsüketült a harcok so-
rán – mondta a politikus, majd felhív-
ta a jelenlévők figyelmét Priska Jó-
zsef Tamás, azaz Kisfarkas, az ’56-os 
budafoki hős életét és az általa meg-
élt forradalmi eseményeket feldolgo-
zó könyvre.

folyTATáS Az 5. oldAloN

   

Őrtűz a székely autonómiáért
október utolsó vasárnapján immár hetedik alkalommal lobbantak fel Buda-
fokon az őrtűz lángjai, jelezve Budafok-Tétény kiállását a székely autonómia-
törekvések mellett.

(ToVáBBIAk A 3. oldAloN)

Magyar 
Passió

A kommunista keresztényüldözésről 
készített filmet Eperjes Károly budafoki 
színművész. Az alkotás november 4-től 
tekinthető meg a mozikban
(7. oldAl)
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Önkormányzati hírek

A lakosok észrevételeinek figyelem-
bevételével elkészült a Pannónia utca, 
Mező utca és Széchenyi utca által ha-
tárolt terület fejlesztésének végleges 
koncepcióterve. Társadalmi egyeztetés 
keretében kérték ki a helyiek vélemé-
nyét a tervezett változtatásokról. Buda-
fok-Tétény önkormányzata összesítette 
a beérkezett válaszokat, és ezek alap-
ján készítette el a koncepciót, amelyről 
Németh Zoltán alpolgármester a helyi 
önkormányzati képviselővel személye-
sen is egyeztetett.

Az önkormányzat a területen erede-
tileg sem szándékozott fákat kivágni, 
sőt, 14 új fa ültetését tervezte.

Az itt élők kérései alapján az ön-
kormányzat módosította a terveket, az 
alábbiak szerint:

• Mivel a lakosok több kérdésre is 
nemleges választ adtak, ezt figyelem-
be véve a játszótér területe nem bővül, 
tehát nem lesz óriás piramis, trambulin 
és kisautó, nem hozunk létre körbekerí-
tett kutyafuttatót, és nem alakítunk ki új 
belső sétányokat;

• különös figyelmet fordítunk a zöld 
területek megóvására és megőrzésére;

• a meglévő átkötő sétány új 
térkőburkolatot kap;

• az aszfaltos sportpályát gumibur-
kolattal vonjuk be;

• a játszótéren már meglévő csúszda 
és mérleghinta helyén új csúszdás má-
szókát helyezünk el, amely szélesebb 
korcsoport számára nyújt élményt;

• a játszótéren található homokozó 
fölé napvitorlát helyezünk ki;

• a futókör döntően (a korábban 
tervezettnél is nagyobb mértékben) 
a jelenlegi, kihasználatlan járdán 
lesz kialakítva, hogy óvjuk a zöldfe-
lületeket;

• további parki bútorokat helye-
zünk ki.

A helyiek által kért fejlesztések nem 
befolyásolják a Mező utcai oldalra ter-
vezett sportpark létesítését, amely a 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport-
park Program pályázatának keretében 
valósul meg.

Az önkormányzat köszöni a lakos-
ságnak, hogy válaszaikkal segítettek 
abban, hogy mindenki számára elfo-
gadható fejlesztés valósulhasson meg. 
Közölték: a terv kialakítása során ki-
emelt figyelmet fordítottak arra, hogy 
a terület zöld jellegét ne csak megőriz-
zék, hanem növeljék is.

(BudAfokTETENy.Hu)

Módosították a Pannónia utcai tervet
A helyiek igényeinek megfelelően változtattak a fejlesztési elképzeléseken

folyTATáS Az 1. oldAlról 
Szatmáry Kristóf kiemelte: a kormány 
több mint 25 milliárd forint támogatást 
biztosított különböző kerületeken ke-
resztül a fővárosi lakosságnak, és több 
mint 82 kilométer út épülhetett meg ez 
idő alatt. Hangsúlyozta: a Budapest Út-
építési Program egyik legnagyobb ked-
vezményezettje lett Budafok-Tétény, 
ami Németh Zsolt országgyűlési kép-
viselő és Karsay Ferenc polgármester 
közbejárásának köszönhető.

Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP 
frakcióvezetője úgy fogalmazott:

– Budapesten az elmúlt két évben 
háborús helyzetet idézett elő a főváros 
vezetése. A sokmilliárdos kormányzati 
fejlesztések, mint a Budapest Útépítési 
Program, is cáfolják a főváros azon ki-
jelentéseit, hogy nincs pénz, a kormány 
a fővárost leírta, és ezért Budapesten 
nem lehet dolgozni. A több tíz milliár-
dos kormányzati támogatás és az eb-
ből létrejött fejlesztések annak köszön-
hetők, hogy párbeszéd van a kormány 

és Budapest azon része között, akinek 
fontos ez a város, és valóban szeretne 
tenni érte. Azoknak a fideszes vezeté-
sű fővárosi kerületeknek, amelyektől 
Karácsony Gergely, aki magát demok-
ratának tartja, elvett minden fejleszté-
si pénzt, a kormány visszaadta. Ez 8,7 
milliárd forint volt az idei költségvetés-
ben. Ezért az eltervezett útfelújítások 
megvalósulhatnak Csepelen, a XXII., a 
XVI. és a XVII. kerületben. Bízom benne, 
hogy emellett a 82 kilométer mellett az 
elkövetkező években még sok kilomé-
tert fel tudunk újítani, és megvalósul a 
Fidesznek az a 2017-es álma, hogy né-
hány éven belül Budapesten nem lesz-
nek már földutak.

Németh Zsolt országgyűlési képvi-
selő, a külügyi bizottság elnöke is kö-
szönetét fejezte ki a kormánynak: 

– Elsősorban a köszönet hangján sze-
retnék szólni a kormányzat felé, nagyon 
fontosnak tartjuk a Budapest Útépíté-
si Programot. Köszönet azért is, hogy a 
2022-es költségvetésben az eredetileg 

előirányzott 5 milliárd forinthoz képest 
további 8,5 milliárdot biztosít erre az út-
építési programra a kormányzat. Azt 
szeretnénk kérni Karácsony Gergelytől 
és a főváros vezetésétől, hogy ne diszk-
rimináljanak bennünket. Azért, mert egy 
fideszes vezetésű kerületben élünk, a 
XXII. kerületben, és hála Istennek van 
a fővárosban 9 olyan kerület, ahol nem 
ellenzéki vezetés alatt működik az ön-
kormányzat, nem szeretnénk hátrányos 
helyzetű fővárosi polgárok lenni. Dél-
Budán nagyon látványosan nő a lakos-
ság száma, nagyon komoly fejlesztések 
vannak és komoly infrastrukturális be-
ruházásokra van szükség, ha nem akar-
juk, hogy teljesen beduguljon Dél-Buda 
is, hasonlóan a Belvároshoz. Dél-Buda 
közlekedési gondjai látványosan nőttek 
az elmúlt időszakban is, és egy komoly 
útépítési program csak egy jó együttmű-
ködéssel, a főváros, a kormányzat és a 
kerület között hozhat eredményt. Mi a 
magunk részéről ez iránt elkötelezettek 
vagyunk – hangsúlyozta Németh Zsolt.

kétszázötven 
leaszfaltozott földút
Budafok-Tétényben adták át a legújabb szilárd burkolatú utat

A Budaörsi Repülőtér okozta zaj-
szennyezés miatt Karsay Ferenc 
polgármester és Németh Zsolt or-
szággyűlési képviselő október köze-
pén miniszteri és államtitkári szintű 
megbeszélést folytatott az Innováci-
ós és Technológiai Minisztériumban. 
A Közlekedéstudományi Intézet en-
nek folyamányaként harminc zajmé-
rő eszközt bocsátott az önkormányzat 
rendelkezésére, amiket kiosztanak 
az érintett lakosoknak. A civilek ál-
tal összeállított lista alapján kapnak 

ilyen készüléket azok, akik erre je-
lentkeztek.

A zajmérő eszközöket a Városháza 
recepcióján vehetik át péntekig a követ-
kező időpontokban: hétfőtől csütörtö-
kig reggel 7 órától 18.45 óráig, pénte-
ken reggel 7-től 15.45 óráig.

A zajmérő készülékekhez haszná-
lati útmutatót és részletes tájékoztatót 
mellékelnek. Az önkormányzat felhívja 
az érintettek figyelmét, hogy adminiszt-
ratív okokból van szükség a személyes 
átvételre.  (BudAfokTETENy.Hu)

Ünnepi hálaadásra és szeretet-vendég-
látásra gyűltek össze a (nagy) Halacska 
Református Óvoda újranyitása alkalmá-
ból a szülők, az óvodapedagógusok és a 
kerület elöljárói az intézményt fenntar-
tó Budafoki Református Egyházközség 
meghívására.

Az eseményen megjelenteket 
Hörömpöly Csaba intézményvezető-
koordinátor üdvözölte, aki köszönetet 
mondott a kiváló tervezésért, a gyors ki-
vitelezésért, az óvónők áldozatos mun-
kájáért, a szülők türelméért és az ön-
kormányzat segítségéért. Hozzátette 
azonban, hogy a munka még nem feje-
ződött be, mert a későbbiekben szeret-
nék felújítani a vízvezeték- és csatorna-
hálózatot is.

Az áhítatot Szász Lajos, a Budafoki 
Református Egyházközség lelkésze tar-
totta.  A budafoki lelkipásztor, miután 
a Zsoltárok könyvéből Salamon Zarán-
dok-énekét idézte, a háláról és elköte-
leződésről beszélt.

Németh Géza gondnok is köszöne-
tet mondott azoknak, akik lehetővé tet-
ték, hogy zökkenőmentesen, rekordidő 
alatt elkészült a huszonhárom éves óvo-
da felújítása. Hozzátette, hogy segítség-
re a továbbiakban is számítanak, mivel 
jelenleg az iskolabővítés áll közbeszer-
zés alatt.

Karsay Ferenc polgármester kifej-
tette: a teljes kerületi oktatási rendszer 
nagyon fontos eleme a református ok-
tatás, amely kerületünkben a Halacska 
óvodában és a Demjén István Reformá-

tus Általános Iskola és Gimnázium in-
tézményében valósul meg.

– Hálás vagyok, hogy Illés Dávid an-
nak idején ezt a kis növényt elültette, 
Nagy Péternek, amiért életműveként 
virágba borult – azaz létrejött ez az in-
tézményrendszer –, amelynek gyümöl-
csét az egész település együtt fogja le-
szüretelni – mondta a kerület elöljárója 
Szász Lajos lelkipásztor szavaihoz csat-
lakozva, és kifejezte afölötti örömét is, 
hogy az önkormányzat minden rendel-
kezésére álló eszközzel segíthette ezt a 
munkát.

Németh Zsolt, az Országgyűlés kül-
ügyi bizottságának elnöke a Brunszvik 
Teréz óta lévő kisdedóvók jelentőségé-
re, azon belül a kerületi református egy-
ház által működtetett oktatási és neve-
lési intézmények sikerességére hívta fel 
a figyelmet.

– Az óvoda mellett ünnepeljük az 
egyházi fenntartót is. Ünnepeljük, hogy 
egy ilyen kis, 300-400 fős gyülekezet 
képes arra, hogy ezt a komoly intéz-
ményrendszert fenntartsa, és mindezt 
társadalmi munkában – emelte ki az 
országgyűlési képviselő, majd hozzátet-
te, hogy a beruházás 180 millió forintos 
kormányzati támogatása mellett a szü-
lők áldozatvállalása is jelentős.

Az ünnepségen, amely szeretet-ven-
déglátással és jóízű beszélgetéssel zá-
rult, Bach-műveket adott elő Karasszon 
Dénes, a Magyar Állami Operaház csel-
listája.

TAMáS ANGélA

Zajmérő eszközöket 
oszt az önkormányzat
A Budaörsi Repülőtér körzetében 
élők is kapnak a készülékekből

Felújították 
a Halacska óvodát
A kormány 180 millió forinttal 
támogatta a beruházást

Hörömpöly Csaba 
intézményvezető 
az ünnepségen



ÁllÁsPoNT

Minden év október utolsó vasárnapja Székelyföld autonómiájának napja. Ilyen-
kor kárpát-medence-szerte meggyújtják az őrtüzeket, amelyek arra emlékezte-
tik a világot, hogy a székelyek nem mondanak le jogos igényeikről és autonómia-
törekvéseikről.

Mostanában sajnos egyre többször szembesülhetünk azzal, hogy az őshonos 
nemzeti közösségek önrendelkezési jogait megcsorbítják, és nem veszik figye-
lembe. romániában egyre súlyosabb a helyzet a koronavírus-járvány miatt, ezért 
Székelyföldön sok helyen idén nem gyújthatták meg az őrtüzeket a Székely Auto-
nómia napján. Magyarországon azonban a kedvező járványkezelésnek köszönhe-
tően fellobbanhattak az őrtüzek.

Budafok-Tétényben ennek a megemlékezésnek már hagyománya van. Ezzel 
az őrtűzzel is kifejezzük együttérzésünket a külhoni magyarok felé, és azt, hogy 
mi kiállunk az autonómiatörekvésük mellett. Hiszen annak ellenére, hogy a fizi-
kai határok elválasztanak bennünket, mi akkor is egy nemzet vagyunk, testvérek 
vagyunk. kerületünkben mindig is célkitűzésüknek tartottuk az őshonos kisebb-
ségek befogadását, segítését. 2013-ban Budafok-Tétényben elsőként tűztük ki a 
székely zászlót Városházánkra. Nagyon fontos, hogy a külhoni magyarok is meg-
kapják az őket megillető jogokat, hogy dönthessenek saját sorsuk felől. Igazán 
örülök annak, hogy kerületünkben sok székely talált igazi otthonra. Nagyon so-
kat tesznek azért, hogy épüljön, szépüljön településünk.

Csak összefogással érhetünk el olyan sikereket, amelyeknek köszönhetően 
még élhetőbbé válhat Budafok-Tétény. Mi a jövőben is támogatni fogjuk az ősho-
nos magyar közösségeket!

szepesfalvy Anna alpolgármester

Fellobbantak 
az őrtüzek székely-
föld autonómiájáért

3VÁROSHÁZI HÍRADÓ

Képviselet

MI A vélEMéNyüK?

Segélykiáltás
Egyik szemem sír, a másik meg nevet. 
Nevet, mert az elmúlt hetekben egy ki-
váló kerületi óvodapedagógus, a Cseme-
tekert Tagóvoda vezetője mellett nem-
csak a közvetlen munkatársai, hanem 
a szülői közössége is igen határozot-
tan kiállt, melynek végső eredménye-
ként mégsem távozik a beosztásából, 
hanem tovább folytatja az eddigi, példa-
mutató oktató-nevelő munkáját a gyer-
mekek, a szülők és a munkatársai meg-
elégedésére. Öröm mindemellett az is, 
hogy a kerületi – egyébként országos vi-
szonylatban is – súlyos óvodapedagó-
gus-hiányt nem növeli a távozásával, és 
Budafok-Tétény nem veszített el egy ki-
emelkedő szakmai kvalitásokkal rendel-
kező mesterpedagógust.

A másik szemem viszont sír, mert 
a tagóvoda-vezető már visszavont fel-
mondásának igazi – szakmai és em-
beri – kiváltó okai messze túlmutat-
nak az óvodai falain, melyet kerületi 
pedagógustársai által a képviselők-
höz eljuttatott segélykiáltó levele is 
alátámaszt. Egyre több csoportban 
már csak egy óvónő jut 25-30 gye-
rekre. Ilyen esetekben már a szak-
mai elhivatottság is megrendül hosz-
szú távon, főleg, ha a nevelési idő egy 
részét a fenntartó „kérésének” meg-
felelő sportfoglalkozásokhoz is igazí-
tani kell. A kerületi óvodahálózat ha-
tékonyabb működtetése érdekében 
jelentős és azonnali szakmai válto-
zásokra, felelős fenntartói döntések-
re lenne szükség, hiszen ha az elmúlt 
időszakban felerősödni látszó óvónői 
elvándorlási hullám tovább folytató-
dik, akkor lassan nem lesz óvónő, aki 
reggel mosolyogva fogadja gyerme-
keinket, unokáinkat.

PErlAI zolTáN  
önkormányzati képviselő
demokratikus koalíció

A tiszta 
Budafok-Tétényért!
Október 16-án mintegy félszáz lelkes 
önkéntessel nagy feladatra vállalkoz-
tunk, megtisztítani az illegálisan le-
rakott hulladéktól a Tétényi-fennsík 
kakukkhegyi részét. Az idei részvé-
teli költségvetésben 15 millió forintot 
nyert a szavazatok alapján a projekt. 
Úgy gondoltuk, ha összefogunk, ezál-
tal sok pénzt megtakaríthatunk, ame-
lyet a terület bekamerázására for-
díthatunk, megelőzve ezzel a további 

szemét halmozódását. A közös sze-
métszedés eredménye: 11 konténer 
sitt és vegyes szemét, több köbmé-
ter veszélyes hulladék és műanyag 
palack, összeségében több mint 100 
köbmétert gyűjtöttünk. Sajnos nem 
értünk a végére, ezért folytatni sze-
retnénk a szedést, november 13-án, 
szombaton 9 órakor találkozunk a 
Bartók Béla úti vasudvar előtt. Ter-
veink szerint ezután a terület bejára-
tát egy magas földkupaccal torlaszol-
juk el, így majd nem lehet gépjárművel 
bemenni. A kamerákat pedig mielőbb 
igyekszünk felszerelni. Azonban nem 
csak erre a területre szállítanak és 
tesznek le illegálisan hulladékot, ke-

rületünk elhelyezkedése miatt cél-
pontja a közeli településeknek. Sok-
szor utólag mesélik lakótársaink, 
hogy láttak egy teherautót, de mivel 
úgysem történik semmi, nem jelezték 
sehol. Ennek szeretnénk véget vet-
ni, ezért egy kezdeményezést indítot-
tunk el. „A tiszta Budafok-Tétényért” 
Facebook-csoportba töltsék fel a vide-
ót vagy fotót, amelyen látszik a jármű 
és a lerakás (az sem baj, ha nem min-
den látható), helyszínmegjelöléssel. A 
rendőrség is figyelemmel fogja kísér-
ni a bejegyzéseket, és igénybe véve a 
technikai segítséget, intézkedni fog-
nak. Együtt sikerülni fog! Köszönöm, 
hogy Önök is segítenek!

krIEGEr krISzTINA 
önkormányzati képviselő 
fIdESz–kdNP

Budafok-Tétény 
büszkeségei a Magdolna udvarban
Az idén nyílt meg a kerület új kulturális 
létesítménye a Magdolna utcai busz-
megállónál. A Magdolna Udvar hely-
történeti gyűjteménnyel, művészeti 
galériával és kávézóval várja az érdek-
lődőket. A helytörténeti gyűjtemény 
létrehozásában végzett munkáért kö-
szönet illeti Garbóci László helytörté-
nészt és a Klauzál Ház szakembereit. A 
galériában pedig a Budafok-Tétény fi-
atal művészei által létrehozott ARTÉR 
Művészeti Egyesület tagjainak alkotá-

sait is láthatjuk – akiknek, kiemelten 
Filotás Viktória tevékenységéért szin-
tén hálásak lehetünk.

Most pedig egy emlékkiállítást is 
meglátogathatunk, a tíz éve elhunyt 
Ócsai Károly szobrászművész karton-
munkáiból. A művész úr a kerületben 
élt és alkotott. Szobraihoz engem is if-
júkori emlékek is kötnek, hiszen na-
gyon közel laktunk egymáshoz. Há-
zuk előtt elmenve mindig vethettem 
egy-egy pillantást a kertben elhelye-
zett szobraira.

Ócsai Károly többféle anyaggal dol-
gozott, most a papírból készült alkotá-
sait tekintheti meg a közönség. A kü-
lön kiállítóhelyiségben kartonszobrok, 
domborművek, illetve domborműszerű 

alkotások láthatók. A kiállításnak aktu-
alitást ad, hogy Ócsai Károly az 1956-os 
forradalomban is részt vett. Később tíz 
éven át tanított szobrászatot a Nádas-
dy Kálmán Művészeti Iskolában. Több 
díjjal is elismerték művészi munkáját: 
2000-ben megkapta a Magyar Alko-
tóművészek Országos Egyesületének 
Millenniumi fődíját, majd három évre rá 
a Munkácsy Mihály-díjat.

Köztéren is láthatók alkotásai, így 
az 1849-es tétényi csata emlékműve 
a Nagytétényi Kastélymúzeum előtti 
parkban, továbbá a Tabánban és Süttőn 
találhatók 1956-os emlékművei, ame-
lyeket személyes élményei ihlettek.

Az emlékkiállítás november 30-áig 
tekinthető meg.

NéMETH zolTáN  
önkormányzati képviselő, 
fidesz–kdNP

Október utolsó vasárnapján immár he-
tedik alkalommal lobbantak fel Bu-
dafokon az őrtűz lángjai, jelezve 
Budafok-Tétény kiállását a székely au-
tonómiatörekvések mellett.

A Székely Nemzeti Tanács 2016-ban 
nyilvánította október utolsó vasárnap-
ját a székely autonómia napjává, és az-
óta Székelyföld-szerte őrtüzek gyúlnak 
vagy – mint az idei járvány időszakában 
– az ablakokban gyertyák és mécsesek 
világítanak, ahogy idén október 31-én a 
legtöbb településen.

Az időjárás és a magyarországi ví-
rushelyzet lehetővé tette, hogy a Tóth 
József utca és a Kossuth Lajos utca ke-
reszteződésénél lévő dombon a Duna 
túlpartjáról is látható őrtűz lobogjon a 
székelyföldi őrtüzekkel egy időben, ma-
gyarországi idő szerint délután fél ötkor.

A tűz meggyújtását megelőzően, a 
Himnusz közös eléneklése után első-
ként Karsay Ferenc beszélt.

– A mai eseménnyel szép és külön-
leges hagyományt folytatunk. Köteles-
ségünk is folytatni, hiszen mindenkihez 
el kell hogy jusson az üzenet. Az ősho-
nos kisebbségeket védelmeznünk és 
támogatnunk kell. 2013. február 5-én 

Budafok-Tétényben elsőként tűztük ki a 
székely zászlót Városházánkra, és min-
denkit arra buzdítottunk, hogy kövesse 
példánkat, és álljon ki a határon túli ma-
gyarság mellett – mondta beszédében a 
polgármester.

– A székelyek Romániában, Erdély 
szívében élnek, három megyében, ahol 
80-85 százalékos többséget képeznek. 
Ez nyolcszázezer ember, akiknek auto-
nómiakövetelése nem új keletű. Az or-
szághatárok megváltoztatása nélkül 
kívánnak olyan önállóságot megterem-
teni, hogy saját ügyeikről saját maguk 
dönthessenek. Ezt a követelésüket tá-
mogatja Budafok-Tétény és a magyar 
kormány is. Magyarország kiáll a szé-
kely autonómiakövetelések mellett, és 
ennek látványos jele az őrtűz – hangsú-
lyozta az Országgyűlés külügyi bizottsá-
gának elnöke, Németh Zsolt.

Szász Lajos református lelkész Isten 
igéjét olvasta fel a Galatákhoz írt levél 
ötödik fejezetéből.

– Krisztus szabadsága szabadított 
meg minket. Álljatok meg tehát szilár-
dan és ne engedjétek magatokat a szol-
gaság igájába fogni – idézte, majd áldást 
mondott.

Szabolcs Attila beszédében a sza-
badságot, az önrendelkezést és a füg-
getlenséget emelte ki, majd hozzá- 
tette:

– Helyünk itt van a székelyek őr-
máglyája mellett, itt, Európa köze-
pén, a Kárpát-medencében. Az őr-
máglya mellett, melynek melege 
és fénye élteti a székely szabadsá-
got, és amelyhez Budafok-Tétény is  
szikrát adott.

Barót város polgármestere, Bene-
dek Huszár János, aki képviselőtársá-
val, Asztalos Attilával érkezett, a törté-
nelmi visszatekintés után köszönetet 
mondott Budafok-Téténynek a szolida-
ritásért és a felállított máglyáért, amely 
a többi őrtűzzel együtt kivilágítja Szé-
kelyföld határait.

Ezt követően Vitéz Solymoskövi Pé-
ter, a Kárpát-medencei Vitézi Rend 
törzskapitánya ünnepélyesen átadta 
Puskás Tibor nemzetesnek vitézi őr-
mesteri kinevezését.

A Székely Himnusszal záródó ün-
nepségen Kovács Viktória énekelt és 
Kémenes Örs Nem félek című saját ver-
sét szavalta el.

TAMáS ANGélA

Őrtűz a székelyekért
Közös kiállás az autonómiatörekvések mellett

MEGHÍVÓ
4 . B O R E S T R E

2021. november 20., szombat 18.00, érkezés: 17.30
Budafok-Tétény Általános Ipartestület

1221 Budapest, Mária Terézia u. 60.

A belépőjegy ára 6000 Ft/fő
Jegyigénylés: +3630/9820723

18.00: KÖSZÖNTŐ
    Köszönti a vendégeket Jurás László,
    az Ipartestület elnöke és a BKIK küldöttje
• Egy új otthon választása – áldozatok a sikerért
    Bemutatkozik Valacsay Dóra gasztroblogger
• Sauska Pincészet Villányi Borvidék
    Sauska Brut (pezsgő) és Sauska Cuvée (vörös) 

bemutatása
• „Az első benyomás a csomagolással kezdődik”
 – hogyan legyen a miénk a legszebb?
     Cserey Mónika, tulajdonos (Styleboxes Kft.)

• Balla Géza Pincészet Ménesi Borvidék- Erdély
    Királyleányka (fehér) és Feketeleányka (vörös) 

bemutatása
• Hosszú út hazáig
 – A csomagolásnak ki kell tartani
 Rimai Margit, tulajdonos (WPA Packaging Kft)
• 19.15.  Vacsora- Libacomb, párolt káposzta és  

       hagymás törtburgonya, desszert
• 20.00: DUMASZÍNHÁZ
 MOGÁCS DÁNIEL MŰSORA

N Ő K  A  V Á L L A L K O Z Á S O K B A N ,  H O G Y A N  L E T T E M  V Á L L A L K O Z Ó ?
EGY KEZDŐ, EGY KÖZEPES, ÉS EGY NAGYVÁLLALKOZÓ BEMUTATKOZÁSA

P R O G R A M :

Vendégvárás, vegyes hidegtál, pogácsa, macaron, a borokhoz sajttál, kávé, üdítő, víz.
Vendégeink az est folyamán korlátlanul fogyaszthatják a borászaink által bemutatott borokat,

valamint mindkét borvidék rozé borát.
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október huszonharmadika

Pár dolGoT ’56-ról
Az első áldozat a 12 éves Pistike volt a rádiónál. 
Én a 16 évemmel nem számítottam fiatalnak. Sok 
12 éves srác harcolt. Fiatalok voltunk, nem fél-
tünk a haláltól. Én annak a 20 ezer pesti srácnak 
és lánynak is a nevében szólok, akik legyőztük a 
szovjet birodalom Déli Hadtestét, és felvettük a 
harcot a novemberben idevezényelt 26 hadosz-
tállyal, pedig civilek, gyerekek voltunk.

Mégis megroppantottuk a Szovjetunió gerin-
cét, és ebből már sohasem egyenesedett fel.

HáBorÚ VolT
Aztán arról, hogy itt, Budapesten – én ezt láttam, 
de vidéken is több városban – rendes háború folyt.

Az Angyal utcán bokáig gázoltunk a kilőtt lő-
szerek üres hüvelyeiben, ültem lábam közt a gép-
pisztollyal a dobtárra támaszkodva, és néztem, 
ahogy folyik a vér az esővízzel a papírral letakart 
fiatalemberből a csatornába. A bevonuló páncé-
los hadosztályok november 7-én jobbra és bal-
ra álló csövekkel szisztematikusan lőtték szét az 
utca két oldalán álló házakat – romos volt a város. 
Kicsire összeégett ruszkik elszenesedett tetemei 
hevertek a kiégett tankok mellett az utcákon, le-
öntve mésszel. Volt egy 17 fős újpesti csapat, fi-
atal fiúk és lányok: mind a 17-en meghaltak. Egy 
sem élte túl. A Bakáts tér tele volt friss sírhal-
mokkal, parkokba, udvarokba temettünk. Sok 
volt a halott.

HáBorÚ folyT Az uTCákoN
Megsüketültem fél fülemre, mert Angyal Pista csak 
úgy tudott megmenteni egy géppuskás orvlövész-
től, hogy mellém álltak a kapualjba, ahova beszorul-
tam, a Kálvin téren egy tankkal, és közvetlen mellet-
tem lőtték ki a templom tornyát. A légnyomástól a bal 
fülem süket lett. Kaptam egy golyót a csípőmbe, egy 
repeszt a hátamba. A börtönben a kínzásoktól tönk-

rement a nyakam, és csavarok és lemezek tartják 
össze a gerincemet. Vacak állásokat kaptam csak, 
ahol hetente járt a politikai rendőr a főnökömhöz.

Ma is ugyanúgy csinálnám végig, ahogy 1956-
ban. Nem volt kérdés számomra, hogy részt ve-
gyek-e a fegyveres ellenállásban. Nem kellett 
döntenem vagy mérlegelnem. Október 23-án 
olyan eufória és örömmámor volt az utcákon, ami 
teljesen magával ragadt.

A BECSTElENSéG EllEN HArColTuNk 
BECSülETTEl
Azért is volt így, mert ’56-ban a becstelenséggel, 
az aljassággal, az állati kegyetlenséggel harcol-
tunk.  Milyen világ volt? Egyszer Bibó Istvánt kí-
sértük idősebb Antall Józsefhez, és a Vörösmar-
ty téren belefutottunk egy kivégzésbe: a ruszkik 
elfogott fiatal fiúkat és lányokat végeztek ki egy 
méterről a dobtáras géppisztolyaikkal. Hadifog-
lyok voltak és nagyon fiatalok. Szörnyű ilyet látni.

A Kilián laktanyából 40 diák fehér zászlóval ki-
jött, hogy elvonulhassanak. Mind egy szálig agyon-
lőtték őket a ruszkik. A civilekre leadott sortüzek-

ről mindenki tud. A Tétényi utcai kórház udvarán 
eltemettük szegény Magyar Katit 16 évesen, aki 
önkéntes ápolóként sebesültért ment, és két soro-
zatot eresztett belé egy tank, mert az elsőtől nem 
halt meg, és még vonszolta magát az utcán.

Az ávósok meg mentőautókban vitték a fegy-
vert és mentették magukat. Féltették az életüket, 
eldobálták a pártkönyvüket, átöltöztek és egy-
mást lőtték hátba a Köztársaság téri pártházban.

És akkor jöttek még azok az aljasságok, ami-
ket a börtönökben csináltak végig velünk ’56 
után. Nem is értem, hogy ember hogy tud ilyen 
kínzásokat kitalálni és a másik emberrel megcsi-
nálni. Összedrótozott kézzel, arccal előre lökték 
gödörbe, meg emberdaráló géppel tüntették el az 
áldozataikat a föld alatti börtönökben.

Mi pedig bekísértük az ávósokat a börtönbe 
Király Béla és Nagy Imre parancsa szerint, hogy 
biztonságban legyenek! Még egy verést sem kap-
tak a nemzetőröktől ezek. Az embertelenséggel 
és a becstelenséggel harcoltunk becsületesen és 
tisztességesen. Mindig összetartottunk, testvéri-
ség volt köztünk. És ez máig így van.

A TörTéNET NEM érT VéGET
Ennek a történetnek nem lett vége 1956-ban, 
vagy 1958–59-ben a kivégzésekkel. Mi eleve 
ragadványneveket adtunk egymásnak. Azért, 
hogy ne tudjuk egymást véletlenül sem elárul-
ni. És jól tettük, mert novemberben megindult 
az embervadászat. Sokat felakasztottak, mint 
szegény Mansfeld Pétert, akit a 18. születés-
napján úgy kötöttek a bitófához, hogy tíz per-
cig haldoklott.

Csak hogy egy jelenetet meséljek a közel-
múltból példaként arra, hogy máig ér a törté-
net. Már csak azért is, mert pár napja vesztettem 
el megint egy barátomat, Dénes Jánost. Tizenöt 
éve, 2006-ban az utcán, az én bajtársam széttár-
ta a kabátját és azt mondta a magyar rendőrnek: 
„Dénes János vagyok, ’56-os, ide lőjetek!” – és a 
magyar rendőr odalőtt! Egy öregembert mellbe 
lőtt. Szerencsére csak gumilövedékkel, mert ha 
igazi lett volna, meghal. De egy kicsi lyuk maradt 
utána. Döbbenetes, hogy 50 évvel 1956 után meg-
ismétlődhetett az, amit az ÁVO csinált.

1956 után hogyan lehetett miniszterelnök a 
pufajkás Horn Gyula és a D–209-es ügynök Med-
gyessy Péter?! Minek kell még történnie ahhoz, 
hogy egyszer ezt a történetet lezárhassuk?!

záráS
Azzal kezdtem, hogy még egyszer ugyanúgy 
csinálnám, mint október 23-án. Azért, mert a 
testvériséget, az egységet éltem át. Én, a bör-
tönsérülésem miatt, 1993-ban átéltem a halál-
élményt. Hat percig a klinikai halál állapotá-
ban voltam, nem kaptam levegőt. Másképpen, 
mint ’56-ban, de átéltem sötétségben és hideg-
ben az elszigeteltséget, majd a legvilágosabb 
fényben a teljes elfogadottság és egység álla-
potát. Ezután talán mondhatom, hogy nekünk, 
tizenéveseknek volt mégis igazunk, hogy nem 
féltünk a haláltól. Mert ott is ezzel a tökéletes 
egységgel találkoztam, mint ’56-ban, csak még 
tisztább formában. Itt mi hálózatokban, szerve-
zetekben élünk, de tudom, hogy van egy töké-
letes kör is.

Nem egyedül állok itt, mert mellettem áll 
Szepi, Kockás, Lecsó, Törpe, Muki, Fehér Sap-
ka, Tojás, Vanek Béla, Mansfeld Péter, Tóth 
Ilonka, Pongrácz Gergő és Dénes János, akik 
nagyon hiányoznak, hogy már nincsenek itt ve-
lem. Én közéjük tartozom. Ezért nem lenne ér-
demes máshogy csinálnom bármit. Jó körben 
vagyok.

Akiknek 
a nevében 
szólok
Gaál lászló ünnepi 
beszéde a kerület 
megemlékezésén

folyTATáS Az 1. oldAlról 
Gaál László Dániel forradalmár az át-
élt szörnyűségekről, tizenévesek halá-
láról és a kínzásokról is beszélt, majd 
elmondta:

– A húszezer harcos egyike voltam. 
Budapesten háború folyt, de családi ne-
veltetésem folytán nem volt kérdés szá-
momra, hogy részt vegyek a fegyveres 
ellenállásban. Sokan voltunk gyerekek, 
én a tizenhat évemmel már nem számí-

tottam fiatalnak. Legyőztük a szovjet bi-
rodalom déli hadtestét és novemberben 
felvettük a harcot a 26. hadosztállyal. 
Becsülettel harcoltunk a becstelenség, 
aljasság és állati kegyetlenség ellen.

Az ünnepségen, amelyen Takáts Ta-
más az East együttes ’56 és az Elrejtet-
tél a szívedben című dalát énekelte, az 
emlékezők elhelyezték koszorúikat az 
emlékműnél és Péter Árpád, a Politikai 
Foglyok Országos Szövetségének XXII. 

kerületi elnöke átadta a Pofosz tagjai-
nak az emléklapot és a plakettet.

Az ünnepségen részt vevők ezt köve-
tően dr. Takács Pál emléktáblájához vo-
nultak. A szabadságharcban vállalt sze-
repéért börtönbüntetésre ítélt budafoki 
orvos előtt a Szász Lajos lelkipásztorral 
együtt énekelt 90. zsoltár első versével 
és a tábla köré tett virágokkal rótták le 
tiszteletüket az emlékezők és a doktor 
családja. TAMáS ANGélA

Hatvanöt éve 
tört ki a forradalom
Megemlékezések az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából

Az 1956-os forradalom napján, október 
23-án emlékeztek meg Nagytétényben 
a történelmi jelentőségű eseményről, 
a szabadságért életüket adó hősökről, 
a meghurcolást és börtönbüntetést el-
szenvedett vagy disszidálni kénytelen for-
radalmárokról és szabadságharcosokról.

A Szelmann Ház elé begördült egy 
Csepel teherautó, platóján katonákkal, 
a Kránicz Lajos parancsnok által ve-
zetett 22. Honvéd Gyalogezred Hagyo-
mányőrző Csoportjával, valamint a ko-
rabeli ruhát viselő „forradalmárokkal” 
és lyukas zászlóval, majd elkezdődött a 
megemlékezés.

László Istvánné, a Nagytétényi Pol-
gári Kör elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, akik egyperces néma csenddel 
emlékeztek meg az ’56-os események 
nagytétényi áldozatairól.

„’56 szellemiségét fenn kell tar-
tani, ez nemzeti identitásunk meg-
határozó tényezője. öröksége pedig 
arra emlékeztet, hogy a nemzeti ön-
becsülés, a szabadság iránti vágy és 
az igazságérzet még a legnehezebb 
időkben is emberfeletti erőt és el-
szántságot ad a magyaroknak” – írta 
levelében az emlékezőknek az Or-

szággyűlés külügyi bizottságának el-
nöke, Németh Zsolt.

Ünnepi beszédet a Magyarságért Ér-
deméremmel kitüntetett Monostoriné 
Szeleczky Gabriella mondott.

– Mit jelentett a diktatúra? Felszámolt, 
hagyományos társadalmat, tulajdonuktól 
megfosztott polgári rétegeket, felszámolt 
civil és egyházi életet. Mit adott? Min-
dennapi terrort, rendőri házkutatásokat, 
padláslesöpréseket, az ÁVH 40 ezer ügy-
nökét, több mint 1,2 millió megfigyelt em-
bert, kényszermunkatáborokat, törvény-
telen eljárásokat, közel 40 ezer politikai 
foglyot, tömeges és folyamatos üldözte-
tést. A felkeléssel a magyar társadalom 
elemi szabadságvágyának, legfontosabb 
demokratikus és nemzeti követelései-
nek adott hangot – mutatott rá az akkori 
helyzetre a Baross Gábor Általános Isko-
la történelem szakos tanára, aki az 1961-
ig tartó megtorlásról is beszélt.

A koszorúzás előtt Dindi István hely-
történész mesélt a nagytétényi Solymo-
si családról, Vincze Márton színművész 
pedig elszavalta Faludy György 1956, te 
csillag című versét. A megemlékezés a 
közösen elénekelt Szózattal zárult.

TAMáS ANGélA

1956, te csillag
Hagyományőrzés a hatvanötödik 
évfordulón Nagytétényben
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Alapításának 120. évfordulóját ünnepli 
idén a Soós István Borászati Technikum 
és Szakképző Iskola. Az alkalomból 
november 12-én programokkal várják 
majd az érdeklődőket, ünnepséget ren-
deznek például a Herman Ottó Intézet-
ben és az iskola tangazdaságában is. A 
tangazdaságban 17 órától verses estet 
is rendeznek Benkő Zsuzsa tanárnő ve-
zetésével.

A Soós István Borászati Technikum 
és Szakképző Iskola „ősét”, a Magyar Ki-
rályi Pincemesteri Tanfolyamot a szük-
séges borászati szakismeret fejlesz-
tése és terjesztése céljából létesítette 
Darányi Ignác földművelésügyi minisz-
ter 1901-ben Budafokon. Az iskola ve-
zető szerepet kapott a legmegfelelőbb 
borkezelési ismeretek terjesztésében. A 
borászati szakemberképzés szükséges-
sége régi eredetű. Az iskola honlapjának 
tanúsága szerint Schams Ferenc már a 
XIX. század első felében rámutatott erre 
a hiányosságra. Mint írta: „A magyar 
borok lemaradása a nemzetközi áru-
színvonalhoz viszonyítva az, hogy bor-
termelőink nagyobb része a szükséges 
gondoskodás nélkül szüretel, és főképp 
a pincegazdaság teoretikus és praktikus 
ismereteinek híjával vagyunk.” A kivá-
ló szakember megadta a megoldás útját 
is, hogy „tapasztaláson épült nyilvános 

oktatás tétessék a szüretelésre, forrás-
ra, és a borok pincében tárolására néz-
ve, hogy a tudatlan bortermelő eddigi hi-
bái felől felvilágosodjék”.

A szőlő gyökerein élősködő kórokozó, 
a filoxéra, mely Európa bortermő szőlő-
területeit tönkretette, 1875-ben hazán-
kat is elérte, az itteni szőlőket is néhány 
év alatt szinte kipusztította.

A borászat megmentése érdekében 
ekkoriban fontosabb borvidékek köz-
pontjaiban azonban szőlőtermesztést 

és egyszerű borkezelést oktató vincel-
lérképző iskolák alakultak, ahol elmé-
leti és gyakorlati képzés egyaránt folyt.

Köztük a budafoki pincemesteri tan-
folyam 1901-ben, amely igen nehéz kö-
rülmények között kezdett Budafokon. 
Bérelt házban folyt az elméleti oktatás, 
úgyszintén a gyakorlati is. 1904-ben vi-
szont elkészült az oktatás központi épü-
lete, ahová az iskola átköltözött, ez ad 
otthont ma is a borászati oktatásnak.

 (VH – BorASzISkolA.Hu) 

százhúsz éves a borászati iskolánk
Jubileumi ünnepséget tart a soós István Borászati Technikum és szakképző Iskola

A Várszegi Pincészet idestova három 
éve csatlakozott a Pincejárat prog-
ramsorozatához, a vállalkozás a kerü-
let fontos gasztronómiai központjává 
kezdi kinőni magát. A koronavírus-jár-
vány természetesen gondot okozott a 
fiatal vállalkozónak, Várszegi Viktor-
nak, de velünk együtt ő is bízik benne, 
hogy a negyedik hullám már az utolsó 
lesz. és ettől függetlenül, a hét végén, 
szombaton a Pincejárat keretében 
várja vendégeit a Várszegi Borbár a 
Borkő utca és a Nagytétényi út sarkán.

– Örömmel veszünk részt a Pincejára-
ton minden hónap első szombatján, de 
nemcsak most, ősszel, hanem egész 
évben, egy nyári alkalom kivételével – 
mondta a fiatal borász a Városházi Hír-
adónak. – Mindig készülünk egy-két 
étellel, nem csupán hidegtálakkal, bor-
korcsolyákkal, sajtokkal, kolbászokkal. 
Ezúttal a szezonális menünk a Márton-
napi libasült lesz, illetve őszi sütőtök-
specialitás. Ügyes séfünk van, akinek a 
főztjét szeretni fogják a vendégeink.

A Várszegi Pincészet saját, húszhek-
táros szőlőbirtokkal rendelkezik a Dél-
balatoni borvidéken, a napokban fejező-
dött be a szüret.

– Lehet már kóstolni szombaton az új-
borokat, az új Irsai Olivért, és ha minden 
jól megy, egy új vörösborunkat is meg-
ízlelhetik a Pincejárat vendégei a 2021-
es évjáratból. De természetesen a tel-
jes szortimentünk a rendelkezésükre áll 
– ajánlotta a házigazda. – A termőterü-
leteink Balatonlellén, Balatonbogláron 
és Balatonszemesen vannak. Budafok a 
pincészet központja, a szüret a Balaton vi-
dékén történik, a feldolgozás is, de utána 
egyszer fejtett borként kerül ide, a Borkő 
utcai pincénkbe, és itt érleljük. A szüret 
olyan volt, amilyen, bizonyos szempont-
ból jó a termés, más szempontból pedig 
hagy maga után kívánnivalót.

– Meglehetősen szeszélyes ez az év-
járat – értékelt a borász. – Jó minőségű 
a szüretelt alapanyag, viszont mennyi-
ségében elmarad a megszokott átlagok-
tól. Későn történt a rügyfakadás, hűvös 
volt a tavasz, a virágzás is elhúzódott, így 

elég későre tolódott a szüret. Aztán a nyár 
forró lett, de száraz, és a szárazság mi-
att gyenge lett a szőlőszemek létartalma. 
Tehát kevesebb lett a termés, és a sok 
jégeső sem használt. Szóval, a minőség 
kiváló, mind a fehér, mind a vörös alap-
anyagnál, de a mennyiség kevés. Már az 
utolsó tartályok tartalmát is kipréseltük a 
múlt héten, tehát túl vagyunk a szüreten. 
Most már az újborokra koncentrálunk, 
rozé is lesz, a hétvégi Pincejáraton meg-
kóstolhatják a vendégeink.

A Csabagyöngyéből idén pezsgő-
alapanyagot készítenek, önálló bor nem 
lesz belőle.

– A koronavírus hatása sajnos érző-
dik – panaszolta Várszagi Viktor. – Átala-
kult az értékesítési vonalunk, korábban 
éttermeknek, szállodáknak szállítot-
tunk, most viszont főleg multicégeknek, 
üzletláncoknak, a Tesco, a Spar és a Lidl 
a három legnagyobb vásárlónk. A ven-
déglátás azonban erősen pang, és dol-
gozókat is nagyon nehezen találunk.

De ez nem csupán a borászok prob-
lémája... CH. Gáll ANdráS

libasült a Borkő utcában
Újboraival várja vendégeit a várszegi Pincészet a Pincejáraton

Második alkalommal gyűltek össze a 
Promontórium Borlovagrend tagjai a 
Tóth József utca közelében lévő, Kos-
suth Lajos és Mária Terézia utcákat 
összekötő kis téren, hogy az elhunyt bo-
rászokra és a rend már eltávozott lo-
vagjaira emlékezzenek a borászok jel-
képénél, a kezében lopót tartó borász 
szobránál.

– Tavaly vettük pártfogásunkba ezt 
a szobrot, hogy méltó helyen emlékez-
hessünk borász- és rendtársainkra – 
mondta a megjelenteket köszöntve Bitai 
Gergely, a Promontórium Borlovagrend 
közelmúltban megválasztott elnöke.

A közösen énekelt Himnuszt Amb-
rus Károly tárogatójátéka kísérte, majd 
Karsay Ferenc beszélt az egybegyűltek-
hez.

– A sört az ember készíti, a bort az 
Isten – idézte az összejövetelen Luther 
Mártont a polgármester, aki az idézett 
gondolathoz hozzátette, hogy azért bi-
zony a borkészítéshez is kell az ember.

– Ezért is fontos, hogy emlékezzünk 
a borászszakma nagyjaira. Magyaror-
szág legrégebbi borászképző intézmé-
nye mellett állunk, az idén 120 éves 
Soós István borászati iskolánál. Egy kis-

városban vagyunk a nagyvároson be-
lül, Budapest bornegyedében, ahol arra 
törekszünk, hogy visszaállítsuk a ha-
gyományokat, hiszen már évszázadok-
kal ezelőtt tudta mindenki, hogy ezen 
a településen borhoz értő, bort szere-
tő emberek élnek. Emlékezzünk hát, 
de ne szomorkodjunk, mert „a bor egy 
megdönthetetlen bizonyítéka annak, 
hogy Isten szeret minket és azt szeret-
né, hogy boldogok legyünk” – zárta be-
szédét egy Chaplin-idézettel Karsay Fe-
renc.

Sárkány Péter nemzetközi okleveles 
borbíráló a szobor alkotójáról, Janzer 
Frigyes szobrászművészről beszélt, ér-
dekességként megemlítve, hogy az ala-
kot egy budafoki férfiról mintázta a mű-
vész. Sárkány Péter további célokat is 
megfogalmazott. A szoborhoz táblát 
szeretnének elhelyezni a szobrász ne-
vével, köré pergolás szőlőültetvényt te-
lepítenének, mellette pedig elhelyezné-
nek egy egyszerű barrique-hordót. Úgy 
érzi, akkor teljes lenne a kép.

A megemlékezésen a borlovagok és 
a kerület elöljárói koszorút helyeztek el 
és mécsest gyújtottak.

TAMáS ANGélA

A sört az ember készíti, 
a bort az Isten
Megemlékezés a borászokról 
és borlovagokról Janzer Frigyes szobránál

Ismét köszöntik a kerületi időseket
Szépkorúakat köszöntenek a kerület elöljárói a kilencvenedik születésnap-
juk alkalmából. 

detreházy Józsefné (leánykori nevén landthler Ildikó) 1931. november 
3-án született. Ildikó néni az áfor, vagyis mostani nevén a Mol kereske-
delmi képviselője volt. Huszonöt évet töltött el a vállalatnál, és onnan ment 
nyugdíjba. Nagyon sokat utaztak, míg a férje élt, aki sajnos öt évvel ezelőtt 
elhunyt. Testévre szomszédságában él, aki 92 éves. Ildikó nénit 90. születés-
napján kerületünk alpolgármestere köszönti otthonában.

koncz Józsefné (leánykori nevén: Haller Mária Magdolna) 1931. március 
19-én született. Magdi néni Törökbálinton a tüdőkórházban volt élelmezé-
si vezető. két lánya van, egyikükkel és a vejével él egy házban. Négy fiú uno-
kája van, akik közül hárman Budapesten élnek, egyikük pedig Írországban. 
Magdi néni nagyon szeret főzni, rejtvényt fejteni, olvasni, kertészkedni és ki-
rándulni. Magdi néni márciusban ünnepelte 90. születésnapját, a pandémia 
miatt azonban november 10-én köszönti az önkormányzat.  (VH)



A kerület új kulturális centrumának 
nyári megnyitójával egy időben a Kör-
kép című kiállítással mutatkozott be 
a Magdolna Művészeti Galériában az 
ARTÉR Művészeti Egyesület huszonhat 
művésze, szeptemberben GeneratiON 
címmel rendezett tárlatot az egyesület 
húsz művész részvételével, október 21-
től pedig az egyesület öt tagja, Csobán 
András, Kalas Zsuzsa, Kaszás Réka, 
Pető Márk és Várhelyi Csilla mutatja be 
legújabb alkotásait a nagyközönségnek 
a Magyar festészet napja alkalmából, az 
országos rendezvénysorozat részeként.

A DONE – Előzmények és következ-
mények címet viselő kiállításon a fes-
tőművészek a maguk által választott 
előképek párhuzamba állításával, kira-
gadott effektusokon keresztül mutatják 
be a gondolat képpé formálását, az őket 
ért érzékelt vagy tudattalan előzmények 
következményeit a vásznon.

A kiállítás megnyitóján a helytörté-
netért felelős Gyönki Viktória köszön-
tötte az érdeklődőket. A muzeológus 
elmondta: a Magyar festészet napja egy 
olyan kezdeményezés, amelyet 2002 
óta, lassan már 20 esztendeje ünnep-
lünk minden évben, október 18-án. Mi-
vel az esemény folyamatosan növekszik 
és fejlődik, mára már az egész hónap 
folyamán rendeznek kisebb-nagyobb, 
a képzőművészethez és a magyar fes-
tészethez kapcsolódó eseményeket. 
Az ARTÉR Művészeti Egyesület és a 
Magdolna Művészeti Galéria is csat-

lakozott az országos programsorozat-
hoz, amelynek dátumválasztása Szent  
Lukácshoz kötődik, aki nemcsak az or-
vosok védőszentje, hanem a festők és a 
festészet patrónusa is volt.

Miután a muzeológus bevezetőjé-
ben megosztotta a jelenlévőkkel a kiál-
lítás apropóját, Csutak Gabi író olvasta 
fel a kiállított képek inspirálta művét. A 
történet Várhelyi Csilla festőművész há-
rom, folyóparton üldögélő, mobiltele-
font nyomkodó gyermekalakot ábrázoló 
festményéből indul és halad a barlang-

lakásig, szőlőig és pincékig, azaz Buda-
fok jellegzetességei irányába.

A kiállításon többek között Csobán 
András szőlőtőkéje és absztrakt művei, 
valamint Kaszás Réka több alkotása fo-
gadja az érdeklődőket. Kalas Zsuzsá-
tól nagyméretű pasztellképek láthatók, 
Pető Márktól pedig egy különleges ka-
kas és az öt részből álló Fiktív vegetáció.

A kiállítás november 27-ig tekinthető 
meg a Magdolna Udvarban, csütörtök-
től szombatig, 10–18 óráig.

TAMáS ANGélA

Előzmények és következmények
Kortárs festőművészek alkotásai a Magyar festészet napján

A kommunista keresztényüldözés-
ről készített filmet a budafoki Eperjes 
Károly, Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
magyar színművész, a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagja. A Magyar 
Passió Leopold atya, ferences szerze-
tes meghurcolásának történetét dol-
gozza fel. A filmet november 4-től vetí-
tik a mozikban.

Püspöki konferencián vetítették elő-
ször az Eperjes Károly rendezésében 
és főszereplésével készült nagyjáték-
filmet, amely a szerzetesrendek 50-es 
évekbeli üldöztetését dolgozza fel. A 
Magyar Passió november elején kerül 
a mozikba. Elsőként a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai néz-

hették meg Eperjes Károly Magyar Pas-
sió című filmjét. A zártkörű vetítésen ott 
volt Erdő Péter bíboros is.

A Magyar Passió 1950-ben játszó-
dik. Főszereplője, Leopold atya (Eper-
jes Károly) azért küzd szerzetestár-
saival, hogy a háború után újjáéledő 
országban a ferences rendet ismét fel-
virágoztassa. Kezdetben a kommunis-
ta hatalom nem akadályozza őket te-
vékenységükben, de idővel Leopold 
atyát koholt vádak alapján letartóztat-
ják és kínvallatások alá vetik. Volt di-
ákját, a vallásnak hátat fordító, a szo-
cialista rendszerben hívő fiatal tisztet, 
Keller főhadnagyot bízzák meg a beis-
merő vallomás kicsikarásával.

Eperjes Károly mellett Tele-
kes Péter, Gál Tamás, Pásztor Erzsi, 
Nemcsák Károly, Jakab Tamás és Tóth 
János Gergő játsszák a főbb szerepe-
ket a filmben. A Krisztus inge munka-
címen készült Magyar Passió gyártá-
sát a Nemzeti Filmintézet 300 millió 
forinttal támogatta.

A forgatás április közepén indult 
Máriabesnyőn, az egyik leglátogatot-
tabb hazai keresztény zarándokhelyen. 
A forgatókönyvet Várnai Péter címze-
tes prépost írása alapján Petrik András, 
Horváth Áron és Eperjes Károly írta, a 
film producere Hábermann Jenő. A Ma-
gyar Passió november 4-től lesz látha-
tó a mozikban.

Magyar Passió
November 4-től vetítik a mozikban Eperjes Károly új filmjét

Egy szépséges hóbagoly bőrébe bújt 
Fésüs Nelly, elénekelte dalát a Klauzál 
Ház színpadán a Vadak ura című musi-
calből, majd szelfizett a jelmezével. Az 
október különösen mozgalmas a szá-
mára, több szereppel és bemutatóval 
kell megbirkóznia.

– Milyen az éjszakai madár bőrébe búj-
va énekelni és mozogni a színpadon? – 
kérdeztük a népszerű színésznőtől, mi-
után megszabadult bagolyfejétől.

– Nem könnyű feladat, mert szokat-
lan ez a csodálatos jelmez, különösen a 
fejrésze nehezíti meg a dolgomat – vála-
szolta. – Van egy kis súlya és alig hallha-
tó benne a zene, így nagyon kell koncent-
rálnom, hogy ne maradjak le a szöveggel. 
Még szoknom kell ezt az állapotot.

– Ez az első állatszerepe?
– Nem, már évekkel korábban is 

megmutathattam „állati” tehetsé-
gemet… A dzsungel könyvében feke-
te párducot játszottam. Annak idején a 
Bagirával is nagy sikerem volt, remé-
lem, bölcs bagolyként is megnyerem 
magamnak az embereket, azaz a néző-
ket. Mindenesetre a napokban kezdtük 
el a próbákat, amelyeket a nehézségek 
ellenére is nagyon élvezek. Bár az ele-
jén még nem tudtam, milyen hóbagoly-

nak lenni, de igyekeztem utánaolvasni, 
és már egyre jobban beleélem magam 
a világába. Egyébként Falusi Mariannal 
és Janza Katával felváltva fogunk „böl-
cselkedni”. Jó, hogy hármas szereposz-
tásban játszunk, mert nagyon sűrű lesz 
számomra ez az ősz.

– Hol láthatjuk a közeljövőben?
– Forog tovább a Dr. Balaton a televí-

zióban, és a Vadak urán kívül próbálom 
a Benyovszky című musicalt. Ez utóbbi 
is érdekes kihívás a számomra. Ezeken 
kívül a Turai Ida Színházban is vár rám 
hamarosan egy bemutató, a darab a 
férfi-nő kapcsolatról szó. Izgalmas fel-
adat…

– Visszatérve a Klauzál Házban zajló 
Vadak ura próbákra, mikortól hallhat-
juk élesben „huhogni”?

– Először október közepén a RaM 
Színházban a premierhétvégén, majd 
a különféle hazai és külföldi előadáso-
kon. Vona Tibor producernek nagy ter-
vei vannak a produkcióval, szeretné eu-
rópai turnéra vinni, akárcsak a korábbi 
zenés darabját, a Teslát, amely iránt 
élénk nemzetközi érdeklődés volt a ta-
valyi bemutató után, de a Covid közbe-
szólt. Ha a járványhelyzet engedi, mind-
két mű túljut határainkon… (TEMESI)

Gyerekkora óta művész akart lenni, és 
ennek az álomnak a megvalósításáért 
sokat is tett: több kurzus és iskola kép-
zésén fejlesztette tudását, de saját be-
vallása szerint az Iparművészeti Egye-
tem (MOME) Mesterképző Intézetének 
és mestereinek köszönheti a legtöb-
bet. Szegedi Katalin meseszerű életet 
él, meseillusztrátorként vált ismertté. 
November 11-én este vásárral egybe-
kötött kiállítása nyílik a Klauzál Házban.

Sajátos, egyedi stílusa rögtön felis-
merhető, a hagyományos akvarell tech-
nikán túl előszeretettel alkalmaz kol-
lázst, fest akrillal is.

– Mesekönyveket rajzolok, ez a mun-
kám, a hobbim, az életem – vallja a me-
sék világában (is) élő alkotó. – Boldog 
vagyok, hogy azt csinálhatom, amire vi-
lágéletemben vágytam…

Hogy honnan jött az ötlet, hogy a va-
lóságot felcserélje az álom, a mese vi-

lágával és illusztráljon mesekönyveket 
– erre így válaszol:

– Egy gyönyörű Andersen-mese-
könyv oly nagy hatással volt rám gye-
rekkoromban, hogy azt hiszem, innen 
táplálkozik a meseszerű szépség irán-
ti vonzalmam. Nem bántam meg, hogy 
erre az útra léptem, mert a hosszú évek 
alatt számos mesekönyvet illusztráltam, 
és örömömre elismerték a munkámat.

Valóban, Szegedi Katalin többszö-
rös Szép Magyar Könyv díjas, az Év Il-
lusztrátora díj (2005), számos nemzet-
közi díj birtokosa, 2010-ben jelölték az 
Astrid Lindgren-díjra is. Csaknem száz 
kötetet illusztrált eddig, de olykor saját 
maga írja a könyveinek szövegét is. Kö-
teteit több nyelvre lefordították, melyek 
számos országban megjelentek.

A kiállítás megtekinthető 2022. janu-
ár 4-ig a Klauzál Házban.

TEMESI láSzló

Fésűs Nelly 
hóbagollyá változik
A vadak ura című musical 
bemutatójára is készül a művésznő

Egy illusztrátor 
meseszerű világa
szegedi Katalin mesés tárlata a Klauzál Házban
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Riport, hagyomány, krónika

Főhajtás a hősök sírjánál
„Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól”

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 
(Pofosz) XXII. kerületi szervezete, mint 
minden évben, idén is megemlékezést 
tartott november 2-án a Budafoki Te-
metőben.

A lapzártánk után, a mécsesek fé-
nyénél lezajlott rendezvényen az ’56-
os veteránok, valamint a forradalom és 
szabadságharc áldozatainak családtag-
jai, az önkormányzat vezetői és a civil 
szervezetek képviselői a halottasház fa-
lán elhelyezett emléktáblánál és a lyu-
kas zászlóval jelölt síroknál rótták le 
tiszteletüket 1956 hősei előtt.

Az imádsággal kezdődő eseményen 
a tervek szerint Németh Zsolt, az Or-
szággyűlés külügyi bizottságának el-
nöke, valamint Péter Árpád, a Pofosz 
kerületi szervezetének vezetője mon-
dott beszédet és Babinyecz Simonetta 
Anna szavalt. A Budai Nagy Antal Gim-
názium 11. osztályos tanulója Mind-
szenty József hercegprímás szállóigé-
vé vált gondolata, a „Ha van egymillió 
imádkozó magyar, nem félek a hol-
naptól!” felidézésével készült az ese-
ményre, illetve Péter Árpád 1956 em-
lékére és Nyírő József Imádság a 

magyar népért című versének elsza-
valásával.

A Pofosz elnöke a forradalom és sza-
badságharc 65. évfordulója alkalmából 
emléklapokat és plaketteket adott át. Az 
emlékezők ezután koszorút helyeztek el 
és mécsest gyújtottak a kerületünkben 
eltemetett húsz mártír nyughelyénél.

A hősi sírok nemzeti emlékhellyé, ez-
által védetté nyilvánítását, valamint a ha-
lottasház falán lévő emléktábla elhelye-
zését néhai vitéz Priska József Tamás, a 
Pofosz alapító tagja, kerületünk díszpol-
gára kezdeményezte. TAMáS ANGélA

A koronavírus-járvány negyedik hul-
lámának megfékezésére a kormány 
újabb védelmi intézkedésekről dön-
tött. November elsejétől ismét kötele-
ző a maszkviselés a tömegközlekedé-
si eszközökön, az átoltottság növelése 
érdekében a munkáltatók előírhatják 
az oltás felvételét dolgozóiknak. Az ál-
lami szférában elvárt az oltás felvéte-
le, az önkormányzatoknál a kérdésben 
a polgármesterek dönthetnek.

November 1-jétől a korábban már meg-
szokott szabályok szerint újra maszkot 
kell viselni a tömegközlekedési eszkö-
zökön, pályaudvarokon és megállóhe-
lyeken. A maszkviselés alól ezúttal is 
felmentést kapnak a 6 év alatti gyer-
mekek, az értelmi vagy pszichoszociális 
fogyatékossággal, illetve az autizmus 
spektrumzavarral élő személyek.

Az olTáS A lEGErŐSEBB VédElEM
A kormány továbbra is védőoltás mi-
előbbi felvételére kéri a beoltatlanokat, 
a most terjedő delta variáns ugyanis a 
beoltatlanokra a legveszélyesebb, a vé-
dőoltás a leghatékonyabb a vírus ellen. 
Minél többen vagyunk beoltva, annál si-
keresebben tudjuk megvédeni az orszá-
got a járvány újabb hulláma ellen.

MuNkAHElyEk VédElME
Az átoltottság növelése és a munkahe-
lyek védelme érdekében a kormány le-
hetővé teszi a munkáltatóknak, hogy a 
munkahely és a munkakör sajátossá-
gaira tekintettel a munkavégzés feltéte-
leként előírják a koronavírus elleni vé-
dőoltás felvételét dolgozóik számára, 
akár minden dolgozótól elvárt egységes 
munkafeltételként, akár – munkakörtől 
függően – egyéni munkafeltételként.

A még beoltatlan dolgozóknak a 
munkáltató 45 napos határidőt állapít-
hat meg az első oltás felvételére. Az ol-
tást elváró munkáltatóknak elektro-
nikus úton (e-mail) vagy papíralapon 
tájékoztatni kell a foglalkoztatottat az 
intézkedésről, a határidőről és a védő-
oltás felvétele elmaradásának lehetsé-
ges jogkövetkezményeiről. Nem várható 
el a védőoltás felvétele attól a dolgozó-
tól, akinél orvosi igazolással alátámasz-
tottan ellenjavallt a védőoltás. Ha a dol-
gozó a védőoltást a munkáltató által 
meghatározott határidőn belül nem ve-
szi fel, akkor a munkáltató fizetés nél-

küli szabadságot rendelhet el, és ha egy 
éven belül továbbra sem veszi fel az ol-
tást, akkor a jogviszonyát felmentéssel, 
illetve felmondással azonnali hatállyal 
megszüntetheti.

állAMI dolGozók
A magyar állam, az államigazgatás, a 
közigazgatás, a honvédelem, a rend-
védelem, a szociális ellátás, a közok-
tatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a 
kulturális intézmények zavartalan mű-
ködése érdekében az állami szférában 
alkalmazottaknál elvárt a védőoltás fel-
vétele.

Az egészségügyi dolgozók után te-
hát a kormánytisztviselőktől, honvédel-
mi, rendvédelmi, az állami fenntartású 
szociális és gyermekvédelmi intézmé-
nyek dolgozóitól, az állami fenntartású 
kulturális és felsőoktatási intézmények 
dolgozóitól, az adóhivatali dolgozóktól, 
az állami fenntartású általános és kö-
zépiskolák dolgozóitól is elvárt az oltás 
felvétele.

Természetesen az állami szférában is 
érvényes, hogy nem várható el a védőol-
tás felvétele attól a dolgozótól, akinél az 
orvosi igazolással alátámasztottan ellen-
javallt. Amennyiben az állami alkalma-
zott ügyfelekkel rendszeresen találkozik, 
a védőoltást fő szabály szerint 2021. dec-
ember 15-ig fel kell vennie, egyéb eset-
ben legkésőbb 2022. január 31-ig. Az ál-
lami szférában dolgozót, aki határidőig 
nem oltatja be magát, fizetés nélküli sza-
badságra kell küldeni, és egy év múlva 
jogviszonya megszüntethető. A részben 
vagy egészben állami tulajdonban lévő 
gazdasági társaságnál foglalkoztatottak-
nál a munkáltató dönti el, hogy elvárja 
vagy sem a védőoltás felvételét.

öNkorMáNyzATI dolGozók
Az önkormányzati szférában a polgár-
mesteri hivatalok és önkormányzati 
fenntartású köznevelési, szociális, kul-
turális és egyéb intézmények esetén a 
polgármester dönthet arról, hogy ki-
nek írja elő a védőoltás felvételét. Az 
első oltás felvételére legalább 45 na-
pos határidőt állapíthat meg. Mind a 
versenyszférában, mint az állami, mind 
az önkormányzati szférában érvényes, 
hogy a gyesen, gyeden lévő foglalkoz-
tatottak, valamint a más okból tartósan 
távollevő számára nem írható elő a vé-
dőoltás felvétele.

Kötelező a maszk 
a BKv járatain
A munkáltatók előírhatják 
az oltás felvételét dolgozóiknak

Ökumenikus szertartással emlékeztek 
meg az elhunytakról az Angeli úti ur-
natemetőben mindenszentek napján, 
november elsején. Szőke Lajos plébá-
nos szentbeszédében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a húsvéti gyertya meg-
gyújtásával emlékeznek ilyenkor az 
elhunytakra, hiszen ez a feltámadást 
is kifejezi, összeköti a holtat és az élőt, 
Krisztus fényét szimbolizálja. A halot-
takra való emlékezés ezért nemcsak 
gyász és szomorkodás, hanem átcsil-
lan rajta az örök élet hite is, a feltáma-
dás reménye.

Hokker Zsolt evangélikus lelkész 
Ézsiás próféta igéjét idézte fel: „Nem 
megy le többé a Napod, és a Holdad 
sem fogy el, mert az Úr lesz örök vilá-
gosságod.” 

Felhívta a figyelmet arra, hogy az 
óraátállítás idén egybeesett azzal az 
időszakkal, amikor a halottainkra em-
lékezünk. Ilyenkor sokakban felmerül-
hetett, milyen jó lenne, ha vissza tud-
nánk forgatni az idő kerekét, hogy újra 
találkozhassunk eltávozott szerette-
inkkel. De az időt nem tudjuk vissza-
forgatni, gyújtunk viszont egy gyertyát, 
egy mécsest, amelynek fényében annyi 
minden benne van: az elmaradt szavak, 
a ki nem mondott bocsánatkérések, az 
elszalasztott lehetőségek éppúgy, mint 
a szeretetünk kifejezése. Az is eszünk-
be juthat ilyenkor, hogy vajon a mi lán-
gunk meddig pislákol még, meddig tart 
földi életünk. Ilyenkor a gondolataink-
ban, a lelkünkben megjelenhet Isten is, 
az örök világosságunk, ahogyan Ézsi-

ás próféta is említi. Nehezen viseljük a 
sötétséget, a gyászt, ha be kell zárkóz-
nunk, ha maszkokat kell hordanunk a 
nehéz időkben, Jézus viszont azt mond-
ta, világosságként jött a Földre, hogy aki 
hisz benne, ne maradjon sötétségben 
– hangsúlyozta a lelkész. – Már a földi 
életünkben megtapasztalhatunk tehát 
valamit az örök világosságból, amely 
– ahogyan a katolikusok is mondják, 
éneklik – majd a Mennyben fényesked-
het nekünk – fűzte hozzá Hokker Zsolt.

A szertartást követően Szőke Lajos 
atya és Hokker Zsolt evangélikus lel-
kész Karsay Ferenc polgármesterrel és 
Németh Zsolt országgyűlési képviselő-
vel együtt helyezett el koszorút a teme-
tő központi keresztjénél.

(VH)

Halottainkra 
emlékeztünk
A Nagytétényi Urnatemetőben ismét 
ökumenikus szertartással emlékeztek az elhunytakra

Folyamatosan zajlik az oltás 
a Káldor Adolf szakrendelőben
November 10-től már 3 oltópont fog működni az egészségügyi intézmény-
ben.

Az oltópontokon jól képzett szakemberek teszik a dolgukat, de mivel 
megnövekedtek az oltási feladatok, egyes szakrendelések átmenetileg szü-
netelnek.

Az elmúlt időszakban súlyossá vált a járványügyi helyzet Magyarorszá-
gon, ezért kiemelten fontos a lakosok minél szélesebb körű oltása. A 3 ol-
tóponton egy nap alatt több mint 300 budafok-tétényi veheti fel a koronaví-
rus elleni oltást.

Személyesen nem lehet időpontot foglalni, csak az EESzT felületén ke-
resztül. Akik szeretnék felvenni az oltást, online jelentkezhetnek az eeszt.
gov.hu-n https://www.eeszt.gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas. Ha vala-
ki nem tud megjelenni a lefoglalt időpontban, azt kérjük, jelezze a szakren-
delő felé. 

Az elmaradt rendelések kapcsán az előjegyzett betegeket előre értesítik 
telefonon az időpontváltozás kapcsán. A rendeléseket pedig később pótolják.

Megértő türelmüket köszönjük!
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Ifjú poéták Budafok-Tétényben
verseskötet a Kossuth iskola Poéta22 pályázatára beküldött költeményekkel

Verseskötet jelent meg a kerületi isko-
lások műveiből a Budafoki Kossuth La-
jos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola gondozásában. A kö-
zel száz verset tartalmazó könyv bemu-
tatóját egy színvonalas rendezvény ke-
retében tartották meg október 15-én 
a Poéta22 címet viselő pályázat ered-
ményhirdetésén. A kötetben azok a pá-
lyázatra beküldött versek olvashatók, 
amelyeket az általános iskolás és gim-
nazista gyerekek írtak szülőföldjükről, 
lakóhelyükről, közvetlen környezetük-
ről, azaz Budafok-Tétényről.

A kerületi versíróversennyel a Mag-
dolna Udvar partnerintézményeként je-
lentkeztünk az önkormányzat által ta-
vasszal kiírt pályázatra. Igyekeztünk 
Nagytéténytől Budafokig, alsó tagozatos-
tól a középiskolásig minden kis és nagy 
diákot megszólítani, hogy írja meg vers-
ben, mit jelent számára itt lakni, milyen 
XXII. kerületi diáknak lenni. Különleges 
versek születtek, meghatók és viccesek 
is, de mindegyik arról árulkodik, hogy 
a gyerekeket megérintik azok az utcák, 
ahol járnak, az épületek, amelyek mellett 
elmennek, az iskola, amelyben tanulnak 
és a helyi létesítmények is – beszélt a pá-
lyamunkákról a pályázati koordinátor, Rá-
kosné Varga Edit intézményvezető.

A pályázaton legnagyobb létszámban 
a kossuthos diákok vettek részt, de írtak 
verseket a barossi, bartókos, hermanos, 
hugonnais és rózsakertes gyerekek is.

A kisiskolások közül tizenöten, az 5. 
és 6. osztályos korosztályból negyven-
nyolcan és a 7., 8. és 9. évfolyamból har-
mincegyen ragadtak tollat, hogy vers-
be öntsék gondolataikat. A műveket öt 
főből álló zsűri (Domanits András fotó-
riporter, rádiós szakember, író és köl-
tő, Hokker Zsolt evangélikus lelkész, 
Lénárt László színész, Szakmári Klára 
könyvtáros, magyartanár és Varga Mó-
nika, a Budafoki Szabó Ervin Könyvtár 
vezetője) bírálta, először külön-külön, 
majd a pontszámaikat összevetve.

A szervezők az eredményhirdetés-
nek is megadták a módját. A díjnyertes 

pályaműveket Schwenk András zene-
tanár megzenésítette, és mindegyiket 
más-más hangszeren kísérve előadta 
a tornateremben, ahol kiemelt vendég-
ként az iskola egykori diákja, a már több 
rockoperában, színházi produkcióban is 
szereplő Varga Szabolcs énekelt.

A pályázók az ajándék mellé verses-
kötetet is kaptak, amelyet a Magdolna 
Udvarban vehettek át.

– Nagyon tetszett, ahogy írtak a gye-
rekek. Jó látni, hogy a diákok ezer szál-
lal kötődnek a kerülethez, és az is nagy 

boldogság, hogy a művészet, a vers kör-
befonja az életüket – emelte ki a pályázat 
legfőbb érdemeit a kerület magyar mun-
kaközösség-vezetője, Szabóné Eger-
vári Ágnes. A versíróversenyt szervező 
magyartanár hozzátette, hogy a verses-
kötetet két kollégája, Banga Zsuzsa és 
Popper Gábor szerkesztette, a díjkiosz-
tó ünnepség szervezése és azon a Nagy-
dumás Diákszínpad előadása Baloghné 
Gerse Zsuzsannának köszönhető, míg a 
gazdasági részt Szenes Éva Mónika tar-
totta kézben. TAMáS ANGélA

Újabb akciót indított Budafok-Tétény ön-
kormányzata a környezettudatosság je-
gyében. Mindenki számára elérhető 
használtelem-gyűjtőpontokat alakítot-
tak ki, ahova be lehet dobni a háztartás-
ban már nem használt elemeket és ki-
sebb méretű akkumulátorokat.

A gyűjtőpontokat a Szomszédok Pia-
cán és a három kulturális intézményben 
(Magdolna Udvar, Cziffra Ház, Klauzál 
Ház) helyezték ki. Akik szívesen tenné-
nek az egészségesebb és tisztább kör-
nyezetért, keressék fel ezeket a hely-
színeket. Az edényekbe csak háztartási 
elemeket és kisebb méretű akkumulá-

torokat lehet bedobni. Az elemek a kör-
nyezetet súlyosan szennyező anyagokat 
tartalmaznak, ezért a használt eleme-
ket nem szabad a háztartási hulladé-
kok közé elhelyezni. Az önkormányzat a 
környezet védelme érdekében már több 
akciót indított.

Február elején használtsütőolaj- és 
-sütőzsiradék-gyűjtő rendszert építet-
tek ki a kerületben. Összesen 13 helyen 
adható le zárt csomagolásban, „csepp-
mentesen” (PET-palackban vagy befőt-
tesüvegben) a háztartásokban keletke-
zett használt sütőolaj és sütőzsír.

 (BudAfokTETENy.Hu)

A Földünkért világnap alkalmából pá-
lyázatot hirdetett a Budafok-tétényi 
Család- és Gyermekjóléti Központ óvo-
dai és iskolai szociális segítő csoport-
ja a kerületben lakó, itt tanuló, duplózni 
vagy legózni szerető gyermekek szá-
mára, amelynek eredményhirdetését 
október 20-án tartották a Klauzál Ház-
ban. A Barátunk a Föld címmel meghir-
detett versenyre közel ötven alkotásról 
készült videó érkezett, köztük tizen-
nyolc csapatmunkában valósult meg. 
Az I. helyezést elért Hernádi Leó (Ár-
pád iskola, 3.b) a növények telepítése 
mellett a napelemek és a szélenergia 
hasznosítását emelte ki munkájában, 
míg iskolatársa, a 3.a osztályos Sándor 
Lili a papír szelektív gyűjtésével és új-
rahasznosításával foglalkoztatta a sok 
legófigurát. Ő III. lett az alsósok verse-
nyében.

– A Föld napja alkalmából készí-
tettem ezt a madáretetőt, de nem-
csak dísznek, hanem azért, hogy tény-
leg tudjanak enni belőle a madarak 
– mondta el a videofelvételen a máso-
dik helyezett Kovács Bence (Kossuth is-
kola, 4.b).

A nagyobbak szerényebb létszám-
mal vettek részt a pályázaton. A hat fel-
sős pályázó közül a zsűri szerint Biri-
nyi Marcell Bence (Herman iskola, 5.a) 
legóból készült építménye mutatta be 

legjobban a fenntartható fejlődést. A 
kisdiák a környezetkímélő eszközökre 
– szárazföldön a bicikli és a gördeszka, 
vízben a gumimatrac és a szörf –, vala-
mint házunk táján a szelektív hulladék-
gyűjtésre és komposztálásra hívta fel a 
figyelmet alkotásával és annak szóbe-
li bemutatásával. Az 5.a osztályos Hepp 
Annamária (Gádor iskola) a fenntartha-
tó fejlődés és a környezet károsításá-
nak következményeit állította egymás-
sal szembe a legóból épített világban. 
Kreativitását II. hellyel jutalmazták. 
Diószegi Márk (Kempelen gimnázium, 
5.a) letisztult, mérnöki pontossággal 
készített alkotása III. helyezett lett.

A csoportok közül a gádoros páros, 
Dukai Dániel és Dobosi Nándor (3.n) 
építménye érdemelte ki az első helye-
zést, második legjobbnak a Barkóczi 
Balázs–Pétervári Ádám–Kővágó Dá-
niel–Katzmarek Zoltán négyes (Kos-
suth iskola, 4.a) bizonyult, míg harma-
dik helyen a Vas Bence–Wágner Zoltán 
Ákos (Herman iskola, 5.a) kettős re-
mekelt.

A győztesek LEGO játékot, a má-
sodik helyezettek egy-egy 4M időjá-
rás tudományos készletet, a harmadik 
legjobbak pedig 4M időjárásfigyelő ál-
lomás készletet kaptak munkájuk elis-
meréseként.

TAMáS ANGélA

Gyűjtőpontok 
a használt elemeknek
A szomszédok Piacán és három kulturális 
intézményben lehet leadni a veszélyes hulladékot

Barátunk a Föld
legóalkotásokkal pályázhattak a gyerekek 
a család- és gyermekjóléti központ versenyén

Az egykori Kertészeti Kutatóinté-
zet alapításának hetvenedik évfordu-
lóját ünnepelték meg a Herman Ottó 
Kutatóintézetben a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztési Kutatóintéze-
tének szervezésében. Helyes Lajos, a 
Kertészettudományi Intézet vezetője az 
ünnepségen elmondta: szeretnék, ha 
a kertészképzés még népszerűbb len-
ne Magyarországon, illetve tervezik egy 
független szaktanácsadói hálózat létre-
hozását is a termelők számára.

Tarpataki Tamás, az Agrárminiszté-
rium helyettes államtitkára ünnepi be-
szédében arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a következő választási ciklusban há-

romszor annyi vidékfejlesztési forrás jut 
a magyar agrárium, és ezen belül a ker-
tészet támogatására, mint eddig.

Németh Zsolt fideszes országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta: a Rozárium Bu-
dafok-Tétény egyik gyöngyszeme, amely 
a Kertészeti Kutatóintézeten belül mű-
ködött. A rendszerváltás utáni zűrza-
varos években azonban a területeinek 
több mint a felét elvesztette a rózsaki-
állítás. A kerület célja, hogy újra vissza-
nyerje a Rozárium a régi fényét, és en-
nek érdekében arra törekednek, hogy 
együttműködést alakítsanak ki a kor-
mányzattal és az egyetemmel.

Karsay Ferenc polgármester arra 
emlékeztetett, hogy a Rozáriumnak a 

XIX. századig visszanyúló története van, 
hiszen Klauzál Gábor miniszter egykori 
dísznövénykertje volt ezen a területen. A 
rózsakiállítást pedig később Mark Ger-
gely, a „rózsák atyja”, kerületünk nagy 
tiszteletben álló polgára alkotta meg. 
A sok hányattatás után végül a terület 
egyetemi tulajdonba került, 2017-ben 
pedig a kerület stratégiai partnersé-
gi megállapodást között az intézmény-
nyel, ami azóta is kiválóan működik. Bu-
dafok-Tétény pedig kiemelten kezeli ezt 
a hagyományt, ezért látványos fejlesz-
tést tervez a Rozáriumban, hogy az még 
több látogatót fogadhasson, és még 
népszerűbb legyen. 

(VH – PTV)

Hetvenéves 
a kertészeti kutató
Fejlesztéseket terveznek a Rozáriumban, hogy még több legyen a látogató

A kerületi Poéta22 versíró pályázat díjazottjai:
AlSó TAGozAT:
I. Ez itt Budafok – dörnyei linda 4.b – kossuth iskola
II. A Törley kastély – Bakó-zichler Bendegúz 4.c – rózsakerti iskola
III. kossuth iskola – Mészáros zsombor 4.b – kossuth iskola
5–6. éVfolyAM:
I. A bál – Szabó Míra 6.b – kossuth iskola
II. Budafoki reggel – kiss Ambrus 5.a – kossuth iskola
III. Borfesztivál – Vas-Péter Penelopé 6.a – kossuth iskola
7–8–9. éVfolyAM:
I. kőbe zárt lakások – Tánczos Adorján 8.b – kossuth iskola
II. A gesztenyefák során – Haraszti Gyula 8.b – kossuth iskola
III. Nepomuki – Baksay Anna 7.a – kossuth iskola
külöNdÍJASok:
Színes halacskák – Berta Mór és Berta Vince 2–3. oszt. – Hugonnai iskola
kastély szonett – Jászberényi zita 8. – rózsakerti iskola



MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

Mindenféle vízvezeték-szerelési 
munka gyors elvégzése!

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

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

Apróhirdetés
Apróhirdetés-felvétel: 
GyorSNyoMdA, 
ProMoNTor udVAr
1221 Budapest, 
kossuth. lajos u. 25–29.

Akácméz: 3000 Ft/kg
Hárs méz: 2600 Ft/kg
Galagonya-Vadgesztenye: 2600 Ft/kg
Aranyvessző méz: 2600 Ft/kg
Levendula méz: 2600 Ft/kg
Selyemfű méz: 2600 Ft/kg
Vegyes virág: 2000 Ft/kg
Repce méz: 2200 Ft/kg
Erdei méz: 2800 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461, 30/9192-409
1224 Budapest, XIV. utca 59.

SzolGálTATáS
Szobafestés – mázolás lakótele-
pi lakások, lakóházak, újépítésű házak 
teljeskörű festése, kisebb munkák, ja-
vítások, tisztasági festés, SOS gyors-
munka, megbízható garanciális munka. 
Hívjon bizalommal: Pálffi Zoltán 06-
30/452-9812

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

Víz, csatorna, közpőonti fűtés, vezeték 
szerelés. Tel: 06-20/985-5969

konténeres sittszállítás, sóder, ter-
mőföld, murva, zöldhulladék. Tel: 06-
20/4646-233

kErT
kertészeti és famunkákat vállalok. Mo-
nostori Attila kertész-szőlész Tel: 06-
20-918-0945,

fakivágás, fűnyírás, sövénynyírás, fű-
kaszálás, bozótirtás. Alkalmi és rend-
szeres kertápolási munkák. Veszélyes 
fák kivágása kötéltechnikával is. Tel.: 
06-30/994-2431

álláS
Autófesték boltba férfi-női munkatár-
sat keresek. Tel: 06-20/333-4542
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Hirdetés, hirdetmény

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 hírszolgál-
tatása tartalmazza az adott hét legfontosabb 
híreit, továbbá közelgő rendezvényeit, ese-
ményeit 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! 

BudAfokTETENy.Hu/HIrlEVEl

buDAfOk-tétény
önkORmÁnyZAtÁnAk 

HIVAtAlOS 
HÍRleVele

fElIrATkozáS

INGATlAN

fElHÍVáS

PályázATI fElHÍVáS

Az árverési dokumentáció ára 10 000 ft + áfa, azaz 12 700 
ft, melyet átutalással kell teljesíteni a kiíró 11784009-
15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegy-
zés rovatába az ingatlan címét és az ajánlati biztosíték szö-
veget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja 
megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell 
megküldeni kiírónak az ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu 
e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkana-
pon belül kiíró elektronikus levélben megküldi az árve-
rési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az e-mail cím-
re, amelyről a díjfizetés igazolása történt. árverés helye: 
2040 Budaörs, Budapesti út 28., kozma ügyvédi Iroda

1221 BP. XXII. TEMEsvÁRI U. 52.-54. 
KÖZÖTTI TElKEK

Helyrajzi szám: 221367/1 hrsz beépítetlen telek + 
221370/2 hrsz kivett közterület. Alapterület: 1002 
m2+82 m2. Az ingatlanon végig húzódó gázvezeték és 
védőtávolsága miatt az ingatlan önállóan nem be-
építhető. A két ingatlan csak együtt eladó! A telek ki-
kiáltási ára: 23.800.000 ft +2.000.000.-ft összesen 
25.800.000.-ft. Ajánlati biztosíték összege a 2 db in-
gatlanra: 2.580.000 ft. árverési dokumentáció meg-
vásárolható: 10 000 ft + 27% áfa = 12 700 ft. 
árVEréSI IdŐPoNT: 2021. NoVEMBEr 11., 9:00 órA.
árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28.  
kozma ügyvédi Iroda.

Minden HANG számít!
A  70 éves  és a 2019 év június  hónap művésze a 
lampart-Budafok Vegyeskar szeretettel várja az éne-
kelni kedvelő ifjakat és idősebbeket. 

lelkes ténykedésed jutalma a jó hangulatú próbák, 
jó társaság, rendszeres fellépések. Ne csak otthon 
énekelj gyere közénk és mutasd meg hangod, legyél a 
kórus biztos hangja. 

Várunk tenor, basszus szólamokba férfiakat, szop-
rán és alt szólamokba hölgyeket. Honlapunkat te-
kintsd meg. www.lampartkorus.hu. 

Próbák helye, időpontja: minden csütörtökön 17-19 
óráig a Bp., XXII ker. rendőrkapitányság nagytermé-
ben (Bp. XXII. Városház tér)

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormány-
zata költségelvű bérleti díj fizetése mellett, nyilvá-
nosan meghirdeti a 1221 Budapest Magasház utca 1. 
szám fszt. 2. szám alatti 25 m2 alapterületű szoba, 
fürdőszoba és WC, előszoba, főzőfal) összkomfortos 
lakást, határozott idejű bérbe adásra.

A lakásba legfeljebb kettő fő (házaspár vagy élet-
társak), nyugdíjas költözhet. A lakbér összege: 22.033 
ft/hó. A külön szolgáltatások díja: 3.918 ft/hó, amely 
szemétszállítási díjat, a közös használatú helyiségek 
elektromos áram-, víz- és csatorna díját tartalmazza.

közüzemi díjak: fogyasztás alapján. 
óvadék: 66.099 ft. A bérleti szerződés időtartama: 

5 év. részletes pályázati feltételek: az önkormány-
zat hivatalos honlapján (www.budafok-teteny.hu) és 
a Polgármesteri Hivatalban lévő hirdetőtáblán meg-
tekinthetőek.

Elbírálás rendje: A bérlakás bérleti jogát az nye-
ri el, aki az 22/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet 
2. melléklete szerinti pontozást követően a legmaga-
sabb pontszámot kapja.

A pályázat benyújtásának ideje: 2021. november 
24. (szerda) 16:00-ig. A pályázat benyújtásának helye: 
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármeste-
ri Hivatal (1121 Budapest, Városház tér 11. recepció)

Ajánlati biztosíték: 50.000 ft. lakásbérleti szerző-
dés megkötése, beköltözés: 2022. január

Megtekintés: egyeztetett időpontban lehet megte-
kinteni. A lakás megtekintésére időpontot egyeztet-
ni vagy a pályázati felhívással kapcsolatban érdek-
lődni lehet a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájá-
ban fenyves linda ügyintézőnél (telefonszám: 229-
2611/174, email: fenyvesl@bp22.hu). 

A bérbeadás és a lakásbérleti jogviszony részle-
tes feltételeire Budafok-Tétény Budapest XXII. ke-
rület önkormányzata képviselő-testületének az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
22/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet vonatkozik, 
mely az önkormányzat honlapján budafokteteny.hu/
onkormanyzat/rendelettar megtekinthető.

Budapest, 2021. október 19.

Karsay Ferenc polgármester megbízásából
Zathureczky Zsolt irodavezető
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buDAfOk-tétény
 Kisváros a nagyvárosban

Az NB II-es kosárlabdacsapataink kö-
zül az egyik simán továbbjutott, a másik 
tisztes helytállással búcsúzott a Hepp 
Kupa első fordulójában.

Néhány héttel ezelőtt a Hepp Kupa 
selejtezőjével indult el NB II-es ko-
sárcsapataink számára a 2021/2022-
es idény. A BUDAFOK I. néven szerep-
lő csapatunk erőnyerő volt a kupa ezen 
szakaszában, a BUDAFOK II. néven sze-
replő csapatunk pedig a szintén NB II-
es HSE csapatát múlta felül 95-32-re, 
és bejutott az első fordulóba. A Hepp 
Kupa első fordulójában már mindkét 
csapatunk pályára lépett, de csak az 
egyiknek sikerült továbbjutnia a máso-
dik fordulóba.

Egy pillanatig sem volt kétséges, 
hogy mi lesz a Pilis Basket és a BU-
DAFOK I. mérkőzés eredménye, hiszen 
csapatunk az elejétől fogva nagyon ma-
gabiztosan játszott, így hamar komoly 
előnyt épített ki. A mérkőzésen pályára 
lépők közül szinte mindenki ugyanany-
nyi időt töltött a pályán, szépen elosztva 
ezzel a feladatokat. Fiataljaink is sokat 
tudtak hozzátenni a csapatteljesítmény-
hez, így ez is hozzájárult, hogy könnye-
dén tudtunk felülkerekedni a szimpati-
kus pilisi csapaton, és jutottunk tovább 

a második fordulóba. Csapatunk 95-51-
re győzött.

BUDAFOK II. (NB II.)–Pénzügyőr SE 
(NB I/B) 72-92

A sors fintora, hogy másik NB II-es 
csapatunknak, a BUDAFOK II.-nek ve-
lünk speciális együttműködésben lévő 
NB I-es Pénzügyőr jutott ellenfélül. 
A budafoki fiúk tisztes módon helyt-

álltak a magasabbra rangsorolt PSE-
vel szemben, végül 72-92 lett az ered-
mény. A húszpontos fiaskó egy nagyon 
hajtós, sokáig nagyon szoros, tízpon-
tos hátrányon belüli játékot követően 
dőlt el ilyen arányban. A csapat ugyan 
nem jutott tovább, de a játéka nagyon 
biztató volt.

(BudAfokIBASkET.Hu)

Továbbjutás a Hepp-kupában
Egyik kosárcsapatunk remekelt, de a másik is helytállt

két bajnoki mérkőzésen és egy Magyar 
kupa-összecsapáson van túl a régi-
új vezetőedzőjével, Csizmadia Csabá-
val az NB II középmezőnyében megka-
paszkodni szándékozó Budafoki MTE 
labdarúgócsapata. Hazai 0-0 a Buda-
örssel, 2-1-es vereség az Újpesttől a 
kupában, és legutóbb vasárnap peches 
1-0-s kudarc Győrben. A vártnál is rö-
gösebb a győzelmekig vezető út.

Bár Csizmadia Csaba marosvásárhe-
lyi srác, mégis tősgyökeres budafoki-
nak számít, hiszen itt futballozott pá-
lyafutása utolsó szakaszában, majd a 
Promontor utcában kapott lehetőséget, 
hogy vezetőedzőként bizonyítson, rá-
adásul történelmi körülmények között, 
hiszen ő volt az, aki 75 év után visszave-
zette az NB I-be a Budafokot.

Aztán jött a kiesés, és a búcsú. A 
csapatnak az élvonaltól és „Csizinek” a 
BMTE-től. Nem haraggal, nem sértő-
déssel, és még jól emlékszem rá, ami-

kor Jakab János tiszteletbeli elnök azt 
mondta nekem: „Csizitől csak átmene-
ti a búcsú.”

Az is lett, Boér Gábor menesztése 
után teljesen természetes módon hív-
ta fel „Jaksi” Csabát, és ő jött is a hívó 
szóra.

– Magától értetődik – mondta la-
punknak az edző. – Igaz, hogy volt egy 
megtisztelő megkeresésem Dunaszer-
dahelyről, és bár meglehet, hosszú tá-
von csábítóbb lehetőségeket kínált Vi-
lági Oszkár klubelnök hívó szava, én 
mégis Jaksi bá’ telefonhívására mond-
tam igent. Pontosan tudtam, hogy nem 
lesz villámgyors fáklyásmenet, ezért 
sem vagyok elkeseredve attól, hogy az 
első két bajnokinkon csak egy pontot 
szereztünk, és jelenleg a 14. helyen sze-
rénykedünk.

Csizi azt mondja, a legfontosabb és 
legsürgetőbb feladat a játékosok meg-
tépázott önbizalmának helyreállítása. 
Ha meglesz az első siker – reménye-

ink szerint már a Soroksár elleni hazai 
bajnokin –, akkor talán minden a helyé-
re kerül.

– Abban én is igazat adok Jakab 
Jánosnak és Oláh Lóránt sportigaz-
gatónak, hogy a mostani játékoske-
ret semmivel sem gyengébb, mint az, 
amelyikkel az NB I-ben kellett megkí-
sérelnünk a bennmaradást – mond-
ta a vezetőedző. – Hogy mást ne mond-
jak, összetettem volna a két kezemet, 
ha olyan védőm van, mint most Fótyik 
Dominik. De ha nincs önbizalom, ak-
kor eredmény sincs. Vasárnap például 
legalább háromnegyed részben nálunk 
volt a labda a Győr ellen, mégis kaptunk 
egy gólt egy távoli lövésből, és kikap-
tunk egy-nullra. Pedig Kokónak (Kovács 
Dávid – a szerk.) megvolt a helyzete az 
egyenlítéshez.

Hiába, ezek most ilyen hetek. De 
egyszer minden a helyére zökken, és 
akkor elindul a BMTE szekere.

CH. Gáll ANdráS

rögös az út 
a győzelmekig
Csizmadia Csaba: Tudtam, hogy nem lesz villámgyors menet

Noskó Ernő második otthona Buda-
fok. Az Újpest 15-szörös válogatott, 
olimpiai bajnok hátvédje – olykor kö-
zéppályása, beállósa – azok után, hogy 
zsinórban hat bajnokságot nyert a li-
lákkal, 1974-ben a Promontor utcá-
ba szerződött, és négy gyönyörű évet 
töltött el minden idők egyik legjobb 
BMTE-jében. A legendás játékos szer-
dán ott ült a BMTE Stadion díszpáho-
lyának első sorában a Budafok–Újpest 
Magyar kupa-mérkőzésen.

Adja magát az első kérdés, amikor há-
rom nappal a 2-1-es újpesti győzelem-
mel végződő találkozó után felhívom 
zuglói otthonában.

– Kinek drukkolt?
– Mindkét csapatnak. Hát igen, ez ti-

pikusan olyan szituáció, hogy melyik uj-
jamat harapjam meg. Ez is fáj, az is fáj...

Noskó Ernő legutóbb 2020. augusz-
tus 17-én járt a Promontor utcában, 
akkor is az egykori játékostárs Jakab 
János meghívására. A Budafok tisz-
teletbeli elnöke ápolja a kapcsolatot a 
hetvenes évek „csodacsapatának” tag-
jaival, akik mindig szívesen látott ven-
dégek a BMTE stadionjában.

– Micsoda meccs volt az, ömlött az 
eső, de a Budafok kiharcolta a 2-1-es 
győzelmet a Kisvárda ellen! – idézte fel 
a tavalyi látogatás emlékeit a 76 éves, 
sziklakemény védő. – Az volt az NB I-be 
75 év után újból felkerült csapat bemu-
tatkozása, akkor nem gondoltam, hogy 
kiesés lesz a vége.

Sajnos az lett, és amikor Ernőt kér-
dezem, benne van-e a pakliban, hogy az 
Újpest is búcsúra kényszerül az élvonal-
tól, keserűen válaszol.

– Sajnos, könnyen el tudom képzelni, 
annyira pocsékul játszik a csapat. Nem 
véletlenül áll az utolsó helyen – komorul 
el Noskó. – Méltatlan ez a csapat a di-
cső hagyományokhoz, ezek a játékosok, 
ha megkérdeznénk őket, ki volt Fazekas 
László, Göröcs János vagy Noskó Ernő, 
csak széttárnák a karjukat. Nem is cso-
da, hiszen jóformán nincs is közöttük 
magyar labdarúgó. De hát ez még a ki-
sebbik baj. A nagyobbik az, hogy nem 
tülekednek a tehetséges magyar fiata-

lok, hogy kiszorítsák a légiósokat a csa-
patból. Hát hol vannak a magyar tehet-
ségek? Nem igaz, hogy nem születnek 
ügyes futballisták! És hát az is rette-
netes, hogy legutóbb is ezerötszázan 
voltak az Újpest hazai meccsén. A mi 
időnkben az edzésekre többen látogat-
tak ki Megyerre.

Még reggelig hallgathatnánk Noskó 
Ernő sirámait, de megkérem az idős 
sportembert, inkább budafoki élménye-
iről beszéljen.

– Csodálatos éveket töltöttem Buda-
fokon, nem haknizás, levezetés volt az a 
négy év, hanem nagyon komoly futball. 
Ma sem értem, hogyhogy nem jutottunk 
fel az NB I-be, annyira jó csapatunk volt. 
Mészöly Kálmán volt az edzőnk, Hor-
váth Api, Kapitány Sanyi, Kisteleki, Vizi 
Sanyi, Zöldi, Tóth Kálmán, Jaksi, Haran-
gi, Esterházy játszott abban a csapat-
ban, amely most biztos dobogós lenne 
az NB I-ben. Írd meg feltétlenül, hogy 
Jaksi, vagyis Jakab János most is olyan 
szeretettel fogadott Budafokon, hogy 
elérzékenyültem. Én mindig hazajá-
rok Budafokra. És azt is írd meg, hogy 
egyenrangú ellenfél volt a BMTE, nem 
érdemelt vereséget!

Az lehet, de sajnos a jegyzőkönyvbe 
az 1-2 került be...

CH. Gáll ANdráS

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt 2 
évben elmaradtak a wadós versenyek. 
Az elmúlt hétvégén azonban hosszú ki-
hagyás után a sportolók visszatérhet-
tek a tatamira. A kerületi SOZSIN WADO 
Karate Egyesület karatésai a Wadokai 
Országos Bajnokságon hatalmas sike-
reket értek el. A megmérettetésen az 
egyesület nyolc sportolója vett részt, 
akik két arany-, egy bronzéremmel és 
egy negyedik helyezéssel tértek haza.

Eredmények: Csepregi Máté 1. 
hely, Fehér Bora 1. hely, Egyházi Ve-
ronika 3. hely, Fehér Adél 4. hely. A 
sportolók nagyon örültek annak, 
hogy a verseny során találkozhattak 
a 32. Tokiói Nyári Olimpiai Játékok 
résztvevőjével, Hárspataki Gáborral, 
aki olimpiai 3. helyezett lett küzde-
lemben a 75 kilogrammos verseny-
zők között.

(BudAfokTETENy.Hu)

olimpiai bajnok 
a BMTE-pályán
Noskó Ernő: Budafokra mindig hazamegyek!

Remekeltek a karatékák
sikeresen szerepeltek karatésaink 
a Wadokai országos Bajnokságon

A Budafoki kosárlabda klub felnőtt csapata


